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STÁŽ V ORGANIZACI PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ (OECD) 

Adam KRČÁL (09/2013 – 03/2014) 

Průběh stáže na OECD 

1. Stáž (tzv. secondment) probíhala v pařížském ústředí OECD (v „Sekretariátu“), ve Skills Beyond 

School Division (SBS). Tato divize je součástí Directorate for Education and Skills (EDU). EDU se zabývá 

vzděláváním a dovednostmi na všech úrovních, od předškolního, přes vysoké školství až po dovednosti 

dospělých. Kromě velkých projektů typu PISA nebo PIAAC realizuje i řadu menších projektů, na základě 

rozhodnutí členských států. Členské státy pravidelně rozhodují o dalším strategickém směřování práce 

Organizace, kontrolují její aktivity, přispívají k realizaci projektů a poskytují finanční zdroje. Tato se práce 

se většinou odehrává na výborech. Pro EDU je klíčovým výborem Education Policy Committee (EDPC), 

IMHE Governing Board, PISA Governing Board a CERI Governing Board. 

2. Byl jsem součástí týmu Higher education, což plně korespondovalo s mojí náplní práce na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které mě na stáž vyslalo. Ještě před odjezdem na OECD 

jsem se pravidelně účastnil jednání IMHE Governing Board, kde jsem zastupoval MŠMT. Tento fakt 

bezpochyby ulehčil přechod do Sekretariátu OECD, nicméně každodenní práce na OECD je v mnoha 

ohledech velice odlišná od toho, co je možné vidět právě na zasedáních výborů. 

3. Již před příjezdem byla dohodnuta náplň mé práce v Sekretariátu, kterou posléze tvořil 

samostatný projekt „Quality Framework in Higher Education“. Vzhledem k tomu, že jsem na tomto 

projektu pracoval samostatně od samého počátku, bylo možné projít si celou fází konzultací, příprav, 

připomínek apod., což považuji za obrovský přínos a efektivní způsob, jak se seznámit s různými druhy 

práce na OECD. 

4. Kromě tohoto projektu jsem byl integrální součástí týmu Higher education, a podílel jsem se na 

řadě aktivit, které měl tým na starosti a které souvisely s gescí nad OECD Higher Education Programme. 

Podílel jsem se na přípravě písemných materiálů pro členy programu, na přípravě seminářů, workshopů a 

zpracování výroční zprávy. 

5. Mimo těchto úkolů jsem rovněž spolupracoval na tvorbě Hospodářského přehledu ČR, 

dokumentu je v pravidelných (1,5 ročních) intervalech zpracováván Direktorátem pro ekonomiku (ECO), 

aby zhodnotil ekonomický vývoj v České republice a poskytl vládě doporučení pro úpravu politik. 

Hospodářský přehled 2014 byl sektorově zaměřen mj. na vzdělávání, školství a trh práce. Tyto zkušenosti 

byly rovněž velmi přínosné, protože mi umožnily seznámit se i s jinou prací a s jinými kolegy. Na tvorbě 

Hospodářského přehledu jsem kromě kolegů z ECO spolupracoval i se Stálou misí ČR při OECD. 

6. Ve všech ohledech jsem využíval svých předchozích zkušeností ze státní správy, a to i přesto, že 

pohled OECD je poněkud odlišný od „policy making“, které probíhá ve státní správě. Celkově stáž po 

pracovní stránce hodnotím velmi pozitivně a přínosně. 
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7. Pracovní atmosféra v Sekretariátu OECD je velmi uvolněná. Lidé mají poměrně velkou 

odpovědnost za svůj projekt, na kterém do velké míry pracují samostatně. Frekvence různých schůzek a 

jednání je oproti české státní správě významně menší, což má své výhody, ale i nevýhody. 

8. Oficiálními pracovními jazyky OECD je angličtina a francouzština. Většina materiálů je tedy 

k dispozici v obou jazycích. Nicméně v běžné pracovní komunikaci naprosto angličtina převládá. Na 

druhou stranu od zaměstnanců se očekává alespoň pasivní znalost (porozumění) a rovněž v praktickém 

životě je znalost francouzštiny velkou výhodou. 

