Stalo se...
DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Scientia Pragensis je akce, na jejíž organizaci spolupracují pražské vysoké školy –Univerzita Karlova, České
vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoká škola ekonomická a Česká zemědělská univerzita. Cílem je přiblížit vědu a vědeckou
činnost na pražských univerzitách široké veřejnosti
formou přednášek, diskusních klubů a prezentací
konkrétních ukázek aplikace vědy.

Pražské vysoké školy by tímto 1. ročníkem chtěly
položit základ pro pořádání dalších ročníků, případně i k účasti českých vysokých škol na obdobné akci
v měřítku Evropské unie.
Akce se konala pod záštitou primátora hl. města
Prahy a proběhla 30. 11. v Rajské budově Vysoké
školy ekonomické (přednášky v posluchárně RB 101,
diskusní kluby v místnosti RB 209, výstavní stánky
vysokých škol v Atriu Rajské budovy).

Jedná se o unikátní projekt, který přesahuje hranice
vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem.
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VZDĚLÁVÁNÍ A AKTUÁLNÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY
Jarmila Skalková

Soudobé základní školské dokumenty (jako Národní
program rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy
České republiky z r. 2001, Školský zákon ze dne
24. září 2004, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky 2005, rámcové
vzdělávací programy aj.) vycházejí z podmínek širokého společenského kontextu učící se a globalizující se
společnosti. Opírají se při tom především o politickoekonomické a sociálně-politické analýzy jak zahraničních publikací, tak i domácích autorů.

svého okolí a přírody, v určitém respektu a úctě k hodnotám intelektuálním, mravním i estetickým, v odmítání různých forem hrubosti a násilnictví. A to je také
i proto důležité, že mladí lidé mají možnost každodenně pozorovat v běžném životě veřejném i politickém
nesčetné projevy slovní obhroublosti i přímo fyzické
hrubosti. Právě školní vzdělávání může dávat základ
kritériím hodnocení, která se budou rozvíjet v dalším
vývoji mladého člověka.
Role moderní techniky ve vzdělávacím procesu,
její ovládání a využívání je nepochybně nezastupitelná. Ovšem v procesu vzdělávání mladých lidí nelze
přehlížet, že jednostranná orientace tímto směrem
posiluje zároveň určité abstraktní zvěcnělé rysy lidské
činnosti. Jestliže se mladý člověk jednostranně pohybuje v dimenzích technických aparatur a abstraktních
schémat počítačů, kde lze vše naplánovat, propočítat,
zkontrolovat a pak zase nakonec smazat, neprožívá
vlastně odpovědnost za svou činnost. Oslabuje se
nebo dokonce se ztrácí etická dimenze, která v reálném
životě provází každé lidské jednání.

Pokusím se postihnout některé další dimenze
a hlubší kořeny problematiky vzdělávání a výchovy
dnešních dnů. Jsou těsně spjaty s otázkou, jaké pojetí
světa a člověka máme na mysli, uvažujeme-li o jeho
vzdělávání a výchově. Naléhavost této otázky se v současnosti velmi aktualizuje. Zpřítomňuje a oživuje se
v důsledku mnoha situací, které se odehrávají v reálné
životní praxi mládeže i dospělých. Úlohou kritického
myšlení je odhalovat je a formulovat jako řešitelné
problémy. Ukazuje se, že mají celou řadu konkrétních
podob.
V souvislosti s uplatňováním výsledků vědy a techniky ve školním vzdělávání, spolu s oprávněným
pozitivním hodnocením, kriticky poukazujeme (stejně
oprávněně) na bujení nežádoucího encyklopedismu.
Méně pozornosti se ale věnuje skutečnosti, že množství
poznatků a ovládání moderní techniky samo o sobě
nezajistí kulturnost osobnosti mladého člověka. Také
úroveň vzdělanosti společnosti neznamená pouze, že
nemáme analfabety a maximální procento populace
projde určitými stupni školského systému (i když
pochopitelně to je důležité). Školský systém nelze
redukovat na jakýsi výtah k dobrému zaměstnání
a kariérnímu růstu. Vzdělávání, které poskytuje, by
mělo zahrnovat i pěstování určité úrovně kulturnosti
mladého člověka, jež se projevuje např. ve vztahu
k lidem, ve vlastním sebehodnocení, v kultivování

Podobně moderní technické prostředky, jako např.
televize, nepochybně obohacují a pronikavě rozšiřují
vzdělávací možnosti. Ovšem ani zde nelze nevidět
kromě přínosu celou řadu otázek. Současný stav
prezentace nejrůznějších pořadů navozuje nezřídka
stav, kdy dochází k relativizaci opravdovosti a zábavy. Některé závažné situace a problémy se v nich
předvádějí jako „sledovatelské taháky“, různé plytké
seriály jsou vnímány jako závažné. Mimo jiné vedou
k zjednodušování a zproblematizování mnoha morálních kritérií.
Nezbytné žurnalistické zkratky vedou nezřídka
k zjednodušování a povrchnímu myšlení, mělkému
racionalizmu. Na každém kroku, v tisku, televizi aj., se
setkáváme s tím, že věcně zdůvodňující argumentace
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je nahrazována rychle přejímanými dohady, podsunovanými náznaky, formulacemi dojmů a domněnek,
různých poodhalovaných podezření. Je důležité, aby
v utvářejícím se myšlení a názorech mladých lidí tyto
sociální jevy nevedly ke lhostejnému nebo negativnímu postoji k celospolečenským tématům, ke znechucení politikou, která něco jiného dělá a něco jiného
říká. Tento mělký racionalismus zároveň paradoxně
otevírá prostor pro jakousi iracionalizaci. Důsledky
takového povrchního myšlení jsou i situace, kdy
mythos zatlačí logos (racionální argumentaci). Ovšem
růst iracionalizmu, např. šíření různých astrologických
a kartářských praktik, vede snadněji k manipulovatelnosti člověkem.

Soudobé životní tempo a trysk, formulované
v učitelském prostředí sboroven obratem „nestíhám“,
velice snadno vedou ke ztrátě podstatného. To se
týká i školního vzdělávání. Hon za splněním osnov
neumožňuje ani učiteli ani žákům klidné přemýšlení
o tom, co je podstatné, na co je třeba především soustředit pozornost, zastavit se, promýšlet a prožívat
hodnoty, které vzdělávací obsahy přinášejí. A tak je na
místě připomenout slova J. A. Komenského „…k čemu
je toto kvaltování dobré?“
Závěrem je možno formulovat otázku: spojujeme
vzdělávání mladých lidí ve vědě a technice, včetně
získávání nejmodernějších poznatků, dostatečně také
s cestami, které jim pomáhají chápat lidské dimenze,
jako je odpovědnost, ochota pozorně naslouchat druhým, chápat lidskou důstojnost? Vytváříme si v procesu vzdělávání čas na to, abychom rozvíjeli schopnost
sebereﬂexe mladého člověka, dovednost sebeovládání,
dovednost zříci se něčeho, dovednost hodnotně užívat
vlastního poznání? Úlohou kritického myšlení, jež je
součástí výchovné funkce vzdělávání mládeže, je učit
vidět negativní aspekty společenské reality, v níž žije,
nepodléhat jim, protestovat proti nim, řešit problémy
pozitivní cestou vpřed. Všech typů a stupňů škol, školských a vzdělávacích zařízení se týká otázka: rozvíjejí
vzdělávací instituce takovou charakterovou výchovu,
která by u mladé generace vytvářela předpoklady pro
správné užívání vlastní síly a moci?

Spolu s převládající povrchností se ztrácí i určitá
míra vkusu, jak o tom svědčí např. výstava preparovaných mužských těl a koster. V diskusi o ní, při její
obhajobě převládá argumentace právní (není to nic
proti zákonu, je zde svoboda projevu). Těžko také
obstojí argumentace, že hlavním jejím cílem je vzdělávání. Jde spíše o atrakci, hrající si na vědu či umění,
o dobře zaplacenou senzaci, která překračuje mezní
polohu vkusu a etických aspektů. Bohužel dnes se
nezřídka míra vkusu, noblesa, pokládá spíše za jakýsi
zastaralý přežitek, a zároveň jakoby se vytrácela přirozená úcta a pokora před smrtí.
Mladé lidi realita života velice často ujišťuje, že
chytráctví se vyplácí více než poctivost. Zároveň mají
možnost sledovat, jak obtížné je tyto negativní jevy
překonávat. a oni si to plně uvědomují. O tom svědčí
např. slova mladého vysokoškoláka, který mi při jedné
rozmluvě otevřeně řekl: „Já vím, paní profesorko, že
máte pravdu, ale nemáte ani moc ani peníze.“

Co to tedy znamená, že mladý člověk má být připraven pro společnost, v níž žije a bude žít ?
Má se pouze adaptovat na její podmínky anebo je
přesahovat a v jakém smyslu?

3
AULA, roč. 15, 03 / 2007

Zprávy
OHLÉDNUTÍ ZA XIV. ROČNÍKEM VELETRHU GAUDEAMUS® 2007
XIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2007 proběhl na
brněnském výstavišti v pavilonu G2 ve dnech 30. října
až 2. listopadu 2007. Informace o možnostech dalšího
vzdělávání poskytovali kvaliﬁkovaní zástupci vystavujících škol ve svých expozicích a na přednáškách.
Doprovodný program přednášek vystavujících škol,
které probíhaly každý den v přednáškovém sále pavilonu, navštívilo 25–30 % všech návštěvníků veletrhu.
Přednášky a semináře probíhají v sále o kapacitě cca
300 míst. Velký zájem byl i o poradenský servis, který
studentům pomáhal najít žádané studijní obory. Vstup
na přednášky a poradenský servis měl každý návštěvník zdarma. Podle průzkumu pořádající společnosti
MP-Soft, a.s., se studenti nejvíce zajímali o studium
v oborech právo, psychologie, ﬁlozoﬁe, mezinárodní
vztahy, sociologie, pedagogika, o obory související
s cestovním ruchem a turismem, studium jazyků,
lékařské obory a farmacii.

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ),
v.v.i., vykonávalo činnosti související s přípravou
a realizací prezentace Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy a jeho zástupce je členem poradního
výboru veletrhu. CSVŠ, v.v.i., provádí kompletní
servis, poradenskou službu, přednáškovou činnost,
připravilo tisk 10 000 výtisků adresáře vysokých škol
a informačního letáku. Při výše uvedené návštěvnosti
byla prostřednictvím těchto tisků informována téměř
třetina návštěvníků veletrhu. Největší byl zájem o statistiky přijímacích řízení (údaje Ústavu pro informace
ve vzdělávání) na veřejné a soukromé vysoké školy
a vyšší odborné školy (VOŠ) v minulém akademickém
roce, které byly seřazeny podle procent úspěšnosti přijetí na jednotlivé školy/katedry, respektive obory VOŠ.
V průběhu prosince bude vyhodnoceno dotazníkové
šetření CSVŠ, v.v.i., uskutečněné v průběhu veletrhu,
kterého se zúčastnilo téměř 400 studentů. Zejména
výchovnými poradci ze středních škol byla kritizována
skutečnost, že v letošním roce díky odmítnutí zakázky
vydavatelem nevyšla publikace „Jak na vysokou školu“. Malou náhradou může být skutečnost, že vyhledávání v databázi VŠ bude k dispozici od začátku roku
2008 na http://www.csvs.cz/databaze/vs2004/.

Veletrh navštívilo nejvíce diváků za dobu existence
této významné akce (celkem 30 205) a bylo zastoupeno
rekordních 144 vystavovatelů. Na doposud největší
výstavní ploše pavilonu G2 se prezentovalo 213 fakult
a katalog identiﬁkoval celkem 1370 českých i zahraničních studijních oborů. Každý návštěvník mohl využít
bezplatný poradenský servis pro vyhledání studijních
oborů, fakult nebo školy, servis byl rozšířen i na studium v zahraničí. Studenti měli k dispozici interaktivní
podrobný abecední rejstřík studijních oborů včetně
seznamu oborů, které lze studovat na zahraničních
školách.

V příštím roce proběhnou na našem území následující veletrhy:
Guadeamus International a Guadeamus region Praha – Mezinárodní a regionální veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání; veletrh proběhne v areálu
pražského výstaviště v Holešovicích 9. a 10. dubna
2008

Rozložení návštěvnosti veletrhu v jednotlivých
dnech:

XV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus® 2008; veletrh tradičně proběhne v areálu brněnského výstaviště
od 21. do 24. října 2008.

30. října 2007 – 7 752 studentů a 485 pedagogů,
31. října 2007 – 9 576 studentů a 425 pedagogů,
1. listopadu 2007 – 8 718 studentů a 350 pedagogů,
2. listopadu 2007 – 2 867 studentů a 32 pedagogů.

http://www.gaudeamus.cz/
(Libor Nováček)
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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

1

AULA 14 (2006), č. 2, str. 44-46

2

www.csvs.cz/projekty

3

www.oecd.org/edu/tertiary/review

9. Posilování vazeb s trhem práce
10. Rozvoj internacionalizace terciárního vzdělávání
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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Fischl se k němu opakovaně vracel. Zbyněk Vydra hovořil
o různých pohledech historiků na holocaust, představil
základní interpretační přístupy. Alexandr Tomský se
dotkl fenoménu holocaustu v literatuře židovských

autorů. Po dopoledním i odpoledním bloku následovala
diskuse, které se účastnili i další návštěvníci konference,
mezi nimi univerzitní studenti. Všechny přednesené
referáty budou publikovány ve sborníku.
(Zbyněk Vydra)

ZAMYŠLENÍ NAD PRŮBĚHEM A VÝSLEDKY KONFERENCE
A SOUTĚŽE ELEARNING 2007 V HRADCI KRÁLOVÉ
Ve dnech 6. – 8. listopadu 2007 se v Hradci Králové
uskutečnila mezinárodní konference a 7. ročník soutěže eLearning. Pořadatelem soutěže je již tradičně
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ve spolupráci se zájmovým sdružením
EUNIS. Na uspořádání konference a soutěže spolupracuje Národní centrum distančního vzdělávání v Praze,
Východočeská sekce České společnosti pro systémové
inženýrství, Česká asociace distančního univerzitního
vzdělávání a Statutární město Hradec Králové.

Účast na konferenci i účast v soutěži eLearningových vzdělávacích produktů je dnes již prestižní
záležitostí a počet přihlášených účastníků každoročně
stále stoupá. Prudce roste i počet vzdělávacích produktů přihlášených do samotné soutěže a co je nejdůležitější, stále se významně zvyšuje jejich pedagogická
a technologická kvalita i variabilita obsahová.
Letošní program byl svým obsahem i rozsahem
velmi široký a náročný. V úterý 6. listopadu odeznělo
na konferenci 25 odborných přednášek, rozvržených
do sekcí Multimediální studijní opory, Digitální televize jako vzdělávací medium, Profesionální řešení pro
eLearning a eLearning ve vzdělávání dospělých.

Každoročně po tři listopadové dny se stává Hradec
Králové centrem eLearningu a distančního vzdělávání
v České republice. Sjedou se sem největší odborníci na
tuto problematiku z českých a slovenských univerzit
a vzdělávacích institucí, odborníci ze softwarových
ﬁrem i odborníci z oblasti teorie vzdělávání, aby společně jednali o nových informačních a komunikačních
technologiích a o možnostech, které tyto technologie
nabízejí pro podporu vyučování a učení.

Středa 7. listopadu byla věnována přehlídce soutěžních produktů. Ty byly rozděleny do dvou kategorií
– kategorie ucelený on-line kurz a kategorie vzdělávací
multimediální objekt. Soutěžní klání probíhalo ve
velké aule univerzity za přítomnosti odborné poroty
ve složení:

Nutno říci, že oblast eLearningu je zcela určitě
nejdynamičtější oblastí teorie i praxe vzdělávání a to
nejen u nás, ale i ve světě. Prudce se rozvíjející svět
multimedií přináší stále nové a nové technologické
prvky, které mohou být úspěšně využity pro podporu
vzdělávacího procesu, pro podporu komunikace mezi
vzdělávaným a vzdělavatelem, pro podporu motivace
k učení zejména mladých lidí i pro podporu sebevzdělávání obyvatel všech věkových kategorií. Je-li tzv.
celoživotní učení hlavním trendem vzdělávací politiky
Evropské unie, pak eLearning a distanční vzdělávání
obecně je hlavním nástrojem této politiky.

