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MK se celý svůj profesní život věnuje otázkám konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a
vzdělávání.
Během posledních 20 let byla zodpovědná za řadu programů podporujících transformaci
české ekonomiky a proces integrace ČR do EU.
Od roku 1992 jako ředitelka Agentury pro trh práci a sociální politiku, realizovala obsáhlý
program Restrukturalizace trhu práce, který pomáhal vybudovat a rozvinout Služby
zaměstnanosti, reformovat odborné školství, formovat podporu vzdělávání dospělých.
Od roku 1994 je ředitelkou Národního vzdělávacího fondu (NVF), o.p.s. založené ministrem
práce a sociálních věcí s podporou EK.
Byla zodpovědná za realizaci většiny programů EK pro ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
K nejvýznamnějším výstupům odborné činnosti NVF patří Strategie RLZ v České republice (v

roce 2000), schválená vládou, která stala se základním dokumentem pro vznik Rady vlády
pro rozvoj lidských zdrojů. MK zastávala funkci místopředsedkyně Rady.
NVF poskytuje analytickou a strategickou kapacitu v otázkách zaměstnanosti a kvalifikace
pracovní síly. Působil jako technická pomoc ministerstva při přípravě na ESF, vedl významné
evropské programy např. Leonardo da Vinci, EQUAL a mnoho jiných aktivit.
M. Kopicová od roku 1990 zastupovala ČR v řadě mezinárodních institucí (OECD, CEDEFOP,
ETF, úzce spolupracovala s EK).
V letech 2006-2007 působila MK na postu ministryně na Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy.
Jako generální sekretářka vyjednávala v roce 2007 za Českou republiku Evropský sociální
fond s Evropskou komisí.
V letech 2009-2010 byla opět jmenována ministryní školství, mládeže a tělovýchovy částečně
v období českého předsednictví EU. Z titulu předsednictví ČR vedla Radu evropských ministrů
školství, Radu ministrů pro konkurenceschopnost, Radu pro mládež, Kosmickou Radu,
Strategické fórum EU pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu aj.
Pracovala jako poradkyně několika premiérů v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.
Osm let, po celé zákonem dané období, do poloviny roku 2014 byla 1. místopředsedkyní
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
V roce 2013 ji vláda jmenovala Generální sekretářkou pro oblast konkurenceschopnosti při
přípravě programového období 2014 – 2020 ESIF. Byla zodpovědná za dopracování Dohody o
partnerství pro tuto oblast. (Dohoda byla EK přijata).
M. Kopicová působila v několika správních radách vysokých škol, v současnosti je členkou
správní rady VŠE, VÚT a členkou vědecké rady VŠFS.

Osobní údaje:
narozena 3. října 1951
Vzdělání:








2003 European Centre for Public Affairs – intenzivní kurz o EU politikách a institucích
1998 SPP – intenzivní studium o Evropském sociálním fondu (Francie, Holandsko,
Německo)
1997 program vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (ETF Turín)
1994 efektivní top management (Henley, Velká Británie)
1993 stáž v OECD (Paříž)
1993 studijní cesta – řízení politiky zaměstnanosti (Dánsko, Irsko)
1992 OECD a Evropské komise rozvoj regionální politiky zaměstnanosti






1991 stáž EK – programy Phare (Brusel)
1991 stáž EK – finanční kontrola (Brusel)
1990 UNDP kurz – projektové řízení (Praha)
1971 – 1976 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní a veřejná činnost:







1994 – současnost ředitelka Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.
1994 – 1996 ředitelka Agentury pro trh práce a sociální politiku
1992 – 1994 ředitelka Asociace pro trh práce a sociální politiku
1989 – 1992 koordinátor zahraniční pomoci v oblasti zaměstnávání a školení
pracovních sil, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí
1986 – 1989 Státní komise pro vědu a technický rozvoj
1978 – 1986 výzkumný asistent, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

Publikační činnost:





řada odborných článků
zadala mnoho studií a strategických dokumentů
spoluautorka 10ti-dílného TV scénáře pro středoškolské vzdělávání – Vesmír
spoluautorka 6ti-dílného TV seriálu pro základní školy – Estetika

Členství:











členka správní rady VŠE
členka Akademické rady VŠFS
iniciovala zřízení Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů
NLO (národní úředník) pro Study visits Programme EU – CEDEFOP
česká zástupkyně v LEED commitee OECD
členka Poradního fóra Evropské vzdělávací nadace
vedoucí pracovní skupiny RLZ a vzdělávání v rámci Středoevropské iniciativy (CEI)
členka Evropské nadace pro rozvoj managementu
členka Národního monitorovacího výboru pro OP RLZ, JPD 3, EQUAL
externí hodnotitelka pro MBA – Sheffield Hallam University

