ZPRÁVY

CO NOVÉHO V PROJEKTU OECD „THEMATIC REVIEW OF
TERTIARY EDUCATION“

Rozsáhlý projekt OECD „Thematic Review of Tertiary
Education“ se blíží do závěrečné fáze. O cílech projektu
a jeho organizaci jsme psali v loňském ročníku1, účast
České republiky je zdokumentována na webových
stránkách CSVŠ2.

(Final Synthesis Report). Podobně jako celý projekt,
i tato závěrečná zpráva se má orientovat především
na vzdělávací politiky jednotlivých zemí v oblasti
terciárního vzdělávání, porovnat a shrnout jejich společná témata a obecné problémy a nabídnout některá
řešení. Vypracování zprávy mají na starosti pracovníci
sekretariátu OECD, největší tíha odpovědnosti leží na
vedoucím pětičlenného týmu Paolu Santiago.

Ve dnech 27. a 28. září se konal v sídle OECD
v Paříži poslední, čtvrtý workshop účastnických zemí,
věnovaný stručné rekapitulaci dosavadního průběhu
a především diskusi o struktuře a obsahu závěrečné
zprávy, která by měla shrnout výsledky projektu.

Navržená struktura zprávy pochopitelně odpovídá
tematice projektu, nekopíruje však doslova osnovu
národních podkladových zpráv. Zpráva bude mít
tyto kapitoly:

Projektu se účastnilo 24 zemí, z toho 19 členských
zemí OECD. Některé velké členské země, jako USA,
Kanada, Německo či Itálie se do projektu nezapojily, ze
zemí mimo OECD je třeba zmínit účast Číny a Ruské
federace, které však s OECD spolupracují na základě
zvláštních smluv. Každá účastnická země se zavázala,
že podle jednotné osnovy vypracuje národní podkladovou zprávu (Country Background Report). Pro 10 zemí
tím účast v projektu v podstatě skončila, dalších 14
zemí se podrobilo podrobnějšímu hodnocení: v době
od března 2005 do května 2007 je navštívily hodnotitelské týmy sestavené z expertů OECD, které pak pro
každou z těchto zemí vypracovaly zvláštní analytickou
zprávu (Country Note). Jak známo, Česká republika se
úspěšně zařadila mezi těchto 14 zemí.

1. Úvod
2. Hodnoty a trendy terciárního vzdělávání
3. Řízení terciárních systémů a institucí
4. Vytváření spolehlivé základny pro ﬁnancování
terciárního vzdělávání
5. Podpora efektivního působení akademických pracovníků
6. Zajišťování a zlepšování kvality terciárního vzdělávání

V současné době (listopad 2007) je na webových
stránkách OECD3 zveřejněno 18 národních podkladových zpráv a 11 zpráv hodnotitelů. Zájemci tak mohou
např. porovnávat, co v určité oblasti (např. řízení,
financování, hodnocení kvality, výzkum a vývoj)
doporučují experti různým zemím.

7. Dosahování rovnosti příležitostí v terciárním vzdělávání
8. Zvyšování úlohy terciárního vzdělávání ve výzkumu a inovacích

Hlavní pozornost na pařížském workshopu byla
zaměřena na přípravu závěrečné shrnující zprávy

9. Posilování vazeb s trhem práce
10. Rozvoj internacionalizace terciárního vzdělávání
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11. Tvorba a implementace vzdělávací politiky v oblasti terciárního vzdělávání.
Zpráva bude mít též několik tabulkových příloh.
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Účastníci workshopu měli k dispozici první verze
textu jednotlivých kapitol. Je třeba ocenit, že se nejedná
o pouhé shrnutí informací z národních podkladových
zpráv či zpráv expertů, ale o důkladné analytické
studie reﬂektující příslušnou tematiku v celosvětovém
kontextu a na vysoké profesionální úrovni. Současný
rozsah je přes 450 stran. Diskuse o zprávě nebyla vůbec
formální, bylo např. rozhodnuto o přesunu některých
témat z kapitoly 11 do kapitoly 3, bylo doporučeno
věnovat více pozornosti úloze studentů aj. Účastnic-

ké země byly vyzvány, aby sekretariátu zaslaly další
připomínky, opravy a podklady pro některé shrnující
tabulky. Dostanou k připomínkám rovněž druhou
verzi zprávy. Konečná verze by měla být hotova do
konce března 2008, aby mohla být počátkem dubna 2008
prezentována na mezinárodní konferenci v Lisabonu,
kterou celý projekt vyvrcholí. Pro širší veřejnost bude
vypracována stručnější, asi 100stránková verze zprávy
a počítá se i s velmi hutným shrnutím výsledků projektu
(cca 10 stran) pro potřeby politických reprezentací.
(Vladimír Roskovec)