RNDr. Petra Poulová, Ph.D., proděkanka FIM UHK
– předsedkyně poroty
Ing. Jan Hán, Ph.D., ředitel Ústavu celoživotního
vzdělávání ZČU v Plzni
doc. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D., Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU Bratislava
doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., Centrum informačních
technologií, OU v Ostravě
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doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA, předseda České asociace distančního univerzitního vzdělávání

Cena NCDiV – Vzdělávací modul ve WBT Express,
autor Ludvík Eger, Západočeská univerzita
v Plzni

prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., Přírodovědecká
fakulta OU v Ostravě

Cena NCDiV – Jednoduchý eLearning s pomocí aplikací
Google, autor Jan Wagner, Česká škola, web pro
základní a střední školy, Computer Press a.s.

doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., rektorka Univerzity Hradec Králové

Cena ČADUV – Úvod do problematiky vzdělávání
dospělých, autorský tým Iveta Bednaříková, Helena
Zlámalová, Eva Dvořáková, Mojmír Volf, Šárka
Doubravová, CDV TU v Liberci

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Pedagogická fakulty JČU České Budějovice
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., Fakulta prírodných
vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Cena ČSSI – ECDL on-line kurz – Modul 5: Databázový
systém, autoři Martin Cápay, Martin Drlík, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre

RNDr. Helena Zlámalová, CSc., vedoucí Národního
centra distančního vzdělávání v Praze.

Cena Microsoft – Výpočtová štatistika, autor Michal
Munk, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Každý autor nebo autorský tým měl k dispozici 15 minut, aby předvedl odborné porotě a všem
účastníkům konference přítomným v sále přihlášený
vzdělávací produkt, vysvětlil vzdělávací cíle, použité
metodické postupy i technické prvky. Soutěžní maratón začal v 9 hodin ráno a s hodinovou přestávkou na
oběd trval až do 18. hodiny. Představeno bylo 22 ucelených on-line kurzů a 7 samostatných vzdělávacích
multimediálních objektů. Soutěž byla velmi vyrovnaná
a předvedena byla řada velmi kvalitních, technicky
i pedagogicky nápaditých produktů. Porota neměla
vůbec lehký úkol vybrat ty nejlepší z nich.Výběr
prováděli členové poroty podle předem stanovených
a zveřejněných kritérií. Výsledkem byl výběr a udělení
cen těmto soutěžním produktům:

Současně s výběrem odborné poroty probíhala
soutěž o Cenu diváků. Jejím vítězem se stává předvedený produkt, který získá největší počet hlasů od
diváků v tajném hlasování. V roce 2007 získal Cenu
diváků produkt Multimediální studijní opora pro výuku
diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné, autoři Petra
Šarmanová, VŠB-TU Ostrava a Jaromír Kuben, Univerzita obrany, Brno. Potvrdila se tak shoda názoru
odborné poroty a diváků přítomných na soutěžním
předvádění kurzů.
Ve čtvrtek 8. listopadu pokračovala jednání mezinárodní konference. Bylo prezentováno 23 odborných
příspěvků ve dvou sekcích Metodologie eLearningu
a Virtuální univerzity, interuniverzitní studium. Mimo
českých a slovenských autorů na konferenci vystoupili
také pan Petteri Muuruvirta ze Savonia University of
applied science Varkaus, Finsko a pan Peter Stucki
University of Zurich, Dept. of Information Technology,
Zutích, Švýcarsko.

1. cena EUNIS – Pedagogika pro učitele – modul B,
autorka Dagmar Čábalová, ZČU v Plzni
2. cena EUNIS – Multimediální studijní opora pro výuku
diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné, autoři Petra Šarmanová, VŠB-TU Ostrava a Jaromír Kuben,
Univerzita obrany, Brno

Konference eLearning a 7. ročník soutěže o nejlepší
eLearningový vzdělávací produkt opět prokázaly, že
rozvoj eLearningu v České republice prochází velkým
rozvojem a většina vysokých škol, ale i mnoho dalších
vzdělavatelů si tuto skutečnost plně uvědomuje. Svědčí o tom i fakt, že na konferenci bylo registrováno 145
účastníků, přijeli zástupci prakticky všech českých
veřejných a státních vysokých škol, několika soukromých vysokých škol, ale i dalších vzdělavatelů. Zájem

3. cena EUNIS – Čeština pro cizince, autoři Miloslava
Černá, Zdeněk Malý, Univerzita Hradec Králové
Cena NCDiV – On-line kurz Tvorba distančních studijních textů, autor Petr Korviny, Slezská univerzita
v Opavě
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byl také od ﬁrem, které se technologiemi zabývají.
Cena Microsoftu, která byla letos poprvé udělována,
je toho dostatečným důkazem.

Osobně se domnívám, že by cena získaná v této
soutěži, nebo případné jiné odborné uznání poroty,
mohly být považovány za velmi dobrý certiﬁkát
kvality. Takto označené kurzy sdělují potenciálním
zájemcům o studium, že mohou počítat s kvalitním
vzdělávacím produktem, promyšlenými pedagogickými a technologickými metodami, cílenou a funkční
podporu vzdělavatele. V tomto směru vidím další
potenciál konference a soutěže eLearning v Hradci
Králové.

Konference a soutěž eLearning se jednoznačně
stává platformou pro výměnu názorů, zkušeností
a informací o tomto aktuálním vzdělávacím trendu.
Je ale také místem, kde probíhá věcná a velmi seriozní
veřejná oponentura nově vznikajících elektronických
výukových prvků a kompletních studijní produktů.

(Helena Zlámalová)

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA SLAVÍ DESÁTÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ
NOVÉ BUDOVY
Nová budova Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice byla slavnostně otevřena 25. listopadu 1997
tehdejším rektorem prof. Ing. Oldřichem Pytelou, DrSc.
a primátorem města Pardubice Ing. Liborem Slezákem, CSc. Jednalo se o první budovu vysokoškolské
knihovny postavenou v České republice po roce 1989
a jednoznačnou zásluhu o toto prvenství má prof. Ing.
Ladislav Koudelka, DrSc., který v roce 1993, jako prorektor tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické,
záměr výstavby nové knihovny inicioval.

demické obce Univerzity Pardubice, ale i studentům
a pedagogům jiných škol a také veřejnosti.
Projekt knihovny, vypracovaný v roce 1994, počítal
s tím, že cílového počtu uživatelů, tj. pěti tisíc dosáhne
knihovna v roce 2000. Ale, jak pravil Johan Wolfgang
Goethe, šedá je teorie a zelený strom života. K 31. 12.
2000 bylo v knihovně registrováno 5 229 uživatelů,
o dva roky později už 6 101. Dynamický rozvoj univerzity, doprovázený stále se zvyšujícím počtem studentů
a postupné akreditace nových studijních programů
a oborů s sebou nesly i velký tlak na rozvoj služeb
knihovny. V březnu 2002 byla v přízemí otevřena nová
počítačová studovna s patnácti počítači připojenými
na internet. Koncem roku 2003 byl v knihovně nasazen
nový komplexní automatizovaný knihovní systém,
který významně urychlil zpracování výpůjček. Jejich
roční počet v té době již přesáhl osmdesát osm tisíc.

Slavnostním otevřením tak bylo završeno pětileté
období, během něhož probíhala postupná přeměna
původní uzavřené knihovny, která sloužila necelé
tisícovce učitelů a studentů, v moderní, otevřenou,
informační instituci, poskytující knihovnicko-informační služby v širokém spektru informačních zdrojů
více než třem a půl tisícům uživatelů, nejen z řad akaDeset let univerzitní knihovny v číslech
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Knihovní
jednotky
145 795
155 447
159 584
163 510
168 760
174 835
171 048
185 712
195 358
198 253

Registrovaní
čtenáři
3 734
3 397
3 429
5 229
5 737
6 010
6 768
5 609
6 744
7 454

Počet návštěv
54 019
77 196
89 413
125 842
129 416
143 047
142 882
123 050
190 243
213 432
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Absenční
výpůjčky
30 125
39 283
47 350
73 164
79 253
87 086
88 154
106 649
106 085
105 397

EIZ

Počet zaměstnanců

7
9
13
22
28
31
34
36
34
34

15
15
16
16
16
17
17
19
21
21
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Zvyšující se návštěvnost knihovny a nedostatečná
registrace návštěvníků na vstupu s sebou nesla řadu
problémů. Proto byl vypracován projekt na rekonstrukci vstupu do knihovny, který byl v roce 2004
realizován. Chráněný prostor knihovny byl zvětšen
přemístěním výpůjčního pultu do prostoru původně
vyhrazeného pro občerstvení. Nápojové automaty byly
instalovány do univerzitní auly přistavěné k budově
knihovny v roce 1999. Na vstupu do chráněného prostoru s knihovním fondem byly instalovány turnikety,
registrující návštěvy knihovny, a také nový systém
zabezpečující knihovní fond proti krádežím.

škole. Pro tento repozitář byl zvolen software DSpace
vyvinutý na Massachusetts Institute of Technology.
Repozitář je od konce října ve zkušebním provozu na
adrese http://dspace.upce.cz/. Druhým projektem je
zprovoznění nové webové služby s názvem Resource
linker, která umožňuje přístup k různým informačním
zdrojům z jednoho místa. Generuje propojení mezi
informačními zdroji používajícími standard OpenURL
a vytváří odkazy do plnotextových databází, do souborů elektronicky dostupných periodik jednotlivých
vydavatelství, do elektronického katalogu knihovny,
do volně dostupných zdrojů na internetu atd.

Rychle se rozvíjelo také zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (EIZ). Mezi roky 1998 a 2006
se jejich počet zvýšil téměř čtyřikrát. V roce 2004 byla
zavedena nová technologie zpřístupňování EIZ zdrojů
v Intranetu. Informační zdroje na CD-ROM a DVD jsou
instalovány na centrální server a z klientských počítačů
jsou přístupné přes vzdálenou plochu. V letech 2005 až
2006 bylo obnoveno technické vybavení pro zajišťování kopírovacích a tiskových služeb a byl zaveden nový
způsob účtování těchto služeb v systému SafeQ. Ve
volně přístupných prostorách knihovny byla zprovozněna bezdrátová síť Wi-Fi, která významně odlehčila
tlaku na místa v počítačových studovnách.

Přestože světu vládne Internet s informacemi
dostupnými na pár kliknutí a Web 2.0 umožňuje
každému toto globální prostředí spoluvytvářet
a ovlivňovat, knihovny zatím nezanikají a uživatelé
do nich stále nacházejí cestu. Někdy jich je až příliš
mnoho najednou, například 2. října 2007 navštívilo
naši knihovnu 2 970 uživatelů. Ještě tedy platí, že
i když univerzitní knihovna v některých dnech praská
ve švech, není kam si sednout a u výpůjčního pultu se
stojí fronta jako u pokladny v supermarketu, stále je
vyhledávaným a nezbytným informačním zázemím
pro studium, vzdělávání i vědecké projekty.
Je to pro nás závazek i výzva do dalších let. Zůstat
na úrovni, držet krok s nejnovějšími trendy a technologiemi, budovat a zpřístupňovat informační zdroje
odpovídající měnícím se potřebám uživatelů a poskytovat takové služby, že knihovna i v 21. století zůstane
pro uživatele místem, kde lze při řešení informačních
problémů najít kvaliﬁkovanou pomoc.

V letošním roce jsou řešeny dva významné projekty. Prvním je vybudování digitálního repozitáře pro
zpřístupňování a archivaci závěrečných vysokoškolských prací, obhájených na Univerzitě Pardubice, který
může v budoucnosti sloužit i pro ukládání dalších
elektronických dokumentů vznikajících na vysoké

(Iva Prochásková)

Sídlo univerzitní knihovny
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STUDY ABROAD FAIR 2007
ANEB
VELETRH STUDIA V ZAHRANIČÍ NA ČVUT V PRAZE
mohli vyslechnout osobní zkušenosti studentů, kteří
již v zahraničí studovali. Obrovský zájem byl nejen
o evropské země, ale i o státy jako je Mexiko, USA, Kostarika, Argentina, Peru, Čína, Singapur, Jižní Korea,
Tchaj-wan či Rusko. Dále jsme studentům přiblížili
možnosti jazykového vzdělání v institutu Cervantes,
prezentovala se Národní agenura pro evropské vydělávací programy, GTS International, DAAD a čínská
a francouzská ambasáda.

International Student Club a Odbor zahraničních
vztahů Rektorátu ČVUT zorganizovaly již druhý
ročník veletrhu studia v zahraničí, který má za úkol
informovat studenty o možnostech studia v zahraničí.
Dne 6. 11. 2007 se v prostorách atria Fakulty stavební ČVUT uskutečnil již druhý ročník veletrhu studia
v zahraničí s názvem Study Abroad Fair. Akci uspořádali International Student Club (klub Studentské unie
ČVUT) ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů
Rektorátu ČVUT.

Study Abroad Fair splnil své cíle ke spokojenosti
všech zúčastněných stran, organizátorů, partnerů i studentů. Prezentace jednotlivých institutů a organizací
přinesly množství důležitých a zajímavých informací.
Naplnila se i očekávání o propagaci nekomerčních
možností studia v zahraničí a možností jazykových
a kulturních příprav.

Studium v zahraničí se stalo nedílnou součástí
vysokoškolského prostředí. Absolvování stáže na
zahraniční univerzitě totiž značnou měrou přispívá
k profesnímu a osobnostnímu rozvoji studentů, jako
je osamostatnění se, získání zkušeností, zlepšení
znalosti jazyka. Proto považujeme za důležité, aby se
informace o stážích dostaly ke všem studentům naší
Alma Mater.

Více informací o Study Abroad Fair naleznete na
internetové adrese www.isc.cvut.cz/saf

Studenty jsme během veletrhu seznámili s nejrůznějšími možnostmi studia v zahraničí. Měli
možnost dozvědet se více o nabízených grantech,
stipendiích, ﬁnančních podmínkách, kultuře a také si

Marek Neruda
koordinátor Study Abroad Fair
GSM: 776 140 719
Email: marek.neruda@centrum.cz
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Diskuse
na aktuální téma
PROJEKT OECD „THEMATIC REVIEW OF TERTIARY
EDUCATION“ – ZPRÁVA HODNOTITELŮ

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Doc. Ing. Josef Průša, CSc.

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

V diskusi o doporučeních obsažených ve Zprávě hodnotitelů OECD (Country Note) přecházíme k další oblasti,
která se týká řízení terciárního školství na systémové a institucionální úrovni (viz Zpráva hodnotitelů, 4. kapitola). Z několika doporučení jsme jako témata pro diskusi vybrali tyto tři:
a) „Je nezbytné posilovat řídicí a koordinační schopnosti na úrovni systému.“ (Odst. 88)
b) „Na strategickém (nikoli vědeckém) řízení systému a institucí se musí podílet širší okruh aktérů.“(Odst. 89)
c) „Ministerstvo by mělo vést vysoké školy k tomu, aby vypracovaly projekty na profesionalizaci vysokoškolské administrativy (kvestoři, tajemníci fakult a jejich spolupracovníci), a vyčlenit pro tyto projekty příslušné ﬁnanční zdroje.“
(Odst. 93)
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K nim se váží následující otázky, které jsme položili
několika rektorům a předsedům akademických senátů
veřejných vysokých škol:

Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.,
předseda Akademického senátu Českého vysokého
učení technického v Praze

1. Domníváte se, že Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) dostatečně a správně využívá
svůj hlavní řídicí nástroj, tj. rozdělování ﬁnančních
prostředků ze státního rozpočtu? Co od MŠMT očekáváte v oblasti koordinace činnosti vysokých škol?

Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.,
předseda Akademického senátu Technické univerzity
v Liberci
1. Domníváte se, že Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) dostatečně a správně využívá
svůj hlavní řídicí nástroj, tj. rozdělování ﬁnančních
prostředků ze státního rozpočtu? Co od MŠMT očekáváte v oblasti koordinace činnosti vysokých škol?

2. Jaké máte zkušenosti s činností správní rady na
Vaší vysoké škole? Domníváte se, že by pravomoci
těchto správních rad měly být rozšířeny? Jestliže ano,
v jakém směru?

J. Hron:

3. Čeká Vaše vysoká škola, až ji MŠMT vyzve
k vypracování projektu profesionalizace administrativy, nebo už samostatně podnikla některé kroky
v tomto směru?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by mělo
při přípravě rozpočtu resortu na daný rok rychleji reagovat na vývoj ve společnosti a pružněji přerozdělovat
ﬁnanční prostředky mezi základním, středním a vysokoškolským vzděláváním (sledování demograﬁckého
stavu v ČR).

V příštím čísle se s těmito otázkami obrátíme na
některé děkany a předsedy fakultních akademických
senátů.

