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Ve dnech 17.–18. května se sešli v Londýně ministři 
odpovědní za vysoké školství, aby zhodnotili pokrok 
v implementaci cílů Boloňského procesu a stanovili 
priority pro příští období. Od roku 1999 se počet 
členských zemí rozrostl z 29 na 45 zemí. 46. státem 
Boloňského procesu se stala Černá Hora, která byla 
přijata v Londýně. Konference se dále účastnily dele-

gace Evropské komise Rady Evropy, UNESCO, Evrop-

ské asociace univerzit (EUA), Evropské sítě agentur 
zabezpečujících kvalitu (ENQA), Evropské asociace 
škol vyššího studia (EURASHE), evropských svazů 
studentů (ESIB), svazu evropských zaměstnavatelů 
(UNICE/Business Europe) a asociace evropských 
odborů (Education International). 

Zpráva, kterou si nechali ministři připravit (tzv. 
Inventura) prokázala, že evropské země dosáhly za 8 let 
společné snahy významného pokroku ve vytváření 
společného Evropského prostoru vysokého školství. 
Nicméně zpráva i další analýzy zpracované představi-
teli vysokých škol a studentů (Trendy V a Bologna očima 
studentů) ukázaly, že je stále před všemi evropskými 
zeměmi řada úkolů nezbytných pro úspěšnou imple-

mentaci cílů Boloňského procesu. Např. v otázkách 
sociální spravedlivosti, na což upozornil i Rt. Hon 
Alan Johnson, státní sekretář britského ministerstva, 
dále v oblasti prostupnosti systémů, uznávání před-

chozího vzdělávání, a to formálního, neformálního 
i informálního, ustavení transparentních národních 
rámců kvalifikací, které by rozpracovaly jak rámec 
kvalifikací pro Evropský prostor vysokého školství, tak 

v současné době na půdě Evropské unie diskutovaný 
rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání apod. 

Hlavní evropské reformy se soustředí i nadále na 
třístupňové studium, zabezpečení kvality a uznávání 
kvalifikací a částí studia. Zřízení Evropského registru 
pro agentury zabezpečující kvalitu ve vysokoškol-
ském vzdělávání, kterému ministři v Londýně dali 
zelenou, je pokládáno za logické pokračování v imple-

mentaci Souboru standardů, postupů a hlavních směrů 
v oblasti zabezpečení kvality, který přijali před dvěma 
lety v Bergenu. Prioritami zůstává mobilita, kdy jed-

notlivé státy předloží v roce 2009 zprávu o tom, co bylo 
podniknuto pro to, aby byly odstraněny překážky, 
a sociální rozměr procesu. I v této oblasti budou jed-

notlivé země předkládat zprávu o svých národních 
strategiích a akčních plánech, aby byly odstraněny 
nerovnosti v přístupu ke studiu i během studia, kdy 
studenti musí být schopni ukončit studium, aniž by 
byli znevýhodněni svojí sociální a ekonomickou situ-

ací. O poskytnutí adekvátních dat zejména o mobilitě 
a sociálním rozměru Boloňského procesu byla požádá-

na Evropská komise, resp. EUROSTAT ve spolupráci 
s projektem EUROSTUDENT.

Komisař Figel i další řečníci ale upozornili, že 
reformy vysokého školství musí jít dále, zásadní je 
modernizace systémů vysokého školství, která zahr-

ne kurikulární reformu, řízení vysokých škol i celého 
systému a mechanismů financování jako základního 
nástroje řízení vysokého školství. Klíčové je pak při-
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pravit kvalitní strategii celoživotního vzdělávání, kde 
hlavní roli sehrají již výše zmíněné rámce kvalifikací.

Dalšími důležitými tématy byly zaměstnatelnost 
absolventů, důraz byl položen na spolupráci vysokých 
škol a odběratelské sféry a zlepšení podmínek studen-

tů a absolventů doktorských studijních programů. 

Ministři též přijali strategii pro spolupráci a vztahy 
se zeměmi mimoevropskými, která obsahuje mnoho 
konkrétních myšlenek,  doporučení  a návrhů pro vzá-

jemná partnerství a spolupráci, aby se Evropa nestala 
„uzavřenou pevností“.

Účastníci konference se shodli, že Boloňský proces 
musí pokračovat po roce 2010 a lze očekávat, že zprá-

va založená na hodnocení dosavadního vývoje, která 
začne rozpracovávat možné strategie do budoucna, 
bude vedle komuniké ministrů jedním z důležitých 
výstupů konference, která se sejde ve dnech 28.–29. 4. 
2009 v Leuven/Louvain-la-Neuve. 

Materiály z konference i vystoupení jednotlivých 
řečníků lze nalézt na adrese: http://www.dfes.gov.
uk/londonbologna/index.cfm?fuseaction=docs.list. 

(Věra Šťastná)


