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1

Vymezení a definice oblasti
uměleckých řemesel

Základním a hlavním znakem výrobků uměleckého řemesla je výrazný podíl
ruční práce, někdy je to pouze samotná ruční práce při jejich zhotovování.
Výrobky uměleckého řemesla jsou zhotovovány z klasických přírodních materiálů
původními, často jedinečnými výrobními postupy a technologiemi. Rozhodně se
nejedná o kopie historických předmětů. Uměleckořemeslné výrobky odpovídají
výtvarným pojetím i užitnou hodnotou současnému životnímu stylu, estetickým
požadavkům a navíc naplňují přísná ekologická kritéria. K jejich tvorbě je nutné
výtvarné cítění, cit pro výběr a práci s materiálem, a především manuální zručnost.
Každý uměleckořemeslný výrobek nese vždy osobitý rukopis svého tvůrce. Výrobky
mají vysokou přidanou hodnotu.
Umělecké řemeslo a jeho produkty tvoří nedílnou a nezaměnitelnou součást
národní hmotné kultury. V každé vzdělané a kulturní společnosti mají výtvarné
a uměleckořemeslné obory své nezastupitelné místo a těší se zájmu společnosti,
včetně hmotné podpory. Každá společnost je na existenci tohoto národního
kulturního bohatství náležitě hrdá.
V posledních letech se někdy obsah pojmu umělecké řemeslo zaměňuje či prolíná
s obsahem pojmu design. Anglický výraz design se překládá jako návrhářství, navrhnout.
V praxi to znamená, že pokud výtvarník/návrhář/designér výrobky navrhuje, a přitom
sám dokonale neovládá příslušné řemeslo se všemi výrobními postupy a technologiemi,
neobejde se při výrobě bez úzké spolupráce s uměleckým řemeslníkem.
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Situace v oblasti uměleckých řemesel
do roku 1989 a po roce 1989

Do roku 1989 existovala v oblasti uměleckých řemesel řada podniků a družstev,
které zaměstnávaly umělecké řemeslníky ať už přímo ve svých dílnách a ateliérech
nebo jako domácí zaměstnance. K nejvýznamnějším patřilo Ústředí uměleckých
řemesel (ÚUŘ) a Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), organizace zřízené
zákonem č. 56/1957 Sb., o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě,
dále např. Divadelní technika, Výstavnictví, Štuko – družstvo umělecké výroby pro
obnovu památek v Praze a mnoho dalších.
V rámci podniku se zaměstnanci – umělečtí řemeslníci − mohli plně věnovat pouze
výrobě a osobnímu profesnímu růstu, který podniky velmi podporovaly (prověření
pracovníci a mistři lidové umělecké výroby, prověření pracovníci a mistři
uměleckého řemesla, mistři scénické umělecké řemeslné práce v divadlech).
Mistři lidové umělecké výroby a mistři uměleckého řemesla navrhovali a vyráběli
i vlastní výrobky, které byly součástí produkce ÚLUV a ÚUŘ a působili jako mistři
odborné výchovy učňů. Titul prověřený pracovník lidové umělecké výroby nebo
uměleckého řemesla a mistr lidové umělecké výroby nebo uměleckého řemesla
získávali umělečtí řemeslníci na základě předepsaných kritérií. O titul mohli
požádat až po předepsané délce odpracovaných let v ÚLUV nebo v ÚUŘ. Pro získání

3

titulu prověřený pracovník lidové umělecké výroby nebo uměleckého řemesla
museli vyrobit a předložit určený počet výrobků stanovené náročnosti zpracování,
při mistrovských zkouškách určený počet výrobků nejvyšší náročnosti zpracování
a určený počet výrobků zhotovených podle vlastního výtvarného návrhu.
Předložené výrobky posuzovala odborná komise.
V roce 1992 byl zákon 56/1957 Sb. zrušen, což v praxi znamenalo zrušení ÚUŘ a ÚLUV,
organizací přímo řízených Ministerstvem kultury, v nichž do té doby pracovalo nejvíce
uměleckých řemeslníků. Tím došlo k likvidaci sedmdesátileté činnosti v oblasti
záchrany, obnovy, zachování a zejména rozvoje většiny oborů uměleckého řemesla.