V oblasti koordinace činnosti vysokých škol by
MŠMT mělo aktualizovat investiční výstavbu k vývoji
ve stavebnictví ČR.

Uvítáme, když se do diskuse na tato, minulá
i budoucí témata zapojí i další čtenáři. (Celou Zprávu hodnotitelů v angličtině naleznete na www.csvs.
cz/projekty.)

J. Průša:
Myslím si, že prostředky rozděluje optimálně. Vhodně
je zvolen poměr normativních a nenormativních titulů.
Zejména rozvojové projekty, zavedené cca před 6 lety
jsou vhodným nástrojem. Rovněž „Reprezentativní
komise“ neumožní odtržení administrativy od reality.

Na výše uvedené otázky nám odpověděli:
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.,
rektor České zemědělské univerzity v Praze

K. Rais:

Doc. Ing. Josef Průša, CSc.,
rektor Západočeské univerzity v Plzni

Podívejme se, jak probíhalo rozdělování neinvestičních
ﬁnančních prostředků letos. Na univerzity byl přijat
určitý počet posluchačů a poté nám bylo sděleno, že
na ně nejsou dostatečné ﬁnanční prostředky1. Tyto

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA,
rektor Vysokého učení technického v Brně
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
prorektor pro strategii a rozvoj a statutární zástupce
rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

1

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.,
předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy
v Praze

Představte si absurdní situaci v podniku, který na základě objednávky nakoupí materiál na výrobu, přijme nové zaměstnance,
instaluje nové stroje, vyrobí výrobek a pak mu odběratel oznámí,
že část jeho výrobků zaplatí a část odebere zadarmo, protože
nemá další ﬁnanční prostředky. A žádný další odběratel vašich
výrobků na trhu není.
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pak byly hledány dodatečně panem předsedou vlády
v rámci ﬁnančního rozpočtu vlády. U našich sousedů
(např. v Rakousku) má každá univerzita dlouholetou
smlouvu se státem, která jí zaručuje ﬁnancování předem vyjednaného počtu posluchačů.

VUT v Brně letošní finanční objem rozvojových
programů činil pouze cca 3 % z celkového rozpočtu,
samozřejmě mne těší, že při 100% zodpovědnosti
za čerpání rozpočtu školy mohu (společně s prorektory) alespoň nějaké procento rozpočtu ovlivňovat
přímo. Podnikovým ředitelům a manažerům jsem
ochoten tuto situaci (kdo a jak závisle či nezávisle
rozhoduje o zbývajících 97 % rozpočtu univerzity)
vysvětlit detailněji, rezortní manažeři jsou seznámeni
s principy ﬁnancování, ti se divit nebudou. Manažerské role rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů
fakult, správní rady a akademických senátů univerzit
a fakult, jejich rozhodovací pravomoci, a s tím spojená
zodpovědnost za rozhodnutí, by měly být v novém
zákoně jistě předeﬁnovány.

S rozdělováním ﬁnančních prostředků státního
rozpočtu z úrovně MŠMT je spojen typicky český problém, a tím je rovnostářství. Každá univerzita (resp.
fakulta), ať špičková nebo podprůměrná, dostává stejné ﬁnanční prostředky na studenta určitého studijního
programu. Domnívám se, že je potřeba nejprve deﬁnovat systém hodnocení univerzit (resp. fakult), rozdělit
posuzované instituce do několika kategorií podle zcela
konkrétních výsledků (výzkumných, pedagogických,
mezinárodních, uplatnění absolventů a dalších) za
posledních několik let, a teprve na základě tohoto
rozdělení následně přidělovat ﬁnanční prostředky.

P. Sáha:
MŠMT rozděluje ﬁnanční prostředky po konzultacích
s Reprezentativní komisí, která zastupuje zejména
Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol.
Prostředky se rozdělují po vzájemné dohodě podle
potřeb univerzit.

Pokud se dobře pamatuji, tak před řadou let se o jistou hrubou kategorizaci ekonomických fakult pokusila
Akreditační komise. Toto členění však nebylo vázáno
na výši neinvestičních prostředků, které konkrétní
fakulta obdržela ze státního rozpočtu.

Od MŠMT bych očekával jasnější strategickou vizi
a postupné cíle, které pomohou českým vysokým školám dosáhnout excelentního světového postavení.

Financování českých univerzit v oblasti neinvestičních prostředků má dnes daleko k ideálu. První krok,
který je nutno udělat, je provést průhledné a objektivní
hodnocení univerzit, uskutečnit jejich kategorizaci a na
toto členění navázat jejich ﬁnanční pobídku. Samozřejmě, že v objektivním hodnocení univerzit mohou
nadělat amatérské pokusy novinářů nebo univerzitních kolegů více škody než užitku – viz např. letošní
pokusy prezentované v denním tisku, kdy v procesu
hodnocení konkrétních univerzit hodnotitelé „zapomněli“ na výsledky některé fakulty nebo hodnocení
bylo provedeno pouze podle jednoho kritéria. Avšak
pokud nebude existovat veřejností a univerzitami
respektované hodnocení, pak i tyto amatérské pokusy
pochopitelně najdou u veřejnosti, a zejména u zaměstnavatelů našich absolventů, sluchu.

J. Hála:
Nikoli. MŠMT dělí ﬁnance na výuku podle počtu studentů a podle již překonaného umělého koeﬁcientu
náročnosti. Financování vědy a výzkumu probíhá
většinou formou podpory výzkumných záměrů, center a dalších projektů. Vazba na výkonnost je přitom
doposud nulová nebo zanedbatelná. Relativně malý
objem prostředků na speciﬁcký výzkum je rozdělován podle velmi složitého vzorce, jehož nereálné
parametry výrazně utlumují závislost na výkonnosti.
Pokud by ale MŠMT řádně plnilo všechny své úkoly
a za předpokladu zavedení „silné“ vazby na kvalitu
a výkonnost, lze rozdělování ﬁnančních prostředků
ze státního rozpočtu využít jako dostatečně efektivní řídicí nástroj vysokých škol. Nabízí se například
možnost využití databáze RIV, citovanosti a dalších
relativně objektivních kritérií. Pokud by došlo k systémové změně rozdělování ﬁnančních prostředků,
nepřipadá vzhledem k různorodosti vysokých škol
v úvahu řešení založené na jednotném modelu ﬁnancování.

V rámci odpovědi na vaši otázku bych chtěl zdůraznit užitečnost zavedení rozvojových programů
MŠMT, které jsou dnes běžně používány zejména
na podporu strategického řízení univerzity. Jsou to
jedny z mála ﬁnančních prostředků, za které rektor
nejenom nese zodpovědnost (rektor zodpovídá za
celý rozpočet univerzity), ale současně do jejichž
rozdělení může přímo zasáhnout. I když v případě
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Koordinace činnosti relativně velkého počtu velmi „malých“ vysokých škol a několika „velkých“
univerzit vyžaduje od MŠMT zavést diferencovaný
přístup. Vždy bude však zapotřebí zachovat prostředí,
v němž lze realizovat akademická práva a akademické
svobody, a ve vztahu k veřejným vysokým školám
respektovat jejich samosprávný charakter.

le našeho názoru a zkušeností i efektivní a zodpovědná. Vnější pohled členů správní rady v majetkových
záležitostech je zárukou optimálního hospodaření.
Tento pohled správní rady je nezbytný i v ostatních
činnostech ČZU v Praze, jako např. u projednávání
výročních zpráv, dlouhodobého záměru a jejich
aktualizací. A to jako pohled vnějšího účastníka, který
nezná, ani nemůže znát veškeré interní vazby; a toto je
pozitivní. Na druhé straně však takto založený vnější
pohled a exponované postavení členů správní rady
na jejich pracovištích je do jisté míry omezující.

P. Konvalinka:
Myslím, že MŠMT nevyužívá rozdělování ﬁnančních
prostředků ze státního rozpočtu jako nástroj řízení,
neboť ﬁnancování je prováděno prostřednictvím normativu na studenta vysoké školy (VŠ). Tento normativ
nevystihuje náklady na výuku studenta, a navíc se
s vyšším počtem přijímaných studentů snižuje.

Lze si představit posílení úlohy správní rady, kdy
má rozhodovací pravomoc v majetkových záležitostech i na již zmíněné projednávání výročních zpráv
a dlouhodobých záměrů, ale její funkce by neměla
suplovat jednak vědeckou radu v oblasti vzdělávací
a tvůrčí činnosti, a jednak akademický senát v oblasti
tvorby a schvalování vnitřních předpisů.

Od MŠMT očekávám, že bude co nejméně zasahovat
do chodu VŠ a že svou koordinaci přenese na půdu
akreditačních komisí, které budou náročněji posuzovat
návrhy na akreditace studijních programů, zejména
v případech vznikajících nových VŠ.

Posílení role správní rady lze spatřovat při volbě
rektora. Důvodem je jednak zmíněný vnější pohled
a do jisté míry i znalost podmínek na univerzitě,
a jednak „nezávislost“ jejího složení na kandidátech
na funkci rektora. Mohla by tedy být zahrnuta do
legislativy jako jedna ze složek podílejících se na volbě
rektora, tj. vedle akademického senátu.

J. Šedlbauer:
Dosavadní systém ﬁnancování vzdělávací činnosti
podle koeﬁcientů (ekonomické) náročnosti studijních
programů by měl odrážet také naplnění hlavní společenské objednávky, tedy uplatnění absolventů na
pracovním trhu. Ostatní parametry kvality vysokých
škol lze lépe postihnout jinak: školy s lepším výzkumným zázemím získávají v otevřených soutěžích více
prostředků na vědu a výzkum, atraktivitu studijních
programů, kvalitu řízení atd. To nejlépe posoudí
a ohodnotí sami uchazeči a studenti, pokud bude
zavedeno školné.

J. Průša:
Správní rady byly primárně zřízeny pro kontrolu hospodaření s majetkem veřejných vysokých škol po jejich
deetatizaci. V tomto smyslu svou roli beze zbytku plní.
Myslím si, že by měly mít možnost více monitorovat
život univerzit a určitým způsobem jej i ovlivňovat
(1 nebo více členů), např. při volbě rektora apod.

Větší míra koordinace ze strany MŠMT je vhodná u učitelských studijních programů, které připravují absolventy v převážné míře pro potřeby tohoto resortu.

K. Rais:
Ve své funkci prorektora a následně rektora jsem
zažil dvě správní rady a vždy bylo zřejmé, že členové
správní rady měli a mají velký zájem o dění na univerzitě a projevují ochotu škole pomoci. Mnohokráte
jsem slyšel doporučení směrovaná k vyššímu stupni
manažerského řízení školy, ke zvýšení ﬂexibility univerzity v oblasti spolupráce s praxí, v oblasti změny
studijních programů, v oblasti vytváření společných
ﬁrem univerzity s podniky atd. Rozhodovací pravomoc správní rady je však v reálu dosti omezená,
praktický dopad má pouze na schvalování nákupu

2. Jaké máte zkušenosti s činností správní rady na
Vaší vysoké škole? Domníváte se, že by pravomoci
těchto správních rad měly být rozšířeny? Jestliže ano,
v jakém směru?
J. Hron:
Působnost správních rad v oblastech vymezených
zákonem o vysokých školách je plně oprávněna, a pod-
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a prodeje majetku školy. Vzhledem k platnosti stávajícího vysokoškolského zákona a vnitřních rezortních
předpisů může správní rada dát vedení školy pouze
doporučení a rady.

obvykle dvakrát ročně. Na svých jednáních se věnuje
zejména udělování předchozího souhlasu k uzavírání
kupních smluv, zřízení věcných břemen a podobně.
V některých akutních případech členové Správní
rady UK hlasují i „per rollam“. Správní rada UK dále
projednává a bere na vědomí zásadní univerzitní
materiály jako např. výroční správy o činnosti a hospodaření UK, aktualizaci dlouhodobého záměru,
principy rozdělování státní neinvestiční dotace UK.
Dlouhodobé zkušenosti s činností tohoto orgánu jsou
jistě pozitivní.

Osobně za jeden z dnešních problémů řízení
univerzity považuji zmiňovaný nesoulad mezi
zodpovědností a pravomocí v procesu rozdělování
ﬁnančních prostředků univerzity. Zde si myslím, že
by správní rada měla mít (ze zákona) výrazně větší
pravomoc, zejména v oblasti schvalování rozpočtu
univerzity. Ovšem problém je širší, měli bychom diskutovat o změnách části zákona, která se týká správní
rady – kdo a jak navrhuje a jmenuje člena do správní
rady, o vlivu reprezentace průmyslových podniků na
složení a chod správní rady atd. Domnívám se, že role
správní rady, jakožto nezávislé instituce na vnitřním
životě univerzity, by měla být posílena též i v oblasti
strategického řízení (což nesouvisí se změnou zákona,
spíše je to o změně vztahu mezi vedením univerzity
a správní radou).

Na UK přichází jen nepodstatná část ﬁnančních
prostředků z podnikatelské sféry. Vzhledem k tomu mi
připadají pravomoci i vysoce reprezentativní složení
Správní rady UK odpovídající současné situaci. Pokud
by v budoucnosti došlo k zásadnímu navýšení ﬁnanční
podpory z podnikatelské sféry, mělo by být posíleno
i její zastoupení ve složení Správní rady UK.
P. Konvalinka:

Nezávislost správní rady v rámci ostatních struktur univerzity dává společnosti záruku, že nebudou
uplatňovány fakultní či individuální zájmy (nejenom)
v oblasti rozdělování ﬁnančních, materiálních či lidských zdrojů univerzity.

Zkušenost s činností správní rady mám velmi dobrou,
vynikající osobnosti, které v ní zasedají, jsou zárukou
dobrého rozhodování v záležitostech VŠ. Spolupráce
vedení, správní rady a akademického senátu sehrává
důležitou roli v rozvoji univerzity. Nedomnívám se, že
by pravomoci správní rady měly být posíleny, myslím,
že současná situace je vyhovující.

P. Sáha:
Správní rada Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
má určitě profesionální charakter, který má značný
podíl na rozvoji univerzity. Vliv Správní rady UTB je
ale určen vahou osobností, které členství ve Správní
radě přijaly, nikoliv vahou danou vysokoškolským
zákonem. Např. předsedou Správní rady UTB je
Tomáš Baťa, který má o kompetencích správní rady
univerzity zcela jiné představy. Pravomoci správní
rady jsou velmi omezené a i já považuji za správné,
aby se správní rada mohla ve větší míře podílet na
strategických rozhodnutích univerzity včetně možnosti ovlivňovat volby rektorů a děkanů.

J. Šedlbauer:

J. Hála:

J. Hron:

Správní rada UK v Praze má 15 členů. Jde vesměs
o velmi významné a také značně vytížené osobnosti
(jako např. primátor, arcibiskup pražský, poslanci
Parlamentu ČR, náměstek ministra, vrchní ředitel
České národní banky atd.). Tento orgán se schází

Projekt profesionalizace administrativy České zemědělské univerzity v Praze vychází z jejího dlouhodobého záměru (DZ), vypracovaného na období 2006–2010.
Jedna z oblastí DZ je zaměřena na řízení instituce
a řízení lidských zdrojů a obsahuje:

Správní rady prostřednictvím svých členů usnadňují
vysokým školám kontakty se zaměstnavateli a s institucemi samosprávy, jejich zavedení do struktury VŠ
bylo nepochybně přínosem. Pravomoci akademických
orgánů považuji v současné době za vyvážené.
3. Čeká Vaše vysoká škola, až ji MŠMT vyzve k vypracování projektu profesionalizace administrativy,
nebo už samostatně podnikla některé kroky v tomto
směru?
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tvorbu nového komplexního řízení instituce a lidských zdrojů

prakticky celý věnoval profesionalizaci činnosti univerzity, a zejména administrativy rektorátu. Do tohoto
procesu jsme již investovali část ﬁnančních prostředků
z rozvojových programů – v souladu s doporučeními
hodnotící komise EUA restrukturalizujeme rektorát,
došlo k personálním obměnám právního oddělení, ke
změnám v marketingovém oddělení, k výraznému
posílení oddělení transferu technologií atd. V tomto
směru velmi oceňuji podporu Akademického senátu
VUT, s kterým pravidelně jednám o restrukturalizaci
a o dalším vývoji v oblasti administrativy rektorátu
(na děkanáty prakticky „nedosáhnu“, ty jsou v oblasti
působnosti jednotlivých děkanů – viz předchozí diskuse o pravomocích a zodpovědnosti jednotlivých
aktérů systému řízení univerzity).

zvyšování pedagogické kvaliﬁkace učitelů
Kariérní řád
zvyšování kvaliﬁkace administrativních pracovníků
podporu rozvoje ICT
profesionalizaci administrativních činností.
V roce 2006 byl vypracován Kariérní řád, který se
stal základním dokumentem pro personální řízení ve
všech oblastech činností na všech útvarech univerzity.

