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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.
    - koh -

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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zaměřením. Ty jsou dále členěny na tzv. opatření. 
Žádosti o podporu je vždy třeba předkládat v rámci 
pouze jednoho opatření. Struktura institucí, které 
žádosti o podporu z JPD 3 přijímají, je dosti složitá, 
ovšem celou oblast vzdělávání (a to vzdělávání před 
vstupem na trh práce i další profesní vzdělávání), jejíž 
celkový rozpočet přesahuje 1 miliardu korun, má na 
starosti hl. m. Praha.

Pro všechny podpořené projekty platí, že mohou 
trvat maximálně 24 měsíců a jejich rozpočet se musí po-
hybovat v rozmezí od 1 do 10, resp. 15 mil. Kč. Žádosti 
o podporu se předkládají vždy na základě výzvy, které 
hl. m. Praha vyhlašuje v půlročních intervalech. První 
výzva proběhla v říjnu 2004, následující v dubnu 2005, 
třetí výzva aktuálně běží (vyhlášena byla 25. října), 
přičemž uzávěrka příjmu žádostí proběhne 17. února 
2006. Případní zájemci budou mít delší čas na přípravu 
projektů, než tomu bylo v předchozích kolech, protože 
v případě, že se podaří všechny prostředky přidělit, 
bude třetí výzva výzvou poslední.

– ČZU (1 projekt). Z nově vzniklých vysokých škol, 
kterým se podařilo na dotaci dosáhnout, můžeme jme-
novat Vysokou školu zdravotnickou, o.p.s., Pražskou 
vysokou školu psychosociálních studií, s.r.o., Vysokou 
školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 
a také Vysokou školu J. A. Komenského, s.r.o.

Příklady úspěšných projektů

Projekty vysokých škol podpořené v rámci té čás-
ti JPD 3, kterou má v gesci hl. m. Praha, lze dle jejich 
zaměření rozdělit do tří skupin.

První skupinu představují projekty, v jejichž rámci 
fakulty připravují otevření nových studijních oborů. 
Otevření oboru nespočívá v nákupu prostor a vybave-
ní, protože JPD 3 není investičním programem podpo-
ry; dotace jsou využívány na posílení pedagogického 
týmu katedry, nákup literatury, vytváření studijních 
opor apod. Vzhledem k tomu, že JPD 3 není omeze-

Přehled počtu dosud předložených žádostí o podporu z JPD 3

Oblast podpory
Předložené 

žádosti

Požadovaná 
podpora

(v mil. Kč)

Finance 
k dispozici
(v mil. Kč)

Schválené 
projekty

Schválená 
podpora

(v mil. Kč)

Úspěšnost 
žádostí
(v %)

Sociální integrace 115 717,1 587,8 55 312,1 48

Počáteční vzdělávání 158 1033,0 327,1 56 292,5 35

Vzdělávání dospělých 138 935,0 394,5 44 258,9 32

Cestovní ruch 46 198,3 162,6 22 73,9 48

Celkem 457 2883,4 1472,0 177 937,4 39

Požádat o podporu na projekt, který napomůže 
rozvoji lidských zdrojů v Praze, má možnost široké 
spektrum typů organizací od nestátních neziskových 
organizací, přes školy všech úrovní, organizace zřizo-
vané orgány veřejné správy až po podnikatele.

Vysoké školy realizují 36 z celkových 177 podpo-
řených projektů. Vzhledem ke své velikosti jsou mezi 
příjemci podpory nejčastěji Univerzita Karlova v Pra-
ze – UK (12 projektů) a České vysoké učení technické 
v Praze – ČVUT (11 projektů). Uspěly ovšem také Vy-
soká škola ekonomická v Praze – VŠE (3 projekty), Vy-
soká škola chemicko-technologická v Praze – VŠCHT 
(1 projekt) a Česká zemědělská univerzita v Praze 