ÚLUV bylo totiž pokračovatelem kulturně-společenské organizace Družstevní práce,
která působila v letech 1922–1957 jako sdružení návrhářů, výrobců a distributorů
užitého umění a moderního designu. Zpočátku teoretické snahy vyústily v roce 1927
v otevření obchodní firmy Krásná jizba s prodejnou v Praze na Národní třídě a později
s desítkou dalších poboček. Firma prodávala předměty splňující náročné požadavky
na funkčnost a design. Družstevní práce usilovala o šíření nového životního stylu
a nejvyšších estetických kritérií jednak svou publikační činností, ale především
uměleckoprůmyslovou produkcí nábytku, bytových doplňků, předmětů každodenní
potřeby ze skla, keramiky, porcelánu, kovů, bytového a dekoračního textilu i oděvů.
V roce 1957 ÚLUV převzalo okruh spolupracovníků i síť prodejen.
Navíc rozhodnutí Ministerstva kultury zrušit ÚUŘ a ÚLUV následovalo paradoxně
poté, kdy konkrétně ÚLUV (a díky němu i v té době ještě Československo) bylo přijato
jako první ze zemí bývalého východního bloku za řádného člena Evropské federace
lidového umění a řemesel, v době, kdy se ÚLUV aktivně podílelo na výzkumném
programu Místa a způsob aktivní záchrany řemeslných dovedností a technik v Evropě, na
němž participovala např. Rada Evropy a UNESCO. Československé členství ve federaci
samozřejmě rozhodnutím o zrušení ÚLUV skončilo téměř okamžitě po svém vzniku.
Zrušením zákona č. 56/1957 Sb. tak došlo k likvidaci stěžejních zaměstnavatelů
v oblasti uměleckých řemesel – ÚLUV a ÚUŘ. Pokud umělečtí řemeslníci chtěli
pokračovat v práci ve svém oboru, museli začít pracovat jako OSVČ na živnostenský
list. Tím se jim zásadně změnily organizace a náplň práce.
Zároveň s ukončením podpory ze strany státu se uvolnil trh přílivu zboží nízké
kvality a estetické úrovně, většinou asijské provenience a za dumpingové ceny.
ÚUŘ a ÚLUV kladlo velký důraz na systematickou propagaci uměleckého řemesla
a lidové umělecké výroby formou souborných i tematických výstav, propagačních
materiálů a publikací v české i v mnoha cizojazyčných verzích a zejména osobním
předváděním řemesel mistry nebo prověřenými pracovníky uměleckého řemesla
a lidové umělecké výroby, a to u nás a rovněž velmi často na reprezentačních
akcích v zahraničí, vždy v reprezentativních prostorách pro umělecké řemeslo,
v příjemném prostředí pro návštěvníky a v důstojných pracovních podmínkách
pro předvádějící. V Praze se umělecké řemeslo předvádělo např. ve výstavní síni
ÚLUV, ve výstavních prostorách paláce U Hybernů nebo v Lobkovickém paláci na
Pražském hradě. Průběžně se předvádělo v prodejnách Krásná jizba a v řadě dalších
výstavních síní po celé republice.
Osobní předvádění uměleckých řemesel bylo nejen nejlepší propagací řemesel
samotných, ale i propagací národní hmotné kultury a zároveň zajišťovalo přímý
kontakt výrobců jak s domácími i zahraničními zákazníky, tak s mladými zájemci
o učební a studijní obory uměleckých řemesel a lidové umělecké výroby.