Kdybychom na VUT čekali, až nás někdo k něčemu
vyzve v oblasti řízení univerzity, asi bychom nebyli
jednou ze dvou českých univerzit, které se umístily
v celosvětovém hodnocení 500 TOP univerzit časopisu
TIMES.

V současné době jsou organizována cyklická školení administrativních pracovníků rektorátu, fakult
a institutů v oblasti odborné, psychologické a v jazykové přípravě. Organizují se speciální školení pro
pracovníky managementu univerzity a fakult.

P. Sáha:
Naše administrativa začala působit se vznikem UTB
v roce 2001 a od počátku byla budována jako profesionální součást univerzity a z tohoto důvodu již na
výzvu nečekáme.

Rovněž se realizují rozvojové projekty komplexního využití informačních technologií, technické
zabezpečení s cílem aplikovat a využívat nejnovější
poznatky z oblasti ICT.

J. Hála:

Také byla provedena analýza organizace administrativních pracovišť a průběžně se pokračovalo
v procesu interního auditu s cílem zlepšování struktury a fungování administrativního aparátu rektorátu
a fakult.

Samozřejmě nečeká. UK v Praze jako největší vysoká
škola v ČR systematicky pracuje na zefektivňování
své administrativy. Logicky přitom ale vychází i ze
svých vlastních a obecných středoevropských tradic.
Konkrétními příklady z poslední doby jsou zavádění
moderního informačního systému UK nebo školení
pracovníků zajišťujících zahraniční stáže studentů
a mezinárodní vědecké projekty. K řešení problematiky profesionalizace administrativy může přispět
i zásadní diskuse o povaze univerzity, kterou UK
připravuje v podobě odborné konference.

V současné době se vypracovává kodex etiky pracovníka ČZU v Praze a nástroje k jeho realizaci.
J. Průša:
Západočeská univerzita v Plzni k profesionalizaci
administrativy (i když v menší míře) přistoupila již
na počátku devadesátých let. Podle mého názoru je to
jediná efektivní cesta rozvoje vysokých škol.

P. Konvalinka:
Čekat na výzvy nebývá optimální přístup. ČVUT
v Praze má od ledna 2007 nového kvestora, který se
společně s vedením univerzity snaží o profesionalizaci
administrativy. Komplikované je však najít odborníky,
kteří by byli schopni poskytnout erudované informace

K. Rais:
Odpověď na tuto otázku jsem dal asi před jeden a půl
rokem ve svém inauguračním projevu, který jsem
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zejména o ﬁnancování v rámci evropských projektů.
Také oblast ostatní ekonomické činnosti v souvislosti
s podmínkami evropské komise by měla být ve středu
zájmu VŠ.

J. Šedlbauer:
O případném projektu profesionalizace administrativy
na TUL v Liberci nemám informace.

Redakce Auly srdečně děkuje účastníkům diskuse za aktivní spolupráci při zpracování odpovědí na naše
otázky.
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Očima studentů
INTERNATIONAL STUDENT CLUB NA OSTRAVSKÉ
UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ
V březnu roku 2007 založila skupina studentů na půdě
Ostravské univerzity v Ostravě (OU) International
Student Club (dále ISC). Hlavním úkolem klubu je
pomáhat zahraničním studentům začlenit se nejenom
do života na univerzitě, ale také do života v Ostravě
vůbec.

Orientation Week je pořádán týden před zahájením zimního semestru. Cílem je především pomoc
s vyřízením četných formalit, které musí studenti po
příjezdu ze zahraničí absolvovat (zajištění průkazu
na MHD, studentské karty). Stěžejním bodem je „univerzitní kolečko“, jehož cílem je pomoci studentům
s orientací na univerzitě. Tato akce ovšem napomáhá
i vzájemnému poznávání studentů, zahrnuje také oﬁciální přivítání, na kterém jsou přítomni i představitelé vedení OU. Toto uvítání je doplněno slavnostním
rautem a prohlídkou Ostravy vedenou zkušeným
průvodcem a neformálním setkáním Erasmus party, nazvanou „Welcome Party“, v klubu Templ na
Stodolní ulici, kde se sejdou především zahraniční
studenti, jejich čeští Buddies a členové International
Student Club OU.

K tomu účelu byly vytvořeny dva základní programy: Buddy program a Orientation Week.
První z programů je tvořen dobrovolníky, tzv.
Buddies, z řad studentů naší univerzity.
„Buddy“ je neformální výraz americké angličtiny a znamená „kámoš“. U nás je to student, který
usnadňuje a zpříjemňuje pobyt jednomu nebo více
zahraničním studentům přijíždějícím na OU v rámci
programu Sokrates-Erasmus. Buddy pomáhá zahraničnímu studentovi s integrací, s orientací v novém
prostředí, řeší drobné problémy, které se mohou
vyskytnout. Kontakt mezi ním a novým studentem je
navázán již před jeho příjezdem do České republiky
a v mnoha případech pak Buddy se zahraničním
studentem zůstává v kontaktu i během celého roku.
Toto spojení je obohacující pro obě strany. Nejenom
studenti ze zahraničí získají nové zkušenosti se studiem u nás a poznávají studentský a společenský
život v České republice, ale tento program přispívá
i k multikulturnímu povědomí českých studentů. Studenti z Polska, Turecka, Rumunska, Německa, Litvy,
Slovinska, Španělska a dalších zemí mohou přiblížit
českým studentům základní informace o své zemi.
Na připravované akci National Presentations mohou
také představit její zvyky a tradice, což může být pro
naše studenty velmi přínosné. V zimním semestru
akademického roku 2007/2008 se tohoto programu
zúčastnilo padesát dobrovolníků, tedy na každého
zahraničního studenta jeden Buddy.

I v průběhu semestru se studenti mohou těšit na
pravidelná setkávání (každé druhé pondělí v měsíci)
v klubu Templ, exkurze, divadelní představení, výlet
do Štramberku a Prahy. Vše záleží na zájmu a přání
samotných studentů.
Pro lepší orientaci v novém prostředí byly založeny
i stránky ISC – http://isc.osu.cz/. Tady mohou studenti, ale i široká veřejnost nalézt praktické informace
týkající se cestování po Ostravě, zábavy a volného času,
univerzity, informace o akcích v daném semestru, fotogalerii, kontakty na členy klubu a v budoucnu i fórum,
kde si studenti budou moci vyměňovat zkušenosti
a rady, které nabyli v průběhu studia.
Co se týče samotné struktury klubu ISC na Ostravské univerzitě a jejího začlenění, klub funguje pod
záštitou prorektora pro vnější vztahy, v tomto semestru má sedm aktivních členů a dva externisty. Užší
vedení klubu tvoří prezident, viceprezident, Buddy
koordinátor a tajemník. V současné době ve složení
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Kontakty:

Daniela Barnášová, Petr Dvořák, Lenka Ševelová a Radka
Funioková. Všichni zmínění jsou studenty Filozoﬁcké
(respektive Přírodovědecké) fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Členy klubu jsou také Irena Mrocková,
Zuzana Mahdalová, Jiří Huňka, Tomáš Diviš a externisté
Břetislav Ševčík a Lukáš Němec. Všem zmíněným patří
poděkování za dosavadní činnost.

ISC OU: ISCosucz
Daniela Barnášová (prezidentka ISC OU): ISCBarnasova
osucz
Petr Dvořák (viceprezident ISC OU): ISCDvorakosucz
Web: isc.osu.cz
(Daniela Barnášová)
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Vědecko-výzkumná
a vzdělávací pracoviště
se představují
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Miroslav Krejča, Jan Váchal, Jarmila Fuxová

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) byla zřízena zákonem č. 162/2006 Sb.
ke dni 27. dubna 2006 jako doposud nejmladší veřejná vysoká škola v ČR. Jedná se prozatím o druhou
veřejnou vysokou školu tzv. neuniverzitního typu.
Proﬁlově je orientována na profesní bakalářské studijní
programy se zaměřením na výzkumnou, vývojovou
a tvůrčí činnost aplikačního charakteru se speciﬁkací
na regionální problematiku. V současné době studuje
na této škole v prezenční formě 332 studentů, a to
v 1. a 2. semestru v akreditovaném studijním programu Ekonomika a management v oboru Ekonomika
podniku. Pro akreditační řízení je připravován studijní
program Stavitelství se studijními obory Pozemní stavby a Management stavebnictví. Celkový počet zaměst-

nanců je v současné době 41, z toho 28 akademických
pracovníků (2 profesoři, 2 docenti), 17 kmenových
(1 profesor, 1 docent) a 1 odborný specialista, ostatní
zaměstnanci mají rozdílný rozsah pracovního úvazku.
THP pracovníků je 12, z toho 9 na plný pracovní úvazek. Základním dokumentem v oblasti rozvoje školy
je zpracovaný a Akademickou radou VŠTE schválený
Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové
a tvůrčí činnosti na období 2006–2010 s aktualizací
pro rok 2008.

Hlavní oblasti činnosti školy
Vzdělávací činnost
V současné době je zabezpečována prezenční forma
studia v souladu s akreditovaným studijním oborem
Ekonomika podniku. Připravuje se rozšíření nabídky
o obory: Personální management, Management cestovního ruchu a kombinovaná forma výuky oboru
Ekonomika podniku. Souběžně v akademickém roce
2007/2008, s počtem studentů 150, probíhá kombinovaná forma výuky v irském studijním programu
Bachelor of Business akreditovaném při irské škole
Institute of Technology Sligo, School of Business and
Humanities. Na podporu vzdělávací činnosti bylo
již v letošním roce přistoupeno k vydávání vlastních
učebních textů, k vybudování výukových laboratorních prostor, počítačových učeben a byla zahájena

Areál VŠTE - současný stav
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zásadní transformace knihovny a studovny VŠTE,
včetně prodlouženého pracovního režimu. Zvýšený
důraz je kladen na výuku cizích jazyků s předpokládaným využitím pedagogů ze zahraničních vysokých
škol. Součástí studijních plánů je dlouhodobá praxe
studentů ve vybraných podnicích regionu s variantní
možností jejího vykonávání v průběhu celého školního roku. Výhledově se počítá s výukou vybraných
odborných předmětů v anglickém jazyce, a to jak
pro tuzemské, tak i zahraniční studenty. Koncepce
v oblasti pedagogické činnosti školy i připravované
záměry vycházejí z profesní orientace bakalářských
studijních programů.

využití jemných anorganických odpadních materiálů
ve stavebnictví v Jihočeském kraji, a NIPASU, o.s.,
se zaměřením na problematiku nízkoenergetického
a pasivního stavebnictví. V rámci OP Životní prostředí
se připravuje podání 2 projektů. Do konce roku 2007 se
předpokládá společně s ÚH AV ČR a se Zemědělskou
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
podání 2 patentů a 2 užitných vzorů, přičemž u 1 z nich
se předpokládá patent evropského charakteru. Mimo
těchto aktivit byla založena tradice pořádání celostátní
konference k problematice terciárního vzdělávání za
účasti předních představitelů MŠMT ČR. Je připraveno
vydávání samostatného odborného časopisu školy
LITTERA SCRIPTA, v měsíci květnu se uskutečnilo
celoškolské kolo Studentské vědecké a odborné činnosti.

V letošním roce byla zahájena činnost Ústavu
celoživotního vzdělávání (ÚCV), který tvoří nedílnou součást vzdělávací soustavy na VŠTE. ÚCV
připravuje nabídku řady kurzů, které budou cíleny
na různé odborné i zájmové skupiny (zájemci o studium, absolventi vysokých škol, senioři, pedagogové,
laická veřejnost a další zájemci z uživatelské praxe).
Součástí budou i kurzy zaměřené na přípravu studentů
k přijímacím zkouškám na vysokou školu pro české
i zahraniční zájemce, dále postgraduální kurzy v rámci
akreditovaných studijních programů, profesní, zájmové i vzdělávací cykly v rámci Univerzity 3. věku.

Zahraniční spolupráce
Mezi významné aktivity školy náleží rozsáhlá zahraniční spolupráce zejména v oblasti studentské mobility. Intenzivní spolupráce spočívající v krátkodobých
i dlouhodobých (semestrálních) pobytech probíhá se
14 partnerskými zahraničními školami. Krátkodobé
stáže se konají formou International week (IW), a to
jak vysíláním studentských týmů na partnerské školy,
tak pořádáním vlastních mezinárodních studentských
týdnů. O tuto spolupráci je ze strany studentů mimořádný zájem a v řadě případů je nutno přistupovat
k výběrovému řízení za účasti odborných specialistů
i pedagogů zabezpečujících výuku cizích jazyků.
Výhledově se předpokládá, že v návaznosti na rozvoj
studentské mobility bude přistoupeno k širokému
rozvoji mobilit akademických pracovníků s cílem podílet se na řešení zahraničních výzkumných projektů.
V letošním roce byl získán Erasmus University Charter

Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost
Zaměření této oblasti je směrováno do aplikační
výzkumné sféry se speciﬁkací na regionální problematiku. Předpokládá se vybudování oboustranně
výhodných vazeb na uživatelskou sféru, zejména pak
formou zakládání vývojových a inovačních center ve
vybraných podnicích Jihočeského kraje. Ve vnitřním
akademickém prostředí jsou již uplatňovány principy interní grantové agentury, nastavena kritéria pro
hodnocení a motivaci akademických pracovníků VŠTE
v oblasti publikační a tvůrčí činnosti. Je postupně navazována spolupráce s výzkumnými a akademickými
pracovišti (Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd
ČR, v. v. i., /ÚH AV ČR/, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Hospodářská komora,
Jihočeská agentura pro inovační podnikání apod.).
V letošním roce byly předloženy 2 projekty do Fondu
rozvoje vysokých škol, 2 rozvojové projekty (z toho 1
samostatný a 1 společný s Masarykovou univerzitou
v Brně) a společný vědecký projekt s ÚH AV ČR do
Grantové agentury ČR. VŠTE je členem 2 klastrů:
EKOGENU, o.s., se zaměřením na problematiku

Areál VŠTE - vize
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(EUC) na období 2007–2013, prodloužena spolupráce
s Irskou partnerskou školou Institute of Technology
Sligo, School of Business and Humanities a předány
podklady pro multilaterální projekt Leonardo da Vinci
s koordinátorem BHZ Berlin.

rozsahu naplněn. Akademická rada spolu s vedením
školy spatřuje v dořešení uvedené problematiky
základní předpoklad pro vytvoření odpovídajícího
akademického prostředí na VŠTE.
Kontaktní adresa:

Rok 2007 znamenal základní etapu v postupném
naplňování zpracované strategické vize školy. Vedení věnovalo zvýšenou pozornost výše naznačeným
problematikám, a to jak po stránce obsahové, tak
i personální. Komplikací při naplňování výše uvedených záměrů jsou nedořešené majetkové vztahy
k areálu školy. Tento stav neumožňuje plně rozvinout
plánované investiční akce související s pedagogickou
a výzkumnou činností. Podpora našich záměrů ze strany Jihočeského kraje i MŠMT ČR nás vede k přesvědčení, že zpracovaný rozvojový generel bude v plném

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
pověřený rektor VŠTE v Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 842 143
Fax: 387 842 145
e-mail: krejca@vstecb.cz
Internet: http://www.vstecb.cz

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST A VĚDECKÁ VÝCHOVA
NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY
OBRANY V AKADEMICKÉM ROCE 2006/2007
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
(FVZ) představuje tradičně hlavního garanta a řešitele
zdravotnických výzkumných projektů ve prospěch
zdravotnické služby Armády České republiky (AČR)
a realizuje vědeckou výchovu studentů v doktorských
studijních programech.

a z prostředků specifického výzkumu je aktuálně
zaměřen do oblastí:
zdravotnická biologická, chemická a radiační ochrana
preventivní vojenské lékařství
válečná chirurgie a válečné vnitřní lékařství

FVZ naplnila dosaženými výsledky ve vědeckovýzkumné práci v uplynulém akademickém roce strategické záměry transformace AČR na deklarované priority v oblasti vojenského zdravotnictví, biologických
a chemických agens. Vedle projektů obranného výzkumu a vědeckých projektů ﬁnancovaných z domácích
grantových agentur byla realizována vědeckovýzkumná spolupráce FVZ s institucemi Evropské unie
a NATO (7. rámcový program EU, Evropská obranná
agentura – EDA, Research Technology Organization
NATO – RTO).

informační systém ve vojenském zdravotnictví,
telemedicína
organizace a řízení vojenské zdravotnické služby.
V akademickém roce 2006/2007 řešila pracoviště
fakulty 4 výzkumné záměry, 5 projektů obranného
výzkumu, 10 projektů speciﬁckého výzkumu, 3 projekty GAČR, 6 projektů IGA MZdr., 2 projekty MŠMT,
5 zahraničních projektů. Řešení těchto vědeckovýzkumných projektů přineslo některé nové výsledky
z oblasti obranného výzkumu, které jsou využitelné
v rámci AČR, z nichž nejvýznamnější jsou:

Defenzivní obranný výzkum řešený formou
výzkumných záměrů, projektů obranného výzkumu
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vytipování markerů a ověření jejich vhodnosti
pro biodozimetrické stanovení původců vysoce
nakažlivých infekcí

FVZ má akreditováno 8 doktorských studijních
programů (DSP), většina z nich je speciﬁcky zaměřena a nejsou akreditovány na žádné jiné vysoké
škole v ČR. Pro studenty DSP jsou stanoveny náročné
studijní požadavky v oblasti kvality disertační práce,
publikování dosažených výsledků v časopisech s IF
a v časopisech s recenzním řízením, přednáškové
činnosti a absolvování zahraničních stáží. V rámci
vědecké výchovy studentů proběhla fakultní kola
soutěže studentů DSP a studentů zapojených do
studentské tvůrčí činnosti (STČ). V současné době
studuje DSP 79 studentů a v uplynulém roce 13 studentů úspěšně absolvovalo DSP, v STČ je zapojeno
22 studentů.

podíl na vývoji biosenzorů použitelných k detekci
biologických a chemických agens
nové terapeutické přípravky pro léčení intoxikací
vyvolaných látkami ze skupiny vysoce toxických
organofosfátů a karbamátů
podíl na vývoji nových polních laboratoří AČR
zavedení diagnostiky yerseniových a hantavirových nákaz do stacionárních a polních laboratoří
AČR
vypracování systému podpory zdravotnického
zabezpečení vojsk při zahraničních misích – telemedicína, vizualizace zdravotnických dat.