no pouze na některé obory, tvoří tuto skupinu velmi 
rozdílné obory. Fakulta jaderné fyziky a informatiky 
ČVUT například získala dotaci ve výši 3,6 milionů ko-
run na rozjezd magisterského studia „Radiologická 
fyzika“ a necelých 7 milionů půjde pro ČVUT na pří-
pravu a zahájení bakalářského programu „Aplikovaná 
informatika“ na Fakultě elektrotechnické. Možnosti 
obohatit své studijní programy úspěšně využila také 
1. lékařská fakulta UK, která má díky JPD 3 více než 
10 milionů korun na rozvoj prezenčního studia baka-
lářského oboru „Adiktologie“. Oblast sociálněvědní 
zastupuje Fakulta humanitních studií UK, která uspěla 
s projektem „Institucionalizace a rozjezd katedry 
genderových studií“.
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Pokud vysoké školy obor přímo nově nesestavují, 
využívají často JPD 3 k inovaci už zavedených oborů. 
Do téhle oblasti patří např. záměr VŠE. Za necelých 
2,7 milionů korun bude rozšiřovat akreditaci bakalář-
ského oboru „Daně a finanční kontrola“.

Třetí skupinu představují projekty, kdy se vysoké 
školy zaměřují mimo přímou práci se svými studenty. 
VŠCHT např. uspěla se záměrem vytvořit nové stu-
dijní opory pro hodiny chemie na středních školách, 
VŠE bude školit střední management veřejné správy 
v oblasti auditu veřejných výdajů.

Bližší informace o podpořených projektech a také 
rady, jak napsat svou vlastní kvalitní žádost o podpo-

ru z JPD 3, můžete nalézt na internetových stránkách 
hl. m. Prahy věnovaných JPD 3 na adrese www.praha-
mesto.cz/jpd3.

Kontaktní adresa:

Mgr. Kateřina Murlová
Odbor zahraničních vztahů a fondů EU
Magistrát hl. m. Prahy
Poštovní adresa: Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1
Kancelář: Rytířská 10, 110 01  Praha 1
Tel.: 236 003 959
Fax: 236 007 139
E-mail: katerina.murlova@cityofprague.cz
 - mur -

Dne 20. 5. 2005 se uskutečnila na Soukromé vysoké 
škole ekonomických studií, s.r.o., (SVŠES) v Praze-
-Libni mezinárodní konference na téma Bezpečnost 
v podmínkách organizací a institucí v ČR, která před-
stavovala setkání odborníků, zabývajících se na růz-
ných pozicích teorie a praxe zajišťováním bezpečnosti 
organizací a institucí.

Proč právě na naší škole a proč toto téma? Naše 
škola má jako jediná v České republice akreditovaný 
studijní program Bezpečnost a ochrana organizace se 
studijním oborem bezpečnostní management. V sou-
časnosti je vyučován v prezenční a v kombinované 
formě studia.

Bezpečnostní management na ekonomickou ško-
lu patří, neboť významně přispívá k zajištění vysoké 
efektivnosti podnikání organizací a zvyšování konku-
renceschopnosti. V době globalizace, kterou přinesl zá-
nik bipolárního světa a která v mnoha ohledech má na 
většinu lidstva blahodárné účinky, se musí organizace 
vyrovnávat s jejími negativními stránkami. Podnikání 

organizací je ohrožováno také bezpečnostními hroz-
bami. Ochrana před globálními hrozbami musí mít 
rovněž globální charakter. Znamená to, že se do ní 
musí zapojit celá společnost. Ani silný a dobře orga-
nizovaný stát sám o sobě nemůže zajistit naprostou 
bezpečnost subjektů a jejich úplnou ochranu proti 
globálním hrozbám. Všechny podnikatelské subjekty 
nebo instituce (národní i nadnárodní) musí zajišťovat 
bezpečnost produktů či služeb proti globálním hroz-
bám zejména svými vlastními silami.

Program konference byl rozčleněn do 4 tematických 
okruhů:

 bezpečnostní hrozby a rizika
 právní aspekty bezpečnosti
 technické aspekty zajišťování ochrany osob a ma-

jetku
 lidský faktor a bezpečnost organizace

V diskusi bylo mj. konstatováno, že SVŠES připra-
vuje odborníky schopné aplikovat principy manage-

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE  „BEZPEČNOST  

V  PODMÍNKÁCH  ORGANIZACÍ  A  INSTITUCÍ  ČR“  

NA  SOUKROMÉ  VYSOKÉ  ŠKOLE  EKONOMICKÝCH  STUDIÍ