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Infrastruktura
uměleckých řemesel

V současnosti pracuje naprostá většina uměleckých řemeslníků samostatně jako
OSVČ na živnostenský list, maximálně s několika zaměstnanci. Musí vyrábět,
vytvářet nové vývojové vzory, zajišťovat si výrobní materiály a suroviny, hledat
odbytové možnosti, prodávat výrobky, zajišťovat a platit si propagaci, snažit se
o vlastní profesní rozvoj, zpracovávat účetní a daňovou agendu buď vlastními
silami, nebo s pomocí příslušného odborníka. Pro některé profese je nezbytná
kooperace s jinými profesemi, tudíž i tu je třeba zajistit a organizačně i časově se jí
přizpůsobit. Za těchto okolností se jen málokdo zabývá odbornou přípravou mladé
generace. Nově stanovené legislativní podmínky pro rozvoj lidských zdrojů jsou
navíc pro mnoho oborů uměleckého řemesla z ekonomických a provozních důvodů
a z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce neakceptovatelné
a jsou stanoveny s naprostou neznalostí souvislostí.
Zatímco práce řady našich nejlepších uměleckých řemeslníků je v zahraničí
kontinuálně vysoce oceňována a žádána, u nás došlo k naprosté degradaci
uměleckého řemesla a ruční práce obecně, a to i u řemesel neuměleckých.
Významně k tomu přispěla i jedna z novel živnostenského zákona, v jejímž rámci
byla umělecká řemesla zařazena do tzv. volných živností. To v praxi znamená, že
pro jejich provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani
jiné způsobilosti. Konečný efekt tohoto stavu se projevuje na úbytku zájemců
o studium uměleckořemeslných oborů i na negativním dopadu na zákazníky
v podobě nekvalitních výrobků.
V oblasti uměleckých řemesel existuje několik sdružení a spolků.
K nejvýznamnějším patří Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla − jediné
uměleckořemeslné sdružení, které je členem Hospodářské komory ČR (www.
rudolfinea.cz), Společenstvo uměleckých kovářů, zámečníků a kovářů-podkovářů
Čech, Moravy a Slezska (www.kovari.cz), Vzdělávací spolek uměleckých řemesel
(www.palickovani.cz). Dále Cech česko-moravských uměleckých dráteníků (www.
sweb.cz/cech-drateniku/), Sdružení lidových řemeslníků a výrobců (www.slrv.cz)
či Spolek řemesel ručních (www.tradicniremesla.cz).
Ve své činnosti se společenstva zaměřují na podporu a propagaci uměleckých
řemesel formou nejrůznějších vzdělávacích akcí pro své členy i pro veřejnost –
kurzů, seminářů, přednášek, výstav, exkurzí a zájezdů, předvádění uměleckých
řemesel, vydávají odborné časopisy, učebnice, skripta a další výukové materiály.
Jejich členové prezentují své produkty na mezinárodních výstavách, sympoziích
a kongresech pořádaných v ČR i v zahraničí.
Vedení společenstev tvoří většinou předseda, místopředseda a pokladník,
vykonávající tyto činnosti bez nároku na odměnu. Všechna společenstva jsou
právnickou formou občanská sdružení, jedná se tedy o nevýdělečné, neziskové,
dobrovolné, zájmové organizace, jejichž hlavním zdrojem příjmů jsou členské
příspěvky. Občanská sdružení mohou vlastním jménem podnikat pouze v rámci
cílů sdružení a případný zisk musí být opět použit na dosahování cílů sdružení.
Činnost občanských sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů
č. 83/1990 Sb.
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Díky aktivitám společenstev a jejich členů si české umělecké řemeslo v konkurenci
Evropy i některých jiných zemí světa zatím stále zachovává výbornou pověst.
Konkrétním důkazem může být např. uznání belgických účastnic Světového
krajkářského kongresu, který se v roce 2004 konal v České republice. Pořadatelem
kongresu je Světová krajkářská organizace (OIDFA) ve spolupráci s národní profesní
organizací, v tomto případě se Vzdělávacím spolkem uměleckých řemesel. Podle
jejich konstatování belgické krajkářství žije již po dlouhá léta pouze ze své historie,
naproti tomu česká krajka dosáhla jedinečného vývoje jak po stránce výtvarné,
tak po stránce jejího využití v moderním interiéru i v odívání. (Pozn.: Belgie je
tradičně považována za jedno z hlavních historických center krajky.)
Informace o uměleckých řemeslech a uměleckých řemeslnících poskytují kromě
webových stránek společenstev i některé webové portály.
K nejzdařilejším patří portál Jihočeská řemesla (www.jihoceskaremesla.cz).