V tomto roce byla fakultě, na základě výsledků
dosažených při výchově studentů v DSP, prodloužena akreditace konat habilitační a jmenovací řízení
v oborech molekulární patologie, lékařská mikrobiologie, preventivní lékařství, hygiena a epidemiologie,
toxikologie, vojenská radiobiologie a vojenské vnitřní
lékařství do roku 2015.

Výsledky publikační činnosti v uplynulém akademickém roce reprezentují v oblasti vědeckého výkonu 57 publikací v časopisech s impact faktorem (IF),
souhrnný IF publikací je 160,7. Dále bylo publikováno
108 sdělení v časopisech domácích i zahraničních
s recenzním řízením a citovatelnost publikovaných
prací podle SCI dosáhla hodnoty 976.

O úrovni a uznání výsledků vědecko-výzkumné
práce a vědecké výchovy FVZ svědčí ocenění, která

Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc., při přebírání ceny Americké toxikologické společnosti
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získali pracovníci a studenti fakulty v akademickém
roce 2006/2007.
Nprap. Martin Jakl (student 6. ročníku magisterského programu Vojenské všeobecné lékařství) získal
1. místo v sekci prací klinických na celostátní vědecké
studentské konferenci lékařských fakult České a Slovenské republiky v Plzni.

Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. (akademický pracovník katedry toxikologie) byl na 46. kongresu
Americké toxikologické společnosti (SOT), který se
uskutečnil v Charlotte, North Carolina, USA, oceněn,
jako vůbec první Čech, prestižní cenou SOT a IUTOX
(International Union of Toxicology) za mezinárodně
uznávané vědecké výsledky dosažené v toxikologicky
zaměřeném výzkumu.

Nprap. Libor Vašina (student 5. ročníku magisterského programu Vojenské všeobecné lékařství) získal
1. místo v sekci přírodních věd na 10. mezinárodní
studentské vědecké konferenci, která se konala na
Akademii ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši.

Je přirozené, že výsledky dosažené v oblasti
vědecko výzkumné práce našly bezprostřední využití
v pedagogickém procesu, konkrétně při výuce v rámci akreditovaných studijních programů a při výuce
v rámci profesní zdravotnické přípravy v nejrůznějších
typech kurzů a při vojenském výcviku.

Pplk. MUDr. Miloš Bohoněk (student 4. ročníku
doktorského studijního programu Vojenské vnitřní
lékařství) získal na 3. královéhradeckých lékařských
postgraduálních dnech (konference je mezinárodní
a jednání probíhají v anglickém jazyce) 1. místo v sekci
prací klinických.

Prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc.
proděkan pro vědeckou činnost FVZ UO

Kontaktní adresa:
Pplk. Vladimír ŠIDLA
náčelník oddělení vnějších vztahů
tiskový mluvčí
Univerzita obrany
Kounicova 65
612 00 Brno
Tel: 973 442 554
www.unob.cz

Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (vědecký pracovník katedry
toxikologie) získal cenu Primátora města Hradce Králové v soutěži návrhů vysokých škol a fakult působících v Hradci Králové jako ocenění za tvůrčí přínos
mladých studentů ve vědecké práci.

Ing. Kamil Kuča, Ph.D. při přebírání ceny Primátora města Hradce Králové
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PROFESOŘI JMENOVANÍ S ÚČINNOSTÍ OD 5. LISTOPADU 2007

1.

doc. Ing. Karel A d á m e k , CSc., pro obor aplikovaná mechanika

2.

doc. Ing. Miloš B a r t á k , CSc., pro obor fyziologie rostlin

3.

doc. Ing. Karel B a r t u š e k , DrSc., pro obor teoretická elektrotechnika

4.

doc. MUDr. Milan B r á z d i l , Ph.D., pro obor neurologie

5.

doc. MgA. Zdeňka B r e t t s c h n e i d e r o v á, pro obor dramatická umění

6.

doc. akademický malíř Ladislav Č a r n ý, pro obor výtvarná umění – intermediální tvorba

7.

doc. Ing. Marie Č e c h o v á , CSc., pro obor obecná a speciální zootechnika

8.

doc. RNDr. Ivana Č e r n á , CSc., pro obor informatika

9.

doc. MVDr. Alois Č í ž e k , CSc., pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie

10. doc. MUDr. Jan D a n e š , CSc., pro obor radiologie
11. doc. Ing. Jarmila D ě d k o v á , CSc., pro obor teoretická elektrotechnika
12. doc. MUDr. Petr D o b š á k , CSc., pro obor patologická fyziologie
13. doc. MUDr. Dagmar D o t ř e l o v á , CSc., pro obor oční lékařství
14. doc. Ing. Eva D u c h á č k o v á , CSc., pro obor ﬁnance
15. doc. PhDr. Tomáš D u r d í k , DrSc., pro obor dějiny architektury a ochrana památek
16. doc. Ing. Lilia D v o ř á k o v á , CSc., pro obor řízení průmyslových systémů
17. doc. Ing. Karel D y b a , CSc., pro obor hospodářská politika
18. doc. Ing. Radim F a r a n a , CSc., pro obor řízení strojů a procesů
19. doc. MUDr. Antonín F a s s m a n n , CSc., pro obor stomatologie
20. doc. RNDr. Jaroslav F l e g r , CSc., pro obor ekologie
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21. doc. Ing. Marcela F r i d r i c h o v á , CSc., pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
22. doc. RNDr. Zdeněk G l a t z , CSc., pro obor biochemie
23. doc. MgA. Arnošt G o l d f l a m , pro obor dramatická umění
24. doc. MUDr. Robert G ü r l i c h , CSc., pro obor chirurgie
25. doc. RNDr. Jan H a j i č , Dr., pro obor informatika – matematická lingvistika
26. doc. Mgr. Jan H a l i š k a , pro obor hudební umění
27. doc. RNDr. Lubomír H a n e l , CSc., pro obor ekologie
28. doc. PaedDr. Jiří H o l u b e c , Ph.D., pro obor hudební teorie a pedagogika
29. doc. RNDr. Pavel H o z á k , DrSc., pro obor lékařská biologie
30. doc. RNDr. Zdeněk H u b á l e k , DrSc., pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
31. doc. Ing. Gustav C h l á d e k , CSc., pro obor obecná a speciální zootechnika
32. doc. MUDr. Viktor C h r o b o k , CSc., Ph.D., pro obor otorinolaryngologie
33. doc. Ing. Vratislav I z á k , CSc., pro obor ﬁnance
34. doc. PhDr. Alena J a k l o v á , CSc., pro obor český jazyk
35. doc. RNDr. Josef J a n y š k a , CSc., pro obor matematika – geometrie
36. doc. MUDr. Zdeněk K a l a , CSc., pro obor chirurgie
37. doc. MUDr. Petr K a ň o v s k ý , CSc., pro obor neurologie
38. doc. JUDr. Marie K a r f í k o v á , CSc., pro obor ﬁnanční právo a ﬁnanční věda
39. doc. RNDr. Petr K l á n , Ph.D., pro obor organická chemie
40. doc. MUDr. Milan K o l á ř , Ph.D., pro obor lékařská mikrobiologie
41. doc. PhDr. Lubomír K o n e č n ý , pro obor dějiny umění
42. doc. RNDr. Vojtěch K o p s k ý , CSc., pro obor fyzika
43. doc. RNDr. Jan K o v á ř , DrSc., pro obor buněčná a vývojová biologie
44. doc. RNDr. František K r a h u l e c , CSc., pro obor botanika
45. doc. RNDr. Antonín K u č e r a , Ph.D., pro obor informatika
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46. doc. RNDr. Jiří L a m k a , CSc., pro obor humánní a veterinární farmakologie
47. doc. Gerhard L a m m e l , Ph.D., pro obor chemie životního prostředí
48. doc. akademický malíř Jiří L i n d o v s k ý, pro obor výtvarná umění – kresba a graﬁka
49. doc. RNDr. Martin L o e b l , CSc., pro obor informatika – teoretická informatika
50. doc. PaedDr. Jiří L u s k a , CSc., pro obor hudební teorie a pedagogika
51. doc. Ing. Jiří M á c a , CSc., pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
52. doc. Lubomír M á t l , pro obor hudební umění
53. doc. Ing. Karel M e l z o c h , CSc., pro obor biotechnologie
54. doc. RNDr. Ing. Josef N e v r l ý , CSc., pro obor aplikovaná mechanika
55. doc. Ing. Pavel N o v á k , Ph.D., pro obor geodézie a kartograﬁe
56. doc. MUDr. Zdeněk N o v á k , CSc., pro obor chirurgie
57. doc. Ing. Pavel P e c h a č , Ph.D., pro obor radioelektronika
58. doc. MUDr. Daniel P e l l a , Ph.D., pro obor vnitřní nemoci
59. doc. Jindřich P e t r á š , pro obor hudební umění
60. doc. JUDr. Richard P o m a h a č , CSc., pro obor správní právo a správní věda
61. doc. Ing. Jiří P o s p í š i l , CSc., pro obor geodézie a kartograﬁe
62. doc. Ing. Josef R e i t š p í s , Ph.D., pro obor bezpečnost průmyslu, větrání a požární ochrana
63. doc. RNDr. Zbyněk R o č e k , DrSc., pro obor zoologie
64. doc. Ing. Milan S i g m u n d , CSc., pro obor elektronika a sdělovací technika
65. doc. RNDr. Petr S o l i c h , CSc., pro obor analytická chemie
66. doc. MUDr. Robert S t a f f a , Ph.D., pro obor chirurgie
67. doc. RNDr. Marie S t i b o r o v á , DrSc., pro obor lékařská chemie a biochemie
68. doc. Ing. Eva S t r a k o v á , Ph.D., pro obor výživa, zootechnika a zoohygiena
69. doc. Mgr. Marek Š e b e l a , Dr., pro obor biochemie
70. doc. RNDr. Vladislav Š i m á k , DrSc., pro obor fyzika
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71. doc. Ing. Jan Š i r o k ý , CSc., pro obor ﬁnance
72. doc. Ing. Josef Š p a k , DrSc., pro obor ochrana rostlin
73. doc. MUDr. Julius Š p i č á k , CSc., pro obor vnitřní nemoci
74. doc. MUDr. Ivan Š t e r z l , CSc., pro obor lékařská imunologie
75. doc. Ing. Milan Š t o r k , CSc., pro obor elektronika
76. doc. Ing. Ivan Š v a n c a r a , Dr., pro obor analytická chemie
77. doc. Zdenka Š v a r c o v á , Dr., pro obor lingvistika konkrétního jazyka – japonský jazyk
78. doc. Ing. Jozef T u r z a , CSc., pro obor konstrukční a procesní inženýrství
79. doc. PhDr. Břetislav V a c h a l a , CSc., pro obor egyptologie
80. doc. MUDr. Tomáš V a n ě k , CSc., pro obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
81. doc. MUDr. Josef V e s e l k a , CSc., pro obor vnitřní nemoci
82. doc. Ing. Miluše V í t e č k o v á , CSc., pro obor řízení strojů a procesů
83. doc. RNDr. Michaela V o r l í č k o v á , DrSc., pro obor biofyzika
84. doc. Ing. Miloslav V o š v r d a , CSc., pro obor ﬁnance
85. doc. Ing. Otakar W i l f e r t , CSc., pro obor elektronika a sdělovací technika
86. doc. MUDr. Václav Z e m a n , CSc., pro obor kinantropologie
87. doc. MUDr. Alexandra Ž o u r k o v á , CSc., pro obor psychiatrie
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Studie
TVORBA NÁRODNÍCH KVALIFIKAČNÍCH SOUSTAV
VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH STÁTECH A V ČR
V NÁVAZNOSTI NA EVROPSKÝ RÁMEC KVALIFIKACÍ PRO
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKAČNÍ RÁMEC
EVROPSKÉHO PROSTORU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Komparativní studie
Jan Kohoutek, Jiří Závada

ÚVODEM

46) se implementace národní kvaliﬁkační soustavy
vysokoškolského/terciárního vzdělávání nachází ve
stadiu diskusí, resp. rozpracování pilotního návrhu
[2]. Druhá z uvedených fází implementace se týká též
České republiky, ve které v roce 2007 dochází k tvorbě
struktury Národní soustavy kvaliﬁkací ČR a její součásti Národní soustavy kvaliﬁkací terciárního vzdělávání
ČR.1 Cílem této studie je navržení struktury Národní
soustavy kvaliﬁkací terciárního vzdělávání jako součásti
Národní soustavy kvaliﬁkací ve vazbě na oba výše uvedené evropské rámce, a to s využitím příkladů dobré
praxe ze zemí, ve kterých jsou již národní soustavy
kvaliﬁkací v praxi implementovány.

Přijetím Boloňské deklarace v červnu roku 1999 se
signatářské země Boloňského procesu zavázaly m.j.
k „přijetí systému srozumitelných a srovnatelných
diplomů vysokoškolského vzdělání … v zájmu toho,
aby se zvýšila možnost zaměstnání Evropanů a mezinárodní konkurenceschopnost systému evropského
vysokého školství“ [1]. V uplynulých čtyřech letech byl
vývoj takto chápaného systému diplomů na evropské
úrovni determinován tvorbou a přijetím Kvaliﬁkačního
rámce Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání
a obecněji koncipovaného návrhu Evropského rámce kvaliﬁkací pro celoživotní vzdělávání. Obsah obou koncepčních dokumentů staví signatářské země Boloňského
procesu před nutnost zpracování národních kvaliﬁkačních soustav vysokoškolského/terciárního vzdělávání
v kontextu národní soustavy kvaliﬁkací dané země a to
tak, aby byla zajištěna kompatibilita s oběma zastřešujícími evropskými rámci. Jak ukazuje inventarizace
výsledků procesu implementace národních kvaliﬁkačních soustav vysokoškolského/terciárního vzdělávání
provedená Řídicí skupinou Boloňského procesu v roce
2007 pro ministerský summit v Londýně, tento proces,
na rozdíl např. od zavádění strukturovaného studia,
neprobíhá zcela bez obtíží, o čemž svědčí i skutečnost,
že v případě 33 signatářských zemí (z celkového počtu

1

Termín Národní soustava kvaliﬁkací terciárního vzdělávání byl zvolen
především s ohledem na terminologii Zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tak aby
zdůraznil přímou obsahovou souvislost s Národní soustavou
kvaliﬁkací, jejíž součástí Národní soustava kvaliﬁkací terciárního vzdělávání je. Z tohoto důvodu (harmonizace národní terminologie)
byl termín Národní soustava kvaliﬁkací terciárního vzdělávání autory
studie upřednostněn před termínem Národní kvaliﬁkační rámec
terciárního vzdělávání, s nímž je ekvivalentní. V mezinárodním
kontextu je pak Národní soustava kvaliﬁkací terciárního vzdělávání
přiřazována k zastřešujícímu Kvaliﬁkačnímu rámci Evropského
prostoru vysokoškolského vzdělávání a k Evropskému rámci kvaliﬁkací
pro celoživotní vzdělávání.
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1.