Podpora ze strany Stálé mise ČR při OECD 

9. Podpora ze strany Stálé mise ČR při OECD (SM) byla nenahraditelná. Stálá mise zajišťovala 

přípravu na schválení stáže ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR a Sekretariátu OECD a byla 

v úzkém kontaktu několik měsíců před zahájením stáže. V každém okamžiku byli pracovníci SM velmi 

vstřícní a ochotní pomoci, za což jim patří velký dík. 

10. SM zajišťovala komunikaci s personálním oddělením Sekretariátu na začátku stáže. Rovněž 

spolupráce na přípravě Hospodářského přehledu ČR byla velmi přátelská a příjemná. 

11. SM rovněž poskytla ubytování za velmi výhodných finančních podmínek. 

Doporučení do budoucna 

12. Stáž je třeba v předstihu připravit a zajistit souhlas a soulad mezi všemi dotčenými stranami 

(stážista, jeho vysílající rezort/úřad, Sekretariát OECD a Ministerstvo zahraničních věcí ČR), což v mém 

případě proběhlo. Je to důležité z toho důvodu, že stážista by měl mít předem připravenou agendu, na které 

bude pracovat a ke které má profesně pokud možno co nejblíže, aby byla stáž pro všechny strany 

smysluplná. 

13. Pokud jde o délku stáže, 6 měsíců je opravdu minimum pro seznámení se s prací v Sekretariátu a 

zároveň pro to, aby mohl stážista k práci smysluplně přispět. Doporučoval bych ponechat standardně 6 -

měsíční stáže, ale s případnou možností prodloužení např. na 12 měsíců. 

Praktické aspekty pobytu (zejména pro budoucí stážisty) 

14. Standardní životní náklady jsou v Paříži velmi vysoké, zvláště pro Středoevropany. Nicméně 

vzhledem k nabídce cenově výhodného ubytování, které SM poskytuje a vzhledem k měsíčnímu příspěvku, 

který každému stážistovi prostřednictvím Sekretariátu poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí, je celkový 

pobyt v Paříži po této stránce poměrně dobře zvládnutelný. 

15. Z hlediska českého zaměstnavatele je možné stáž provést v zásadě dvěma způsoby, buď jako 

standardní vyslání na služební cestu nebo jako pracovní volno při vyslání do mezinárodní organizace. Obě 

dvě možnosti jsou realizovatelné na základě zákoníku práce. Doporučuji rovněž komentář k těmto 

možnostem, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a který SM nebo já můžeme poskytnout 

zájemcům. 

16. Ubytování se nacházelo zhruba 30 min pěší chůzí od Sekretariátu OECD, resp. jeho hlavního 

areálu, La Muette (16. pařížský okrsek). Řada direktorátů ale sídlí v jiných budovách, více či méně od sebe 

vzdálených. V naprosté většině ale v západní části Paříže, či v přilehlých předměstích – Boulogne, Issy,… 

17. U bytu je třeba počítat s počáteční investicí do kuchyňského vybavení a drobností typu sušák na 

prádlo apod. Rovněž standardně není zajišťováno připojení k internetu. To lze buď řešit datovými tarify 
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mobilních operátorů (cenově dostupné, nicméně bez možnosti velkého objemu dat) anebo pevným 

připojeným, kde je ovšem třeba počítat s pokutou za dřívější vypovězení smlouvy (standardně je smlouva 

na 1 rok). 

18. Doporučuji pořídit si měsíční jízdenku na MHD, tzv. Pass Navigo. Paříž je poměrně velké město 

a je škoda omezovat se pouze na pohyb mezi prací a bydlištěm. Navíc o víkendu a ve svátky je Pass 

Navigo tzv. „dezonné“, což znamená, že i s jízdenkou na vnitřní Paříž (zóna 1), příp. 2 lze bez omezení 

cestovat po celém regionu Ile-de-France (tedy např. Versailles, Fontainebleau, letiště, Saint-Germain-en-

Laye, …). 

 

 

19. Stáž je jednoznačným přínosem. Vysílající organizaci umožní přinést cenné poznatky. Stážistovi 

poskytne cenné zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí, dostane se mu možnost potkat se s řadou 

expertů z mnoha států, zlepší se v jazycích a získá jiný druh zpětné vazby na svoji práci.  

20. Adam KRČÁL, adam.krcal@msmt.cz  
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