Databáze portálu vznikla za pomoci jihočeských etnografických muzejních
pracovišť, zástupců měst a obcí i organizátorů kulturních a společenských akcí.
Najdeme zde klasická umělecká řemesla, lidová řemesla a lidové umění, ale i přehled
zhruba dvou set profesionálních firem a umělců, kteří svou činnost i produkty
představují v rámci vlastních webových prezentacích, drobných tvůrců, se kterými
se setkáváme při prezentačních akcích a na místních řemeslných trzích, a početné
řady neprofesionálních nekomerčních lidových tvůrců − omezujících svou činnost
na volné chvíle po práci – příležitostně svými výrobky i názorným předváděním
rukodělných technik obohacujících a doprovázejících konkrétní národopisné
a profilové akce.
Na portálu Lidová řemesla (www.lidovaremesla.cz) najdeme kromě dalších
informací přehled přibližně 600 uměleckých řemeslníků. V úvodu se dočteme,
že cílem webových stránek je zachytit tradiční řemeslné technologie, znalosti
a dovednosti výrobců tak, aby mohly přispívat k obohacení kultury a způsobu
života současnosti. Předmětem těchto stránek je historie lidových řemesel
a lidové umělecké výroby v České republice a vytvoření přehledné databáze jejich
současného stavu. Proto je překvapující a zcela nepochopitelné, že v seznamu
mezi nositeli titulu „Nositel tradic“ a dalšími špičkovými uměleckými řemeslníky
najdeme několik průmyslových firem, vyrábějících např. prádlařskou, oděvní
a technickou galanterii, izolační stuhy, autopásy, ozdobné polypropylénové vázací
pásky, technické fólie, zdrhovadla apod. nebo výrobce produktů z překližky či
strojově vyšívaných triček.
Na webových portálech najdeme také výrobce, kteří ručně a původními postupy
a technologiemi vyrábějí některé potravinářské výrobky – perníkáře, cukráře,
sýraře. V našem prostředí se to může zdát neobvyklé, ale např. ve Francii je označení
„umělecký“ běžné i pro ruční výrobu potravinářských specialit – např. pro ručně
vyráběné čokoládové pralinky nebo nejrůznější uzenářské speciality.
Komplexní zmapování stavu uměleckého řemesla a zjištění přesného celkového
počtu uměleckých řemeslníků by byl velmi náročný úkol. Jak již bylo řečeno,
práce společenstev je dobrovolná a jejich členové se jí mohou věnovat až po splnění
pracovních povinností. I členství v nich je dobrovolné, takže mnoho uměleckých
řemeslníků v nich není organizováno a ani nemá vlastní webové stránky, aby je
bylo možno vyhledat jednotlivě.
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Vzdělávání v oblasti uměleckých
řemesel

Vzdělání je možné získat v mnoha desítkách středních odborných učilišť, středních
uměleckořemeslných, středních uměleckoprůmyslových a vyšších odborných
škol, jejichž celkový přehled, pokud vůbec existuje, by mohlo poskytnout snad
jen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zjistit jejich přesný počet
z dostupných zdrojů je vzhledem k nepřehlednosti systému v podstatě nemožné.
Uměleckořemeslné obory zřizují z důvodu atraktivity a ve snaze nalákat uchazeče
i neumělecká střední odborná učiliště nebo střední školy. Existuje celá škála
zřizovatelů školských zařízení, která jsou veřejná, soukromá a církevní. Ani
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými
obory nesdružuje všechny střední a vyšší školy. Na svých webových stránkách
(www.vytvarneskoly.cz) uvádí pouze střední a vyšší odborné školy, které jsou
jejími členy.
Katalog prací podle povolání a stupňů původně uváděl v kapitole Uměleckořemeslná
výroba 22 uměleckořemeslných povolání: cínař, ruční krajkářka, ruční tkadlec,
ruční vyšívačka, tkadlec tapisérií, umělecký čalouník a dekoratér, umělecký
kameník, umělecký keramik, umělecký kovář a zámečník, umělecký kovolijec
a cizelér, umělecký leptař skla, umělecký malíř, umělecký mozaikář, umělecký
pasíř, umělecký pozlacovač, umělecký řezbář, umělecký sklář, umělecký sklenář
a vitrážista, umělecký štukatér a kašér, umělecký truhlář, zlatotepec, výrobce
v lidové umělecké výrobě.