Proces tvorby mezinárodních
kvaliﬁkačních rámců: Evropského rámce
kvaliﬁkací pro celoživotní vzdělávání
a Kvaliﬁkačního rámce Evropského
prostoru vysokoškolského vzdělávání

úsilí členských států při dosahování cílů sociálního
a hospodářského rozvoje v březnu 2000. V textu pracovního dokumentu k EQF Rámci se zdůrazňuje, že
základní strukturou evropského rámce kvaliﬁkací je
osm kvaliﬁkačních úrovní, jejichž charakteristiky jsou
zakládány na vzdělávacích výstupech – bez ohledu na
soustavu, v jejímž kontextu byla konkrétní kvaliﬁkace
získána. Kvaliﬁkační úrovně návrhu EQF Rámce tedy
překonávají tradiční zaměření na vstupy vzdělávání
(tj. dobu trvání vzdělávacího procesu, typ vzdělávací
instituce, kvaliﬁkace pedagogů, materiální podmínky
vzdělávání aj.) a zaměřují se na výstupy, tj. studijní
výsledky a osvojené kompetence. Svým důrazem na
vzdělávací výstupy pak návrh EFQ Rámce podporuje
hlubší shodu mezi potřebami pracovního trhu (z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí) a nabídkou
vzdělávání a odborné přípravy, usnadňuje uznávání
neformálního a informálního vzdělávání2, a taktéž
usnadňuje přenos a uplatňování kvalifikací mezi
různými zeměmi a systémy vzdělávání a odborné
přípravy [6].

1.1. Evropský rámec kvaliﬁkací pro celoživotní
vzdělávání: pojetí a cíle
Mezníkem v procesu vytváření Evropského rámce kvaliﬁkací pro celoživotní vzdělávání (EQF Rámce) se stalo
přijetí příslušného návrhu Evropskou komisí 5. září
2006 [3]. Přijetím tohoto návrhu EQF Rámce byl završen konzultační proces, který probíhal od 5. července
2005, kdy byl oﬁciálně zveřejněn Pracovní dokument
zaměstnanců komise o Evropském rámci kvaliﬁkací pro
celoživotní vzdělávání [4] jako podklad pro následné
rozsáhlé konzultace a diskuse. Právě tento pracovní
dokument posloužil po provedených konzultacích jako
základ pro uvedený návrh EQF Rámce, kterým se dále
bude zabývat Evropská rada a Evropský parlament.
Projednání a schválení návrhu EQF Rámce těmito
dvěma vrcholnými institucemi EU se očekává do konce
roku 2007. Předpokládá se, že členské státy EU přizpůsobí EQF Rámci své národní soustavy kvaliﬁkací do
roku 2009, což umožní studentům, zaměstnavatelům
a dalším zainteresovaným účastníkům počátečního
a dalšího vzdělávání používat EQF Rámec jako referenční nástroj pro srovnávání úrovní kvaliﬁkací získaných v různých zemích a v rámci různých systémů
vzdělávání a odborné přípravy. EQF Rámec bude moci
být dále využit jako nástroj pro interpretaci, který bude
objasňovat souvislosti mezi národními kvaliﬁkacemi
a jednotlivými národními systémy.

Podrobněji jsou kvaliﬁkace každé z 8 úrovní EQF
Rámce vyjádřeny třemi typy vzdělávacích výstupů:
znalostmi, dovednostmi a kompetencemi v širším slova
smyslu (zahrnujícími osobní a profesní kompetence) [7].
Skutečnost, že každá kvaliﬁkační úroveň EQF Rámce
je popsána těmito třemi typy vzdělávacích výstupů,
které lze obecně vztahovat ke kvaliﬁkacím a rámcům
kvaliﬁkací obvykle používaným v Evropě, poskytuje národním odborníkům a příslušným orgánům

2

Protože konečný text EQF Rámce nebyl dosud
zveřejněn, nezbývá než jeho charakteristiku uvádět
podle příslušné tiskové zprávy [5] a zmiňovaného
Pracovního dokumentu zaměstnanců komise. V tiskové
zprávě se především uvádí, že návrh EQF Rámce je
jedním z výsledků programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, který byl zřízen po zasedání Evropské rady
v Lisabonu v roce 2000 a jehož plnění bylo požadováno
i v rámci zasedání Evropské rady v letech 2005 a 2006.
Návrh EQF Rámce byl vytvořen na základě rozsáhlých konzultací s členskými státy, sociálními partnery
a jinými zúčastněnými stranami. Návrh EQF Rámce
dále představuje součást Lisabonské strategie, tedy
aktivit, které navrhla Evropská komise na podporu

V Glosáři Pracovního dokumentu zaměstnanců komise k evropskému
rámci kvaliﬁkací pro celoživotní učení se uvádějí následující deﬁnice
formálního, neformálního a informálního učení:
Formální učení: Učení, které probíhá v organizovaném a strukturovaném prostředí (ve škole, v zařízení profesní přípravy nebo
na pracovišti) a je výslovně označeno jako učení (pokud jde o
cíle, čas nebo prostředky). Formální učení je z hlediska toho, kdo
se učí, záměrné. Obvykle vede k certiﬁkaci.
Informální učení: Učení vyplývající z každodenních činností
prováděných v práci, v rodině nebo ve volném čase. Není organizované, ani strukturované pokud jde o cíle, čas nebo prostředky.
Informální učení je ve většině případů z hlediska toho, kdo se
učí, nezáměrné. Obvykle nevede k certiﬁkaci.
Neformální učení: Učení, které je integrováno do plánovaných
činností, jež nejsou výslovně označovány jako učení (pokud jde
o cíle, čas a prostředky), obsahují však významný učební prvek.
Neformální učení je z hlediska toho, kdo se učí, záměrné. Obvykle
nevede k certiﬁkaci.
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možnost přiřadit každou národní vzdělávací úroveň
k určité úrovni EQF Rámce. Doplňkové a vysvětlující
informace jsou pak poskytovány proto, aby objasnily
způsob, jakým se mají úrovně EQF Rámce vztahovat
k existujícím tématům a rámcům formálního vzdělávání a profesní přípravy. Obecný přehled 8 kvaliﬁkačních úrovní, tvořících strukturu EQF Rámce, [4] je
prezentován v tabulce 1.

„Jakožto nástroj na podporu celoživotního vzdělávání
EQF Rámec zahrnuje všeobecné vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a přípravu, jakož
i vysokoškolské vzdělávání. Jeho osm úrovní pokrývá
celou škálu kvaliﬁkací, od kvaliﬁkací získaných při
ukončení povinného vzdělávání po kvaliﬁkace udělené na nejvyšší úrovni akademického a profesního
či odborného vzdělávání a přípravy“ [5]. V tomto

Tabulka 1
Úrovně Evropského rámce kvaliﬁkací pro celoživotní vzdělávání
Úroveň
EQF
1

2

3

4

5

6

7

8

Obecná charakteristika
Kvaliﬁkace na úrovni 1 uznávají základní všeobecné znalosti a dovednosti a schopnost vykonávat jednoduché úkoly pod přímým dohledem v uzpůsobeném prostředí. Vývoj schopnosti učit se vyžaduje podporu
(tutora). Nejedná se o kvaliﬁkace speciﬁcké pro určité povolání a často o ně usilují ti, kdo nemají žádnou
kvaliﬁkaci.
Kvaliﬁkace na úrovni 2 uznávají omezený rozsah znalostí, dovedností a širších kompetencí, které jsou v podstatě konkrétní a mají všeobecnou povahu. Dovednosti jsou používány pod dohledem v kontrolovaném
prostředí. Učící se lidé mají částečnou odpovědnost za své vlastní učení. Některé z těchto kvaliﬁkací jsou
speciﬁcké pro určité povolání, většina z nich však uznává všeobecnou přípravu na práci a studium.
Kvaliﬁkace na úrovni 3 uznávají široké všeobecné znalosti a oborově speciﬁcké praktické a základní teoretické znalosti, uznávají také schopnost vykonávat úkoly pod řízením. Učící se lidé přejímají zodpovědnost za
své vlastní učení a mají omezené praktické zkušenosti v určitém aspektu práce nebo studia.
Kvaliﬁkace na úrovni 4 uznávají významné oborově speciﬁcké praktické a teoretické znalosti a dovednosti.
Uznávají též schopnost používat odborné znalosti, dovednosti a kompetence, samostatně řešit problémy
a dohlížet na jiné pracovníky. Učící se lidé projevují samostatnost při řízení svého učení a mají praktické zkušenosti z práce nebo studia jak v obvyklých, tak ve výjimečných situacích.
Kvaliﬁkace na úrovni 5 uznávají široké teoretické a praktické znalosti, včetně znalostí relevantních pro určitou oblast učení nebo povolání. Uznávají též schopnost používat znalosti a dovednosti při vypracovávání
strategických řešení dobře deﬁnovaných abstraktních nebo konkrétních problémů. Dovednosti v učení
poskytují základ pro samostatné učení a kvaliﬁkace čerpají ze zkušeností z provozní interakce v práci nebo
ve studiu, včetně řízení lidí a projektů.
Kvaliﬁkace na úrovni 6 uznávají podrobné teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence spojené s oborem učení nebo práce, z nichž některé jsou v popředí daného oboru. Tyto kvaliﬁkace uznávají též
používání znalostí k nalézání a obhajování argumentů, k řešení problémů a k vytváření úsudků, které berou
v úvahu sociální a etickou problematiku. Kvaliﬁkace na této úrovni zahrnují výsledky vhodné pro odborný
přístup vykonávaný ve složitém prostředí.
Kvaliﬁkace na úrovni 7 uznávají samostatně řízené, teoretické a praktické učení, z nichž některé je v popředí
znalostí ve specializovaném oboru, který poskytuje základ pro originalitu ve vytváření a/nebo aplikování
myšlenek, často ve výzkumném kontextu. Tyto kvaliﬁkace uznávají též schopnost integrovat znalosti a formulovat úsudky beroucí v úvahu sociální a etickou problematiku a povinnosti a také odrážejí zkušenosti se
řízením změn ve složitém prostředí.
Kvaliﬁkace na úrovni 8 uznávají systematické zvládání vysoce specializovaného oboru znalostí a schopnost
kritické analýzy, evaluace a syntézy nových a složitých myšlenek. Uznávají též schopnost vymyslet, navrhnout, realizovat a přizpůsobit závažné výzkumné procesy. Kvaliﬁkace též uznávají zkušenosti s vedením lidí
při vytváření nových a tvůrčích přístupů, které rozšiřují nebo znovu deﬁnují existující znalosti či odbornou
praxi.

Uvedený obecný přehled kvaliﬁkačních úrovní
EQF Rámce vypovídá o značné šíři tematické struktury EQF Rámce, čemuž odpovídá i konstatování, že:

ohledu nejde jen o náhodné jednorázové posouzení
vyplývající z textu tiskové zprávy, ale naopak o výsledek dlouhodobého úsilí. Už v Maastrichtském komuniké
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v Kodani pod názvem Struktury kvaliﬁkací v evropském
vysokém školství pořádán tematický seminář, jehož
závěry vč. podkladové zprávy3 byly využity ministry
signatářských zemí Boloňského procesu pro formulaci
příslušných závěrů Berlínského komuniké. Výzvu
ministrů, obsaženou v Berlínském komuniké, aby
signatářské země Boloňského procesu „vypracovaly
soustavy srovnatelných a kompatibilních kvaliﬁkací
pro své systémy vysokoškolského vzdělávání, jež by se
pokusily popsat kvaliﬁkace z hlediska pracovní zátěže,
úrovně, studijních výstupů, kompetencí a proﬁlu“
a závazek „vypracovat pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání zastřešující rámec kvaliﬁkací“
[10] je pak možno chápat jako formální začátek procesu
tvorby zastřešujícího EHEA Rámce.

ze 14. prosince 2004 o budoucích prioritách zvýšené evropské
spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě (VET) se
ministři odpovědní za VET v 32 evropských zemích,
evropští sociální partneři a Evropská komise dohodli
na upřednostnění tvorby otevřeného a ﬂexibilního
evropského rámce kvaliﬁkací, který bude poskytovat
společné vodítko pro usnadnění uznávání a přenositelnosti kvaliﬁkací zahrnující jak odborné vzdělávání
a přípravu, tak všeobecné (sekundární a vysokoškolské) vzdělávání. Návrh EQF Rámce v pojetí jeho
gestorů a tvůrců tak aspiruje na úlohu integračního
meta-rámce, který zahrne do své koncepce i kvaliﬁkační EHEA Rámec navržený v kontextu Boloňského
procesu. Cílem procesu tvorby EQF Rámce je vytvořit
jediný rámec uznávaný ve všech evropských zemích.
Tento cíl je však nutno chápat jako cíl perspektivní,
který neodpovídá současnému stavu vyznačujícím se
paralelní existencí EQF Rámce a spolu s ním i samostatného Kvaliﬁkačního rámce Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA Rámce).

Na svém zasedání počátkem března 2004 Řídicí
skupina Boloňského procesu schválila zřízení pracovní skupiny za účelem koordinace prací na tvorbě
EHEA Rámce. Předsednictví této pracovní skupiny, ke
které se připojila řada expertů, bylo svěřeno Dánsku.
Zpráva pracovní skupiny pod názvem a Framework for
Qualiﬁcations of the European Higher Education Area byla
poprvé zveřejněna v prosinci 2004 a 13.–14. ledna 2005
byla diskutována na semináři v Kodani pořádaném za
tímto účelem. Revidovaný text zprávy byl pak v únoru
2005 předložen Řídicí skupině Boloňského procesu,
zařazen jako podklad pro květnový ministerský summit v Bergenu, během kterého byl jako EHEA Rámec
oficiálně schválen [11]. Bergenské komuniké dále
obsahovalo požadavek, aby do roku 2010 signatářské
země Boloňského procesu zpracovaly své národní
kvalifikační soustavy tak, aby tyto soustavy byly
kompatibilní s EHEA Rámcem [12].

1.2 Kvaliﬁkační rámec Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání: pojetí a cíle
Závazek ministrů reformovat národní vysokoškolské
systémy tak, aby se vyznačovaly strukturou srozumitelných a srovnatelných diplomů vysokoškolského vzdělání, obsažený v Boloňské deklaraci, je možno
považovat za samý počátek snah o tvorbu rámce
vysokoškolských kvalifikací na evropské úrovni.
Deﬁnice základních rozdílů mezi 1. a 2. cyklem strukturovaného studia pak posloužila jako východisko
pro zastřešující Kvaliﬁkační rámec Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání (EHEA Rámec). Samotnému
procesu tvorby EHEA Rámce předcházelo několik
iniciativ na národní (tvorba národních kvaliﬁkačních
rámců v Irsku, Dánsku, Velké Británii) a mezinárodní
úrovni. Na mezinárodní úrovni se jednalo o aktivity
v rámci projektů Trans-European Evaluation Project
a Tuning Educational Structures in Europe a zejména
pak aktivity Joint Quality Initiative, jako sdružení
agentur pro zajišťování kvality cekem 12 evropských
zemí, resultující ve zpracování první verze Dublinských
deskriptorů v březnu roku 2002 [8]. Dublinské deskriptory, jako soustava úrovňových deskriptorů udávající
obecné kompetence absolventů 1., 2. a 3. cyklu, byly
vypracovány za účelem iniciace debaty o možnostech
komparace zejména bakalářského a magisterského
studia v evropském měřítku [9]. V březnu 2003 byl pak

Požadavek na vznik EHEA Rámce nebyl iniciován
nahodile. Hlavním cílem jeho tvorby bylo zajištění
skutečné transparentnosti vysokoškolských systémů
jednotlivých evropských zemí prostřednictvím přijetí
jednotného souboru pravidel popisu kvaliﬁkací, jež
tyto systémy ve své struktuře zahrnují. Sjednocená
pravidla popisu kvaliﬁkací obsažená v EHEA Rámci
též poslouží jako vodítko pro zpracování národních
kvaliﬁkačních soustav, dále napomohou uznávání
kvaliﬁkací, posílení mobility občanů a v neposlední

3

V originále Qualiﬁcations Structures in European Higher Education
– Consideration of Alternative Approaches for Clarifying Cycles and
Levels in European Higher Education Qualiﬁcations.
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řadě též vyšší efektivitě mechanismů zajišťování kvality při jejich uplatňování na národní či mezinárodní
úrovni [13].

