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Ve dnech 28.–31. srpna bylo v prostorách lotyšské 
univerzity v Rize pod názvem Enduring Values and 
New Challenges in Higher Education uspořádáno 
v pořadí 27. Výroční fórum Evropské asociace pro in-
stitucionální výzkum (EAIR). Fóra se zúčastnilo více 
než 360 účastníků z 39 zemí. Fórum, jež bylo zaháje-
no uvítacími projevy přednesenými mj. též lotyšskou 
prezidentkou Vaira Vike-Freibergovou v hlavním sále 
Národního divadla, bylo rozděleno do celkem 7 tema-
tických okruhů jmenovitě zaměřených na: řízení a stra-
tegický management vysokého školství, institucionální 
výzkum, budování strategických partnerství, vytváře-
ní kultury kvality, studenty a studium, resp. výzkum 
a pedagogiku. Kromě prvního dne byl program fóra 
vždy uveden hlavní řečí, přednesenou některou z vý-
znamných osobností vysokoškolské politiky – Sybille 
Reichertovou, Cristianem Tauchem, Evou Egron-Polacko-
vou a Ronaldem Barnettem, držitelem letošní výroční 
ceny EAIR za vynikající přínos v oblasti vysokoškol-
ské politiky, výzkumu a praxe – v univerzitní aule, po 
níž následovaly paralelně pořádané tematické okruhy, 
ve kterých prezentující ve svých příspěvcích poskytli 
zúčastněným posluchačům hlubší pohled na některý 

z aspektů v rámci daného tématu. Z České republiky 
byly prezentovány dva příspěvky – Josef Beneš z Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy v tematic-
kém okruhu č. 4 podal přehled o dosavadním průběhu 
projektu Hodnocení kvality vysokých škol řešeném 
Centrem pro studium vysokého školství, zatímco v te-
matickém okruhu č. 6 Zuzana Nováková z Univerzity 
Palackého v Olomouci analyzovala výstupy projektu 
Profesionalizace studentských účastníků řízení vyso-
kého školství v rámci Visegrádské skupiny zemí, je-
hož řešitelem za Českou republiku bylo Akademické 
sdružení studentských aktivit (ACSA). Texty všech 
příspěvků byly v plném, nezkráceném znění též za-
znamenány na CD, jež všichni účastníci obdrželi při 
své registraci. 27. Výroční fórum EAIR bylo zakonče-
no panelovou diskusí na téma Institucionální profil: 
Tvorba typologie vysokoškolských institucí v Evropě, 
moderovanou Jonem Filem z nizozemského Centra pro 
výzkum vysokoškolské politiky (CHEPS).

Následující výroční fórum EAIR se uskuteční na 
konci srpna 2006 v Římě.
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27. VÝROČNÍ  FÓRUM  EAIR

Po roce a půl od doby, kdy se regionu Praha otevře-
la možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů 
na rozvoj lidských zdrojů, můžeme konstatovat, že 
vysoké školy se svými projekty obstály. O podporu 
se ucházejí desítky fakult. Sektor vysokého školství 
patří spolu s nestátními neziskovými organizacemi 
mezi úspěšnými žadateli k nejvíce zastoupeným.

Vzhledem k pravidlům politiky soudružnosti Ev-
ropské unie platí pro Prahu mírně odlišné podmínky 
přístupu k evropským dotacím než pro ostatní regiony 

ČR. Praha má své samostatné programy podpory, při-
čemž vzdělávání a odstraňování bariér na trhu práce 
jsou obsahem Jednotného programového dokumentu 
pro Cíl 3 (JPD 3). Rozpočet JPD 3, který platí pro ob-
dobí mezi roky 2004 až 2006, přesahuje 3,5 miliardy 
korun. Polovina z těchto prostředků pochází z Evrop-
ského sociálního fondu, přibližně 43 % se podílí státní 
rozpočet ČR a necelými 7 % přispívá hl. m. Praha.

JPD 3 má celkem 4 věcné priority, tj. oblasti, ve 
kterých je možné peníze čerpat a jež se liší svým 
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