Na katalog prací podle povolání a stupňů navázala ve druhé polovině 90. let
tvorba Informačního systému typových pozic (ISTP), jehož smyslem a cílem
bylo podstatné rozšíření informací o všech povoláních, tedy včetně povolání
uměleckořemeslných. Během práce na ISTP se zjistilo, že další uměleckořemeslná
povolání byla dosud chybně zařazena v jiných kapitolách, např. zlatník a klenotník
nebo košíkář a pletař v kapitole Řemeslná výroba a služby nebo krejčí scénických
kostýmů a krojů a obuvník scénické a krojové obuvi v kapitole Ostatní povolání
v kultuře a tato povolání byla přeřazena do kapitoly Uměleckořemeslná výroba.
K další revizi struktury uměleckořemeslných povolání došlo v souvislosti se
vznikem Sektorové rady pro umělecká řemesla v rámci projektu Národní soustava
povolání, Národní soustava kvalifikací na podzim roku 2007 (NSP, NSK 1) a na ni
navazující Sektorové rady pro řemesla a umělecká řemesla v NSP, NSK 2 (je popsáno
dále). Struktura uměleckořemeslných povolání byla dále zpřesněna a doplněna
a aktuálně obsahuje přibližně 35 povolání. Kromě už výše uvedených do ní byla
dále zařazena povolání: umělecký knihař, zasazovač drahých kamenů, rytec
drahých kamenů, brusič drahých kamenů, výrobce dřevěných hraček, výrobce
loutek, umělecký rytec, umělecký maskér a vlásenkář.
Zatím nejsou řešena povolání, která se většinou dědí z generace na generaci, jako
např. zvonař, houslař, varhanář, smyčcař.
Ze struktury uměleckořemeslných povolání uvedených v ISTP vyplynula potřebnost
konkrétních kvalifikací. Kvalifikační požadavky popsaly tzv. profesní profily, které
projednali sociální partneři a experti na odborné vzdělávání v oborových skupinách
při Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Přijaté profesní profily se staly
východiskem pro vytváření programů středního odborného vzdělávání.
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Vytvoření profesního profilu založilo požadavek na existenci adekvátního oboru
vzdělání. V navrhované nové soustavě oborů vzdělání souvisel s každým oborem
vzdělání profesní profil jako popis kvalifikace poptávaný trhem práce a projednaný
se sociálními partnery.
V souvislosti s pojetím probíhající kurikulární reformy byly pro každý obor
vzdělání postupně vytvořeny rámcové vzdělávací programy (RVP), které vymezily
státem garantovaný povinný základ vzdělávání. Na RVP navázaly školní vzdělávací
programy (ŠVP) zpracované školami s ohledem na požadavky místní nebo regionální
povahy i zvláštní potřeby žáků a jejich budoucích zaměstnavatelů.
Oborová skupina užité umění projednala profesní profily pro následující obory
vzdělání skupiny 8251H – Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru
výtvarné a uměleckořemeslné práce: umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř,
zlatník a klenotník, umělecký štukatér, umělecký řezbář, umělecký truhlář,
umělecký pozlacovač, ruční krajkářka, umělecký keramik, umělecký sklenář,
vlásenkář a maskér, umělecký rytec, košíkář, ruční vyšívačka, obuvník scénické
obuvi.
Těmto profesním profilům odpovídaly i obory vzdělání a platné učební dokumenty.
V období let 2000–2003 byly komplexně inovovány učební dokumenty oborů
vzdělání: umělecký truhlář, umělecký rytec, zlatník a klenotník.
V průběhu roku 2004 byly formou dodatku inovovány učební dokumenty oborů
vzdělání: umělecký kovář a zámečník, umělecký řezbář, umělecký keramik
Dále byly rozpracovány profily oborů vzdělání skupiny 8251L – Úplné střední
odborné vzdělání s vyučením i maturitou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné
práce. Pro některé profesní profily oborů této kategorie byly NÚOV poskytnuty
pouze podklady. Posléze byly práce na profesních profilech pozastaveny s tím, že
tuto problematiku bude dále řešit projekt Národní soustava kvalifikací (NSK).