Celkovou strukturu EHEA Rámce pak udává tabulka
2 [11]4.

Pokud jde o svoji strukturu, EHEA Rámec obsahuje celkem 3 cykly (se započtením krátkého cyklu
do struktury 1. cyklu) a k nim přiřazené úrovňové
deskriptory a počty kreditů ECTS. V tomto ohledu je
důležité zdůraznit, že jako úrovňové deskriptory EHEA
Rámce jsou převzaty a využity Dublinské deskriptory.

4

Proces tvorby EHEA Rámce, vč. všeobecných principů tvorby
a uplatňování národních kvaliﬁkačních soustav v souvislostech s rozvojem mechanismů zajišťování kvality, je podrobněji
analyzován ve studii J. Závady Rámce vysokoškolských kvaliﬁkací
a zajišťování kvality vysokých škol, otištěné ve zvláštním čísle Auly
2005.

Tabulka 2
Struktura úrovní Kvaliﬁkačního rámce Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání
Úroveň
EHEA Rámce

Deskriptor úrovně/Dublinský deskriptor

Kvaliﬁkace, které znamenají ukončení vysokoškolského krátkého cyklu
(v prvním cyklu), jsou přiznávány studentům, kteří:
- prokázali znalosti aporozumění v oblasti studia, jež staví na všeobecném sekundárním vzdělání a je
typicky na úrovni vyznačující se využitím pokročilých studijních pomůcek; tyto znalosti poskytují
základ pro obor činnosti či povolání, osobnostní rozvoj adalší studium za účelem dokončení prvního
Krátký cyklus cyklu;
(v 1. cyklu)
- umějí aplikovat znalosti a porozumění v kontextech povolání;
- mají schopnost identiﬁkovat a používat data k formulaci odpovědí na správně deﬁnované konkrétní a abstraktní problémy;
- umějí komunikovat o svém porozumění poznatkům, o svých dovednostech a aktivitách s kolegy,
nadřízenými a klienty;
- ovládají umění učit se a uplatňují je v dalším studiu s určitou mírou samostatnosti.

1. cyklus

Kvaliﬁkace, které znamenají ukončení prvního cyklu, jsou přiznávány studentům, kteří:
- prokázali znalosti a porozumění v oblasti studia, jež staví na všeobecném sekundárním vzdělání
a je typicky na úrovni vyznačující se využitím pokročilých studijních pomůcek a určitými aspekty
vykazujícími pokročilé znalosti jejich studijního oboru;
- umějí aplikovat své znalosti a porozumění způsobem, který prokazuje profesionální přístup k jejich
práci nebo povolání a mají kompetence typicky prokazované prostřednictvím nacházení a zdůvodňování argumentů a řešení problémů v jejich studijním oboru;
- mají schopnost shromažďovat a interpretovat relevantní data (obvykle v jejich studijním oboru),
aby podpořili úsudky, které obsahují reﬂexi relevantních sociálních, vědeckých nebo etických problémů;
- umějí komunikovat o informacích, ideách, problémech, jejich řešení s odborníky a laiky;
- rozvinuli učební dovednosti potřebné k tomu, aby mohli pokračovat v dalším studiu s vysokou
mírou samostatnosti.

2. cyklus

Kvaliﬁkace, jež znamenají ukončení druhého cyklu, jsou přiznávány studentům, kteří:
- prokázali znalosti a porozumění, jež rozšiřují a/nebo prohlubují znalosti typicky spojované s prvním cyklem, a vytváří tak bázi nebo příležitost pro originalitu ve vyvíjení a/nebo aplikování idejí,
často ve výzkumném kontextu;
- umějí aplikovat své znalosti a porozumění a schopnost řešit problémy v novém nebo neobvyklém
prostředí v širších (nebo multidisciplinárních) kontextech vztahovaných k jejich studijnímu oboru;
- mají schopnost integrovat znalosti, zvládat komplexitu a formulovat úsudky z nekompletních nebo
omezených informací, ale také reﬂektovat sociální a etickou odpovědnost spojovanou s aplikací jejich
znalostí aúsudků;
- umějí komunikovat jasně a nedvojsmyslně o dosažených závěrech i o poznatcích adůvodech, které
je dokládají, s odborníky alaiky;
- disponují učebními dovednostmi, které jim dovolují pokračovat ve studiu způsobem, jenž může být
v rozsáhlé míře samostatně řízený nebo autonomní.
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Počet kreditů
ECTS

Přibližně
120 kreditů
ECTS

Zpravidla
zahrnuje
180–240
kreditů
ECTS

Zpravidla
zahrnuje
90–120
kreditů ECTS
s minimem
60 kreditů
na úrovni
2. cyklu

STUDIE

3. cyklus

*

Kvaliﬁkace, jež znamenají ukončení třetího cyklu, jsou přiznávány studentům, kteří:
- prokázali systematické pochopení studijního oboru a mistrovské zvládnutí dovedností a metod
výzkumu, který je spojen s tímto oborem;
- prokázali schopnost chápat, navrhovat, zavádět a upravovat podstatné výzkumné procesy s vědeckou integritou;
- přispěli prostřednictvím originálního výzkumu, který rozšiřuje hranice znalostí, k dosažení podstatných výzkumných výsledků, z nichž některé jsou na úrovni zasluhující národní nebo mezinárodní recenzované zveřejnění;
- jsou schopni kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových komplexních idejí;
- umějí komunikovat se svými kolegy, širší akademickou komunitou a celou společností o problémech svých oblastí zkoumání;
- projevují očekávanou schopnost podporovat v akademickém a profesním kontextu technologický,
sociální nebo kulturní pokrok ve společnosti znalostí.

Není
speciﬁkováno*

V případě třetího cyklu je obecně deﬁnována jen délka studia
v rozmezí 3-4 let.

Přijetím návrhu EQF Rámce a EHEA Rámce vzniká
potřeba interpretace jejich struktur – tj. zejména úrovní
5-8 EQF Rámce a cyklů 1–3 EHEA Rámce – tak, aby
při jejich implementaci na národní úrovni jednotlivých
zemí pokud možno nedocházelo k nežádoucím přesahům a nepřesnostem majících za následek omezenou
komplementaritu národních kvaliﬁkačních soustav
s oběma zastřešujícími evropskými rámci. Tato interpretace je uvedena v následující části studie.

odpovídá úrovni boloňského 1. (bakalářského) cyklu,
úroveň 7 EQF Rámce odpovídá úrovni boloňského 2.
(magisterského) cyklu a úroveň 8 EQF Rámce odpovídá úrovni boloňského 3. (doktorského) cyklu.
Analyzujeme-li strukturu, a zejména pak deﬁnice
úrovní 5–8 EQF Rámce (tab. 3) EQF a cyklů EHEA
Rámce (tab. 2) z hlediska jejich komplementarity,
docházíme k závěru, že příslušné úrovně EQF Rámce,
resp. cykly EHEA Rámce jsou, při započtení krátkého
cyklu EHEA Rámce, navzájem komplementární. V této
souvislosti stojí za zmínku skutečnost, že vzhledem
k obsažení úrovní 4-6 Mezinárodní standardní klasiﬁkace vzdělávání (ISCED) – tj. úrovní post-sekundárního
vzdělávání, terciárního vzdělávání nerezultujícího
v udělení titulu Ph.D. a terciárního vzdělávání rezultujícího v udělení titulu Ph.D. – ve struktuře cyklů
1–3 EHEA Rámce nenastává rozpor mezi strukturou,
resp. deﬁnicemi úrovní 5–8 EQF Rámce a úrovněmi
4–6 klasiﬁkace ISCED.

1.3 Souvislosti EQF Rámce a EHEA Rámce
v Boloňském procesu
Jak již bylo zmíněno, EHEA Rámec byl přijat během
ministerské konference konané v Bergenu v květnu
2005. Ratiﬁkace EHEA Rámce ministry signatářských
zemí Boloňského procesu byla výsledkem prací prováděných v předchozích letech na základě závazku
ministrů obsaženém v Berlínském komuniké z roku
2003. V textu pracovního dokumentu k EQF Rámci se
výslovně uvádí, že „Pokud jde o spojení mezi EHEA
a EQF [Rámcem] … je velmi důležité zajistit komplementaritu mezi globálním rámcem pro EHEA a navrhovaným širším rámcem kvaliﬁkací pro celoživotní
učení zahrnujícím všeobecné i odborné vzdělávání
a přípravu, který je nyní vytvářen v Evropské unii
i v ostatních zúčastněných zemích“ [7]. Podrobná
deﬁnice úrovní 5–8 EQF Rámce je uvedena v tabulce
3, přičemž kurzívou je označen obecný vztah mezi
úrovněmi EQF Rámce a cykly EHEA Rámce. Úroveň
5 EQF Rámce tedy odpovídá úrovni boloňského krátkého cyklu (v rámci 1. cyklu), úroveň 6 EQF Rámce

K odlišným závěrům ohledně komplementarity
struktur EQF a EHEA Rámce však docházíme, zaměříme-li se na formulace deskriptorů jednotlivých úrovní EQF
Rámce – viz úrovně 5–8 tabulky 125 v příloze. Tyto formulace sice zahrnují charakteristiky deskriptorů EHEA
Rámce (Dublinské deskriptory), avšak v poněkud
pozměněné podobě. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že formulace deskriptorů úrovní EQF Rámce se

5

Tabulka 12 je převzata z Pracovního dokumentu zaměstnanců komise
o Evropském rámci kvaliﬁkací pro celoživotní vzdělávání [4].
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odlišují od deskriptorů úrovní vyvíjených speciﬁcky
pro potřeby vysokého školství, protože EQF Rámec
také zahrnuje profesní vzdělávání a odbornou přípravu
(VET) včetně nejvyšších úrovní. Tento přístup, který je
nevyhnutelný, pokud EQF má být rámcem skutečného
celoživotního vzdělávání, byl odsouhlasen zainteresovanými účastníky procesu na konferenci o EQF Rámci
konané v Budapešti v únoru 2006 [5].

Skutečnost potvrzující opodstatněnost rozdílů mezi
formulacemi deskriptorů úrovní EQF Rámce a EHEA
Rámce můžeme považovat za příspěvek k diskusi
o stupni konvergence a divergence ve formulacích
deskriptorů, ke které docházelo po vydání návrhu
EQF Rámce mezi tvůrci obou kvaliﬁkačních rámců.
Na straně tvůrců EHEA Rámce se na této diskuzi
podílela Řídicí skupina Boloňského procesu a její

Tabulka 3
Podrobná deﬁnice úrovní 5–8 EQF Rámce
Úroveň 5
Kvaliﬁkace na úrovni 5 obvykle následují po ukončení post-sekundárního vzdělávacího programu, například učňovství
spolu s navazující praxí v příslušném oboru. Vyšší technici a manažeři dosahují těchto kvaliﬁkací, které často překlenují
sekundární a terciární vzdělávání a profesní přípravu.
Vysokoškolské kvaliﬁkace na této úrovni jsou spojovány s „krátkým cyklem“ (v rámci prvního cyklu) kvaliﬁkací v soustavě vytvořené v rámci Boloňského procesu a jsou často podporovány moderními učebními pomůckami.
Dosažení kvaliﬁkace na úrovni 5 poskytuje přístup k vysokoškolským programům na úrovni 6 (často s výjimkou některých studijních programů), k zaměstnání ve vysoce odborné práci nebo ke kariérnímu postupu prostřednictvím zlepšeného uznání pracovních schopností. Tyto kvaliﬁkace mohou také poskytovat přímý přístup k pracovním rolím, které
vyžadují vykonávání manažerských povinností.
Úroveň 6
Učení pro kvaliﬁkace úrovně 6 obvykle probíhá ve vysokoškolských institucích.
Učení na úrovni 6 staví na učení v sekundárním vzdělávání, je podporováno moderními učebními pomůckami a obvykle zahrnuje některé aspekty, které jsou v popředí příslušného oboru studia. Kvaliﬁkací úrovně 6 dosahují lidé pracující
jako vzdělaní odborníci nebo v odborných manažerských pozicích.
Kvaliﬁkace úrovně 6 jsou spojovány s prvním cyklem kvaliﬁkací ve vysokoškolském vzdělávání v soustavě vytvořené v rámci Boloňského procesu.
Kvaliﬁkace úrovně 6 poskytují přístup k profesním zaměstnaneckým příležitostem a jsou často vstupními kvaliﬁkacemi
pro kariéru v odborné a manažerské práci. Kvaliﬁkace úrovně 6 také poskytují přístup k dalším studijním příležitostem ve vysokoškolském vzdělávání.
Úroveň 7
Formální učení pro kvaliﬁkace úrovně 7 obvykle probíhá ve specializovaných vysokoškolských institucích a zahrnuje
znalosti a porozumění, které jsou založeny na tom, co je obvykle spojováno s úrovní 6, a co je na úrovni 7 rozšiřováno
a/nebo zvyšováno. Odvětvové a profesní organizace nabízejí uznávání učení získaného na této úrovni v pracovním
prostředí. Těchto kvaliﬁkací dosahují služebně starší pracovníci a manažeři.
Kvaliﬁkace úrovně 7 jsou spojovány s druhým cyklem kvaliﬁkací ve vysokoškolském vzdělávání v soustavě vytvořené v rámci Boloňského procesu.
Kvaliﬁkace úrovně 7 nabízejí přístup k zaměstnání nebo ke kariérnímu postupu ve specializovaném (nebo úzce souvisejícím) oboru. Otevírají také přístup k dalšímu specializovanému vysokoškolskému studiu.
Úroveň 8
Učení probíhá ve vysoce specializovaném oboru.
Studium pro tyto kvaliﬁkace probíhá většinou ve specializovaných vysokoškolských institucích. Studenti dosahující
kvaliﬁkace na úrovni 8 prokazují systematické porozumění oboru studia a zvládnutí dovedností a metod výzkumu
spojených s tímto oborem.
Kvaliﬁkace úrovně 8 jsou spojovány s třetím cyklem kvaliﬁkací ve vysokoškolském vzdělávání v soustavě vytvořené v rámci Boloňského procesu.
Učení na této úrovni je většinou nezávislé na formálních učebních programech a probíhá prostřednictvím samostatně
iniciovaných činností vedených jinými odborníky vysoké úrovně. Kvaliﬁkace úrovně 8 nabízejí přístup k zaměstnaneckým příležitostem ve specializovaných oborech a kariérní postup těm, kdo jsou zapojeni v povoláních vyžadujících
výzkumné dovednosti, vědeckou práci a vůdčí schopnosti.
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součást Boloňská pracovní skupina pro kvaliﬁkační
rámce zabývající se vysokoškolským akademickým
vzděláváním. Na druhé straně se diskuse účastnili
představitelé Generálního direktorátu Evropské
komise pro vzdělávání a kulturu, který se prostřednictvím příslušných pracovních skupin zaměřuje na
vytváření EQF Rámce v kontextu Lisabonské strategie.
Kompatibilita EHEA a EQF Rámce byla posouzena
v dokumentu Boloňské pracovní skupiny pro kvaliﬁkační rámce [14] a též ve stanovisku ESIB k Evropským
kvaliﬁkačním rámcům [15].

školské vzdělávání). Dále je nutno zmínit, že současné
deskriptory úrovní 5–8 EQF Rámce se svým rozsahem
a obsahem částečně odlišují od Dublinských deskriptorů, a tedy též úrovňových deskriptorů EHEA Rámce – viz
tabulka 4 sumarizující zařazení Dublinských deskriptorů (podtržený text) v úrovních 5–8 EQF Rámce [16].
Tento významný rozdíl odráží skutečnost, že boloňské cykly představují jen jedny z několika možných
typologií kvaliﬁkací, které mohou být využity jako
deskriptory úrovní 5–8 EQF Rámce.
Dle stanoviska ESIB jsou EHEA Rámec a EQF
Rámec komplementární ve smyslu záměrů a cílů,
pro které byly navrženy. Zachovávání této komplementarity je podstatné pro evropské vysokoškolské
systémy a vyžaduje účinnou účast zemí participujících
na Boloňském procesu za účelem dalšího rozvoje
a implementace EQF Rámce. Oproti tomu existují
rozdíly v geograﬁckém rozšíření obou rámců; jestliže
EHEA Rámec se týká signatářských zemí Boloňského
procesu, EQF Rámec se zaměřuje na 25 členských států EU a 7 dalších zemí. ESIB zdůrazňuje, že je nutno
adekvátně podporovat ty signatářské země Boloňského procesu, v nichž nepůsobí programy SOCRATES
a které zamýšlejí implementovat národní kvaliﬁkační
rámec kompatibilní s EQF Rámcem a/nebo kreditní
systém pro celoživotní vzdělávání.

