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Zhodnocení výsledků odborného školení 
v Africe

V budoucnu potřebujeme více kvalitnějších údajů, stejně tak jako hodnotit dopady odborného a technického 
školení na ekonomický růst a snižování chudoby.

Pozorovatelny pracovního trhu mohou pomoci regulovat systémy pro potřeby pracovního trhu.

Analýza nezaměstnanosti mladé populace je důležitá především pro investice do nákladných školících 
programů.

♦

♦

♦

Dopady odborného školení na ekonomický růst a redukci chudoby 
nejsou v afrických zemích známé. Pro země a dárce, kteří mohou 
utvářet politiku je nicméně tato informace nezbytná a je obtížné 
bez ní pracovat. I 35 zemí, které byly pozorovány ve zprávě Africké 
ekonomické perspektivy 2008 mohlo poskytnout pouze přibližné 
údaje1..

„Rozvoj technických a odborných dovedností v Africe“ 
vzniká v různých úrovních vzdělávání. Vláda a dárci 
musí utvářet směs kompetencí, které nejlépe odpovídají 
požadavkům zemí a jejich stádiu v ekonomickém rozvoji. 
Navíc, politiky, které předpokládají podporu rozvoje 
dovedností a odborného školení jsou účinnější, pokud jsou 
v souladu s globálními rozvojovými politikami a potřebami 
pracovního trhu.

Musí tedy hlavně analyzovat, co mohou odborná školení 
přinést do procesů rozvoje země. To dovoluje nejen 
vládám a nevládním organizacím vybrat programy, které  
nejvíce pomáhají  individuálnímu a národnímu rozvoji, ale 
také přináší prostředek dovolující přijemcům a zejména 
dárcům, rozeznat hodnotu tohoto příspěvku. Nejlepší 
analýza programů a politik profesionálního školení čerpá 
z minulých zkušeností a hodnocení jejich dopadu na 
životy a kariéry příjemců. Dopad školení tak může být 
hodnocen s ohledem na hlavní kontext, který zahrnuje 
přírodní zdroje, potřeby místního prostředí, použitelnost 
prostředků, poptávku a přístup k trhu. Pokud jsou vzaté 
v úvahu všechny tyto prvky, služby, planifikace a umístění 
zdrojů se musí lepšit.

Analýza školících programů v neřízeném sektoru na Pobřeží 
slonoviny mezi r. 1994 a 2002 značí, že ekonomické výsledky jsou 

1. Zpráva nazvaná Africké ekonomické perspektivy (AEP) je roční 
publikace Africké rozvojové banky a Rozvojového centra OECD .

pozitivní; v Beninu, studie na kvalitu programu mezi r. 2000 a 2005 
zdůraznila možné pozitivní výsledky, poněvadž 60% účastníků 
potvrdilo, že jejich  obchodní obrat a zisky rostly v době, kdy se 
ceny snižovaly.

Důležitost školení je tedy nezpochybnitelná.

Maximální možnost zaměstnání pracovní síly díky zvýšení 
dovedností, záleží nejenom na kvalitě samotných dovedností, 
ale také na dynamice ekonomického prostředí, kde mohou být 
rozvinuty, a na použitelnosti školení. Vlády mohou lépe kontrolovat 
kvalitu nabídky soukromého školení pro optimalizaci použití 
soukromých institucí ve finanční infrastruktuře státu. To se potvrdilo 
jako účinné zejména v Zambii. 

Mechanismy kontroly a hodnocení odborných a technických 
školících programů jsou v Africe stále ještě příliš slabé. Jejich řídkost 
vede ke ztrátě údajů o nezaměstnanosti mladých, nedostačujícímu 
hodnocení projektů, slabých nebo neexistujících minulých programů 
a absenci kritiky studijních dopadů. Vytvoření pozorovatelen pro 
odborná školení a pracovní trh může pomoci doplnit tyto nedostatky 
v mnoha afrických zemích. Pozorovatelny mohou podpořit 
používání základů školení a pomoci určit které příjemcovy osobní 
a profesionální potřeby budou v souladu s potřebami pracovního 
trhu. Pracovní metoda je relativně jednoduchá: sbírají statistiky pro 
vývoj pracovního trhu a vedou ankety v aktivní populaci stejně jako 
u potenciálních zaměstnavatelů. To souhlasí s prostředím většiny 
afrických zemí, a proto by předpokládané příspěvky v národním, 
regionálním a místním vedení mohly být významné.

Jejich výsledky byly prezentovány Africkou rozvojovou bankou a 
Rozvojovým centrem OECD ve společné zprávě Africké ekonomické 
perspektivy. AEP ukazuje, že čtvrtina studentů 5 let po dosažení 
diplomu z odborného a technického školení v Namibii nemá práci. 
Naopak v Zambii podobná studie realizovaná v roce 2004 svědčí o 
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(Sepsané na základě : Africké ekonomické perspektivy 2008*)

Text vyjadřuje názory autora a nemusí být zcela shodný s názory OECD, Rozvojového centra ani členských zemí.
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úspěšném získání pracovní příležitosti po šesti měsících u většiny 
studentů.

Základem je studovat případy hluboké nezaměstnanosti 
mladých, pro které budou školení relevantní, předtím než budou 
podniknuty masové investice. Toto pozorování, tak snadné, je 
často ignorováno.

Dvě další studie, které jsou v uvedené zprávě ukazují, že pouze 
polovina z 25 rwandských dotázaných podniků byla spokojena s 
výkonem bývalých studentů těchto školení. Odborníci na školení 
v Botswaně (Botswana Training Authority – BOTA) se shodli ve 

studii z roku 2005 na tom, že školící instituce v zemi neprodukovaly 
jedince připravené na zaměstnání, protože programy nepočítaly 
s praktickými stážemi. Podobné pochyby existují i v Namibii. 
Některé zdroje tvrdí, že podobné roztříštěnosti existují ve většině 
afrických zemí.

Tyto prvky opět posilují argument, že je potřeba provádět studie 
o absolventech školení a pravidelné průzkumy charakteristiky 
pracovního trhu a předpokladných dovedností. Aktivní přiblížení 
trhu práce by dovolilo vládám mít lepší pozici pro plánování vývoje 
pracovní síly, sestavení plánů průběhu školení a infrastruktury 
vhodné pro soukromé a veřejné sektory. 

* Jedná se o společnou zprávu Africké rozvojové banky a Rozvojového centra OECD s Ekonomickou komisí pro Afriku 
OSN (UNECA), která byla finančně podpořena Evropskou komisí.