Jednalo se o profesní profily, které odpovídaly následně uvedeným učebním
dokumentům oborů vzdělání s maturitou a vyučením. Tyto učební dokumenty byly
inovovány a schváleny MŠMT v období let 1999–2003:
• Uměleckořemeslné zpracování kovů – kovářské a zámečnické práce; pasířské
práce; rytecké práce
• Uměleckořemeslné zpracování dřeva – truhlářské práce; řezbářské práce;
čalounické a dekoratérské práce
• Uměleckořemeslné zpracování textilu – tkalcovské práce; ruční výšivky;
gobelínářské práce
• Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – keramické práce;
kamenosochařské práce
• Uměleckořemeslné zpracování skla – hutní tvarování; broušení a rytí; umělecké
vitráže; malba skla
• Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje; klávesové
nástroje; dechové a bicí nástroje
K těmto oborům vzdělání patří i obor vzdělání starožitník.
Nejlepší odborníci z řad uměleckých řemeslníků spolupracují se školami jako mistři
odborného výcviku a jako členové zkušebních komisí při závěrečných maturitních,
učňovských a rekvalifikačních zkouškách.
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Řada špičkových uměleckých řemeslníků byla též prostřednictvím Hospodářské
komory ČR přizvána do autorských týmů pro přípravu jednotného zadání
závěrečných zkoušek (JZZZ) pro obory umělecký truhlář a řezbář, umělecký
keramik, umělecký štukatér, umělecký pozlacovač, umělecký sklenář, umělecký
rytec, umělecký kovář a zámečník.
Podnět ke sjednocování závěrečných zkoušek přišel ze škol, které učební obory
vyučují. Od roku 2003/2004 se jednotná zadání začala zkoušet jen v několika
málo oborech s výučním listem. Velký skok pak znamenaly projekty, financované
z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR: Kvalita I (2005–2008)
a Nová závěrečná zkouška (NZZ 2009−2012). Díky nim se začala jednotná zadání
prakticky používat ve většině škol, přestože to pro ně není povinné.
Reformu závěrečné zkoušky má na starosti Národní ústav pro vzdělávání a řídí ji
MŠMT. Její průběh významně urychlila finanční pomoc ESF.
V projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ2) bude do roku 2014 dokončena reforma
závěrečných zkoušek. Od školního roku 2014/15 se počítá s tím, že bude využití
jednotného zadání pro školy povinné. Projekt umožní kvalitativní posun, jehož
důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky
v dalších letech.
Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý
obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe.
Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost
výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy
žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.
Významnou aktivitou je též činnost nejlepších odborníků z řad uměleckých
řemeslníků v projektu Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací
(NSP, NSK). V 1. etapě projektu v Sektorové radě pro umělecká řemesla (2007–2009),
v současné 2. etapě od roku 2011 v Sektorové radě řemesel a uměleckých řemesel
a v Sektorové radě pro kulturu. Působí jako členové sektorových rad a zejména pak
v jejich pracovních skupinách a v pozicích tzv. stvrzovatelů.
Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje
a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vzniká tak
otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci
na trhu práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přinese důležité
informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech
úrovní vzdělávání. NSP je významným zdrojem informací pro oblasti lidských
zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli
zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu
a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie. Národní soustava povolání
je soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog zachycující reálnou
situaci na českém trhu práce.
Základním zdrojem informací pro katalog NSP je práce sektorových rad.
Veřejná zakázka Národní soustava povolání je realizována v rámci projektu
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), spolufinancovaného z prostředků
ESF a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem veřejné zakázky je
konsorcium, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR,
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TREXIMA, spol. s r. o. Druhá etapa NSP skončila na podzim 2012 a v nejbližší době
se očekává zahájení etapy třetí.