KONFERENCE „VIKTOR FISCHL – PŘÍBĚH ČESKÝCH ŽIDŮ
VE 20. STOLETÍ“
V červnu 2007 by se dožil devadesáti pěti let Viktor
Fischl, český, židovský a izraelský básník, prozaik
a diplomat, rodák z Hradce Králové. Viktor Fischl
vystudoval práva, ve 30. letech se živil jako novinář
a byl aktivní v sionistickém hnutí. Za 2. světové války
se účastnil zahraničního odboje v Londýně, kde pracoval pro Československou exilovou vládu a stal se
blízkým spolupracovníkem Jana Masaryka. V roce 1949
znovu emigroval, tentokrát do Izraele. Začal pracovat
v izraelských diplomatických službách a přijal nové
(hebrejské) jméno – Avigdor Dagan. Vystřídal řadu
diplomatických postů, mimo jiné byl izraelským velvyslancem v Jugoslávii, Polsku a Rakousku. Literárně
činný byl Fischl již od 30. let, psal poezii i prózu, naplno
se ale literatuře věnoval od 70. let, po odchodu do
penze. Od 90. let jsou jeho díla systematicky vydávána
v Česku. Fischlova bibliograﬁe čítá více než dvacet
titulů.

Bradíka a primátora města Hradce Králové Ing. Otakara
Divíška, vícehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana
Línka, ředitele Židovského muzea v Praze PhDr. Leo
Pavláta, Mons. ThLic. Dominika Duky OP, sídelního
biskupa Královéhradeckého a velvyslance ČR v Izraeli
Michaela Žantovského.
Cílem konference bylo nejen připomenout osobnost
Viktora Fischla, ale též zařadit ji do širšího kontextu
česko-židovských dějin. V dopoledním jednacím bloku
nejprve literární kritik Vladimír Karfík představil Fischla
jako básníka a prozaika, přičemž se soustředil na méně
známé počátky jeho tvorby v 30. letech. Blanka Rozkošná hovořila obecně o dějinách židů v Hradci Králové,
zejména o období od počátku 20. století do vypuknutí
druhé světové války. Kateřina Čapková přednesla referát o sionismu v prvorepublikovém Československu
a vztahu českých židů k němu. Jan Láníček představil
činnost židovské emigrace v britském exilu za druhé
světové války a Miloš Pojar hovořil o kariéře Viktora
Fischla jako izraelského diplomata. Odpolední jednání
zahájila Ruth Bondyová přehledem života českých židů
v Palestině a Izraeli po roce 1945. Příspěvek vycházel
v mnoha směrech z bohatých osobních zkušeností.
Teolog Jan Šimsa hovořil o V. Fischlovi jako o „proroku
smíření“, o člověku, který se vždy snažil o dialog mezi
křesťanstvím a židovstvím. Ludmila Žlábková ve svém
příspěvku zdůraznila význam tří měst v díle V. Fischla
– Hradce Králové, Prahy a Jeruzaléma. Poslední dva
referáty se dotkly tématu holocaustu, neboť i Viktor

Nedožité pětadevadesáté narozeniny Viktora Fischla
byly vzpomenuty již v červnu, a to vydáním vzpomínkové knihy Návraty Viktora Fischla (Hradec Králové
2006), v redakci Lenky Jaklové. Znovu byly osobnost
a dílo Viktora Fischla zhodnoceny na historicko-literární
konferenci „Viktor Fischl – příběh českých židů ve 20.
století“, která proběhla 18. října 2007 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Konferenci zorganizovaly
Fakulta ﬁlozoﬁcká Univerzity Pardubice a Fakulta
humanitních studií Univerzity Hradec Králové pod
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla
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