Národní soustava kvalifikací (NSK) se v reálném životě společnosti postupně
uplatňuje jako celostátně platný registr kvalifikací, v němž jsou uvedeny jednak
kvalifikační požadavky na výkon všech aktuálně uznávaných kvalifikací, jednak
kritéria pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém
povolání. Lidé se tak mohou nechat vyzkoušet z kompetencí, které získali
v průběhu praxe a nemají pro ně žádný oficiální doklad.
NSK zatím obsahuje především kvalifikace řemeslné a kvalifikace z oblasti služeb.
Hlavním cílem projektu NSK2 je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace
dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce
i o kvalifikace vyšších úrovní.
NSK je veřejně dostupná databáze všech profesních kvalifikací rozlišovaných,
potvrzovaných a uznávaných na území ČR. Podrobné požadavky na jednotlivé
kvalifikace vycházejí z činnosti sektorových rad. Projekt NSK2 probíhá od roku
2009 do června 2015.
Sektorové rady (SR) jsou odvětvově zaměřené týmy odborníků, kteří mají
v oblasti vývoje kvalifikací mandát zastupovat zaměstnavatele. SR jsou nástrojem
zaměstnavatelů, mohou ovlivňovat na základě vývoje ve světě práce oblast profesní
přípravy a rozvoje lidských zdrojů v ČR. Od počátku (první SR vznikly v roce 2006)
jsou spojeny s vývojem NSK, od roku 2007 s tvorbou NSP. Model SR byl vyzkoušen
v rámci veřejné zakázky NSP, nyní v rámci navazujících projektů NSK2 a NSP2
směřují aktivity k dalšímu rozvoji sektorových rad.
Vytváření sektorových rad v ČR bylo inspirováno zahraničím modelem, konkrétně
Velké Británie.1
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Aktuální problémy a potřeby oblasti
uměleckých řemesel

V řadě uměleckých řemesel v současnosti chybí skutečně kvalifikovaní řemeslníci.
Často působí již jen dva nebo tři opravdoví mistři oboru v celé ČR, mnohdy ve
věku nad 60 i více let – např. ruční prýmkařství, kolářství, ruční kovorytectví,
umělecké kovolitectví. Přitom v současnosti neexistuje v oblasti uměleckých
řemesel propojený systém odborné nabídky vzdělávání, kvalitní výuky, podpory
a propagace uměleckořemeslných oborů v rámci malého a středního podnikání.
Proto je třeba:
• Zpracovat a realizovat ucelený a propojený systém vzdělávání, podpory,
propagace a rozvoje uměleckých řemesel jako nedílné součásti současného
životního stylu.
1 Více informací na www.nsp.cz, www.narodni-kvalifikace.cz, www.nuv.cz, www.nksonline.cz,
www.sektoroverady.cz
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•Ř
 ešit finanční podporu vzdělávání, propagace a rozvoje všech oborů
uměleckého řemesla a lidové umělecké výroby z operačních programů ESF.
Příjemci podpory by mohly být školy, společenstva i OSVČ.
Příklady finanční podpory:
– akce, které by propojily výrobce, zákazníky i potenciální zájemce o studium
(konzultační dny, akce spojené s předváděním uměleckých řemesel apod.)
– podpora a propagace uměleckořemeslných oborů v rámci malého a středního
podnikání jako podpora zaměstnanosti pro všechny věkové kategorie
– podpora profesionalizace společenstev
• Uskutečnit kampaň zaměřenou na pedagogy základních škol a poradce
pro volbu povolání s cílem zkvalitnit jejich vědomosti o existenci a náplni
jednotlivých uměleckořemeslných oborů, informovat je o produktech
uměleckého řemesla a o jejich praktickém každodenním využití. Informovat
je také o uplatnění absolventů, aby tak byli schopni uměleckořemeslné obory
na odpovídající úrovni nabízet a podávat zájemcům o tyto obory kvalitní
informace.
• Z achovat, zkvalitnit a rozvíjet všechny existující učební a studijní
uměleckořemeslné obory a nabídnout i obory, které se sice aktuálně neučí,
ale na trhu práce existují, např. krejčí scénických kostýmů a krojů, prýmkař,
umělecký kovolitec a cizelér.
• Nastavit systém kvalitní spolupráce zaměstnavatelů (OSVČ) s odbornými učilišti
a školami v oblasti praxí žáků, tzn. zajistit studentům možnost kvalitní praxe
v příslušných oborech a zaměstnavatelům (OSVČ) reálné podmínky, aby jim ji
mohli poskytovat.
• Do náplně studia uměleckořemeslných oborů zařadit výchovu k zachování
a rozvoji uměleckořemeslných tradic, výuku cizích jazyků, společenský
a kulturní přehled, základy účetnictví a základní orientaci v daňových
předpisech, základy práce s PC.
• Uměleckořemeslné techniky, které se na školách běžně neučí a přežívají
v rodinném prostředí děděním z generace na generaci, zavést do výuky jako
volitelné předměty.
• Zpracovat, akreditovat a realizovat další vzdělávací kurzy akreditované MŠMT.
• Z ajistit v nabídce úřadů práce rekvalifikace pro obory v oblasti uměleckých
řemesel, kterých je např. na www.rekvalifikace.com minimum. Většina těch,
která web nabízí pod názvem Umělecká řemesla, nemá s klasickým uměleckým
řemeslem nic společného – např. fotografické práce, kurz šití pro začátečníky,
taneční lekce hip hopu.
Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT nabízí na svých webových stránkách
Vzdělávací spolek uměleckých řemesel: ruční krajkář/ka se zaměřením na krajku
paličkovanou, na krajku pletenou na rámu, na krajku šitou; ruční tkadlec/
tkadlena; výrobce/výrobkyně upomínkových předmětů.
Další rekvalifikační kurzy najdeme např. na webových stránkách SOŠ
uměleckořemeslné v Praze-Vysočanech. Jedná se o studium oborů umělecký kovář
a zámečník, umělecký pasíř, zlatník a klenotník, umělecký štukatér, umělecký
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řezbář, umělecký truhlář, umělecký pozlacovač, umělecký keramik, umělecký
sklenář, vlásenkář a maskér a umělecký rytec.
Z toho je patrné, že v případě zájmu o rekvalifikaci se mnohem více vyplatí hledat
na webech uměleckořemeslných učilišť, škol a společenstev než na úřadech práce.
• P rovést změnu živnostenského zákona, kterou by byla uměleckořemeslná
povolání zařazena do živností vázaných.
Navrhovaná opatření by přispěla k většímu zájmu o studium těchto oborů, k vyšší
úrovni absolventů a tím k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Pro spotřebitele
by návazně přinesla obohacení trhu o řemeslně a esteticky kvalitní zboží českého
původu.
Je třeba také zdůraznit stále opomíjenou skutečnost, a sice přínos
uměleckořemeslných oborů pro ekonomiku státu prostřednictvím cestovního
ruchu. Naše historické, kulturní a umělecké památky jsou pro zahraniční turisty
velmi atraktivní a stát i územně správní celky by se měly co nejvíce starat o to,
aby byly uchovávány v co nejlepším stavu. To bez špičkových odborníků z mnoha
oborů uměleckého řemesla není možné. Právě výrobky českého uměleckého
řemesla a lidové umělecké výroby jsou oblíbeným a vyhledávaným zbožím, které
u nás kupují turisté z celého světa a přitom dnes už velmi dobře rozlišují skutečně
rukodělné české výrobky od tzv. slovanského umění, s nímž se setkáváme např. na
turisticky nejfrekventovanějších místech Prahy.
Stejně jako nejmodernější hudební styly žijí vedle klasické hudby staré několik
století, aniž by se mohly vzájemně nahradit, tak ani sebedokonalejší výpočetní
a jiná technika nikdy nenahradí osobitý rukopis uměleckého řemeslníka. Proto je
třeba zachování a rozvoji těchto oborů věnovat maximální pozornost a využít jejich
jedinečného potenciálu pro propagaci naší národní hmotné kultury, pro podporu
českých výrobků, pro zkvalitnění nabídky zboží našim i zahraničním zákazníkům
a v důsledku toho i pro podporu ekonomického růstu zaměstnanosti.
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