Podle stanoviska ESIB je jak EHEA Rámec, tak EQF
Rámec kvaliﬁkací navržen jako meta-rámec, čímž je
umožněna kompatibilita základní struktury obou
rámců a to tak, že referenční úrovně 1–4 EHEA Rámce odpovídají referenčním úrovním 5–8 EQF Rámce.
Vzhledem k rozdílnému rozsahu obou rámců (EHEA
Rámec se vztahuje pouze k vysokoškolskému sektoru
se zaměřením na vzájemné vztahy vysokoškolských
kvaliﬁkací, EQF Rámec pokrývá všechny vzdělávací
sektory vč. vzájemných vztahů kvaliﬁkací mezi těmito sektory) je však důležité mít neustále na mysli, že
referenční úrovně 5–8 EQF Rámce nemohou zahrnovat výlučně jen boloňské cykly (úrovně 1–4 EHEA
Rámce), ale musí zahrnout také kvaliﬁkace z jiných
sektorů vzdělávacího systému (profesní nevysoko-

Tabulka 4
Komplementarita Dublinských deskriptorů/deskriptorů EHEA Rámce a deskriptorů úrovně 5-8 EQF Rámce
Úroveň 5

Úroveň 6

Úroveň 7

Používat specializované teoretické a praktické znalosti,
Používat podrobné teoretické
Používat rozsáhlé teoretické
z nichž některé jsou v popředí
a praktické znalosti oboru.
a praktické znalosti, které jsou
znalostí v oboru. Tyto znaNěkteré znalosti jsou v popřečasto specializované v rámci
losti tvoří základ originality
dí oboru a budou zahrnovat
oboru, a projevovat pověv rozvíjení a/nebo aplikování
kritické chápání teorií a prindomí o limitech znalostního
myšlenek.
cipů.
základu.
Projevovat kritické povědomí o problematice znalostí
v oboru.
Projevovat zvládnutí metod
Vytvářet strategické a tvůrčí
a nástrojů ve složitém a speciodpovědi při zkoumání řešení
alizovaném oboru.
dobře deﬁnovaných konkrétVymýšlet a podporovat arguních a abstraktních problémů.
menty pro řešení problémů.
Projevovat přenášení teoreDemonstrovat inovace
tických a praktických znalostí
v metodách používaných pro
do řešení problémů.
řešení problémů.

Integrovat znalosti z nových
nebo interdisciplinárních
oborů k vytváření vědecky
založené diagnózy problémů.
Vytvářet si úsudek na základě
neúplných nebo omezených
informací.
Rozvíjet nové dovednosti
v reakci na objevující se znalosti a techniky.
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Úroveň 8
Kriticky analyzovat, evaluovat
a syntetizovat nové a složité
myšlenky, které jsou na nejpokročilejší hranici a vysoce
specializované.
Rozšiřovat nebo znovu
deﬁnovat existující znalosti
a/nebo profesní praxi v oboru
nebo na styčné ploše mezi
obory.
Zkoumat, koncipovat, navrhovat, realizovat a přizpůsobovat projekty, které vedou
k novým znalostem a k novým postupům řešení.
Projevovat kritickou analýzu,
evaluaci a syntézu nových
a složitých myšlenek.

STUDIE

Samostatně zvládat v práci
nebo ve studiu projekty, které
vyžadují řešení problémů,
přičemž existuje mnoho
faktorů, z nichž některé se
vzájemně ovlivňují a vedou
k nepředvídatelným změnám
v kontextu.
Řídit jiné lidi a kontrolovat
vlastní výkony a výkony
jiných. Koučovat jiné pracovníky/učící se a rozvíjet týmový výkon.
Projevovat kreativitu ve
vytváření projektů.

Přijmout odpovědnost za
administrativní plán, management prostředků a týmů
v pracovním a studijním
kontextu, který není stabilní
a vyžaduje řešení složitých
problémů. Je zde mnoho
vzájemně působících faktorů,
které znamenají, že změny
v kontextu jsou nepředvídatelné.
Ukázat tvořivost v rozvíjení
projektů a ukázat iniciativu
v řízení procesu.
Vzdělávat ostatní pracovníky/učící se a rozvíjet týmový
výkon.

Projevovat samostatné řízení
svého učení a znalost sebe
sama, včetně diagnózy vzdělávacích potřeb.

Projevovat vůdčí schopnosti
a inovaci v pracovním a studijním kontextu, který není
dobře známý a vyžaduje
řešení problémů zahrnujících
mnoho vzájemně se ovlivňujících faktorů, z nichž některé
se mění a činí tak kontext
složitý a nepředvídatelný.
Kontrolovat strategický
výkon týmů.

Projevovat významné vůdčí
schopnosti, inovace a samostatnost v pracovním i studijním kontextu, který je složitý,
nepředvídatelný a neobvyklý
a vyžaduje řešení problémů,
jež zahrnují mnoho vzájemně se ovlivňujících faktorů,
z nichž některé se mění a nelze je anticipovat.

Důsledně hodnotit vlastní
učení a identiﬁkovat vzdělávací potřeby, pro něž je nutné
absolvovat další učení.

Projevovat samostatnost
v řízení učení.

Projevovat schopnost trvalé
angažovanosti ve vytváření
nových myšlenek a postupů
a vysokou míru porozumění
vzdělávacím procesům.

Sdělovat myšlenky dobře
strukturovaným a logickým
způsobem svým spolupracovníkům, vedoucím a zákazníkům s použitím kvalitativních
a kvantitativních informací.
Vyjadřovat vnímavý internalizovaný osobní světový
názor odrážející závazky
k ostatním.

Sdělovat kvalitativní a kvantitativní informace, myšlenky,
problémy a řešení jak odborníkům, tak laickým posluchačům s použitím řady technik
Vyjadřovat vnímavý internalizovaný osobní světový
názor manifestující solidaritu
s ostatními.

Sdělovat výsledky, metody
a podpůrná zdůvodnění projektů odborníkům a laickým
posluchačům s použitím různých technik.
Podrobně zkoumat a přemýšlet o společenských normách
a vztazích a jednat tak, aby se
změnily.

Autoritativně komunikovat
s rovnocennými protějšky
v odborné obci.
Podrobně zkoumat a přemýšlet o společenských normách
a vztazích a vést akce na jejich
změnu.

Projevovat zkušenosti
z funkční interakce v oboru.
Formulovat odpovědi na abstraktní a konkrétní problémy.
Dělat si úsudek na základě
znalostí příslušných sociálních a etických otázek.

Prokazovat zkušenosti z pracovní interakce ve složitém
prostředí.
Shromažďovat a interpretovat příslušné údaje v oboru
pro řešení problémů.
Dělat si úsudek na základě
sociálních a etických otázek,
které vznikají v práci a během
studia.

Prokazovat zkušenosti z pracovní interakce v řízení změn
ve složitém prostředí.
Řešit problémy integrováním
složitých pramenů znalostí,
které jsou někdy neúplné,
a v novém a neznámém kontextu.
Odpovídat na společenské,
vědecké a etické problémy,
s nimiž se setkává při práci
nebo studiu.

Mít zkušenosti z pracovní
interakce se schopností strategického rozhodování ve velmi
složitém prostředí.
Kriticky analyzovat, evaluovat
a syntetizovat nové a složité
myšlenky a strategická rozhodnutí založená na těchto
postupech.
Činnostmi podporovat společenský a etický růst.

Ve stanovisku ESIB se rovněž poznamenává, že
aplikace přístupu zohledňující výstupy ze vzdělávání je pro EQF Rámec podstatná, a to jak za účelem
dosažení vyšší mobility mezi odlišnými sektory vzdělávání, tak za účelem dosažení kompatibility mezi
EHEA a EQF Rámcem. V tomto ohledu, dle stanoviska
ESIB, všichni relevantní účastníci vzdělávacího procesu (tj. zejména vláda, vzdělávací instituce, studenti

a sociální partneři) musí být souhrnně zainteresováni
do procesu implementace EQF Rámce.
1.4 Další možný rozvoj EHEA Rámce
Skutečnost, že EHEA Rámec byl – v podobě Dublinských deskriptorů – již v Bergenu v květnu 2005
schválen, však neznamená, že by se neměl dále zdo-
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konalovat. Dublinské deskriptory například neobsahují
výraznější rozlišení profesní a akademické orientace
zejména v krátkém cyklu a v 1. cyklu studia. Stejně
tak, vzhledem k absenci „dlouhého“ cyklu, Dublinské
deskriptory neobsahují úrovňové deskriptory 5–6letého
magisterského studia. Tyto limity současné struktury
EHEA Rámce by měly být při jeho dalším rozvoji
koncepčně řešeny.

2.

učení. Hlavním smyslem tvorby a uplatňování takto
pojímané NSK ČR je zabezpečit uznávání kvaliﬁkací
různého typu, tj. formální, neformální i informální
kvaliﬁkace, získávaných nejen ve školách a dalších
vzdělávacích institucích, ale i v institucích průmyslu
a služeb, na základě získávání zkušeností v práci
a v neposlední řadě také doma cestou samostudia.
O NSK ČR je podrobně pojednáno v Zákoně
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále Zákon), který byl v březnu 2006
schválen Parlamentem ČR [18] s platností od srpna
2007. Zákon mj. stanovuje, strukturu a obsah NSK
ČR a především podrobně rozvádí, jak a kým se má
uskutečňovat uznávání kvaliﬁkací. Předpokládá se, že
NSK ČR bude dále vytvářena na tomto legislativním
základě – tj. zatím až na úroveň středního školství
včetně – do konce roku 2007. Tvorba charakteristik
kvaliﬁkací vyšších úrovní, včetně kvaliﬁkací vzdělávání na vyšších odborných školách a vzdělávání na
vysokých školách, bude realizována v následujících
měsících a letech9 v rámci zpracování a implementace
Národní soustavy kvaliﬁkací terciárního vzdělávání.

Tvorba národních kvaliﬁkačních soustav
v ČR

2.1 Tvorba Národní soustavy kvaliﬁkací ČR
Národní soustava kvaliﬁkací ČR (NSK ČR) je vyvíjena
ve vazbě na mezinárodní zastřešující EQF Rámec6 na
základě projektu MŠMT Rozvoj Národní soustavy kvaliﬁkací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání.
Pověřeným řešitelem projektu je Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), který spolupracuje s dalšími
organizacemi, zejména s Treximou Zlín7. NÚOV při
tvorbě NSK ČR využívá též mezinárodních zkušeností
spojených zejména s pokračujícími pracemi na rozvoji
EQF Rámce Evropské komise, s pracemi v oblasti kvaliﬁkací probíhající v OECD, ale také v kontextu činností
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Ze studií o kvaliﬁkacích vytvářených
na podnět OECD jsou využívány zejména případové
studie Irska. Představitelé irských organizací zabývajících se kvaliﬁkacemi se rovněž osobně podíleli na
aktivitách NÚOV směřujících k vytvoření NSK ČR
a účastnili se i příslušných konferencí8.

V současné fázi rozvoje NSK ČR se usiluje o to,
aby se zejména střední školy zapojily ve větší míře
do poskytování dalšího vzdělávání. V šesti krajích
tak vzniknou sítě středních škol, které budou vedle
počátečního vzdělávání poskytovat i programy dalšího
vzdělávání. Obdobné sítě již existují ve dvou krajích
a stanou se místem ověřování procesu uznávání
výsledků předchozího učení, tedy znalostí, dovedností
a kompetencí, které jedinec získal např. v různých
kurzech, samostudiem či při výkonu pracovních
činností.

NSK ČR je tak vytvářena se záměrem obsažení
celého spektra kvaliﬁkací na 8 úrovních odpovídajících
základnímu, střednímu a vysokoškolskému vzdělávání, s důrazem na další vzdělávání a jeho vazby
na počáteční vzdělávání v perspektivě celoživotního

Pro potřeby uznávání budou vytvořeny hodnotící
standardy pro 20 oborů, na jejichž základě budou

9

6

Zohledňující Lisabonskou strategii EU.

7

Informace o NSK ČR jsou obsaženy v publikaci NÚOV Rozvoj
Národní soustavy kvaliﬁkací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Národní ústav odborného vzdělávání. Praha, září
2006.

8

Viz Referáty na 3. konferenci NÚOV (říjen 2005) s názvem Proměny základního a středního školství v souvislostech. <http://et2010.
cz/eu-odborne.php?idk=12> [17].

Pojmy „počáteční vzdělávání“ a „další vzdělávání“ jsou vymezeny v § 2 Zákona následovně: „V tomto zákoně se rozumí
a) počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší
odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního právního
předpisu v mateřských školách, základních školách, středních
školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium
v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle
zvláštního právního předpisu vysokými školami nebo jejich
součástmi, b) dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou
počátečním vzděláváním.
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ba NSKTV ČR neustále zohledňovat a být v souladu
s průběžně zdokonalovaným zastřešujícím EHEA
Rámcem. Tvorba NKRTV ČR musí proto reﬂektovat i dosud nevyřešený problém EHEA Rámce, tj.
rozlišování profesní a akademické orientace v rámci
deskriptorů jednotlivých úrovní, zvláště pak na úrovni 1. cyklu a krátkého cyklu (obsaženého v 1. cyklu).
V tomto ohledu je tedy možno říci, že při tvorbě
NSKTV ČR je nezbytné jako základní faktor zohlednit
způsob strukturace NSKTV ČR, tj. co do počtu úrovní
a charakteristiky úrovňových deskriptorů.

výsledky předchozího učení ověřovány. Pro uvedené
činnosti budou připraveni pedagogičtí pracovníci škol
zapojených do projektu. Uvedený proces již získal
odezvu ve sdělovacích prostředcích.10
2.2 Tvorba Národní soustavy kvaliﬁkací
terciárního vzdělávání ČR
Z mechanismu implementace Kvalifikačního rámce
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA
Rámce) obsaženého v Bergenském komuniké vyplývá závazek, že účastnické země Boloňského procesu,
pokud již tak neučinily, do konce roku 2007 zahájí
a do roku 2010 ukončí tvorbu a implementaci svých
národních soustav vysokoškolských kvaliﬁkací (resp.
národních kvaliﬁkačních soustav terciárního vzdělávání) tak, aby byla zajištěna kompatibilita s EHEA
Rámcem. Obecně je možno říci, že proces tvorby
národních soustav vysokoškolských/terciárních
kvaliﬁkací v jednotlivých zemích je determinován
charakteristikami vazeb (konvergence, kompatibilita)
těchto národních soustav vysokoškolských/terciárních
kvaliﬁkací k celoevropským rámcům i dalším národním soustavám.

Pro splnění cílů uvedené strategické koncepce, tj.
vytvořením a implementace NSKTV ČR do roku 2010,
je pak nadále zapotřebí shromažďovat a analyzovat
informace o paralelně vytvářených/již existujících
národních kvaliﬁkačních soustavách /rámcích vč.
analýzy jejich charakteristiky, vzájemné komparace
a formulace závěrů o optimálních přístupech k tvorbě
NSKTV ČR. Kromě vhodné inspirace zejména ze zemí
s obdobnou charakteristikou vysokoškolského, resp.
terciárního vzdělávání je při procesu tvorby NSKTV
ČR zapotřebí vycházet ze současných systémových
strategicko-koncepčních cílů a priorit, vč. predikovaných vývojových trendů do roku 201011, a pochopitelně
z již existujícího zastřešujícího EHEA Rámce (nadále
rozvíjeného v kontextu Boloňského procesu) a též EQF
Rámce Evropské unie.

Pro Českou republiku, jako signatářskou zemi
Boloňského procesu, z uvedeného vyplývá potřeba
provedení potřebných příprav a zabezpečení postupného vytváření a implementace Národní soustavy kvaliﬁkací terciárního vzdělávání ČR (NSKTV ČR).

3.

Za účelem naplnění tohoto cíle vysokoškolské
politiky by tedy, teoreticky vzato, bylo dostačující
vytvořit samostatnou NSKTV ČR formálně a obsahově
kompatibilní s EHEA Rámcem. Avšak, vzhledem ke
skutečnosti, že NSKTV ČR je koncipována jako samostatná část NSK ČR, je v procesu tvorby NSKTV ČR
taktéž bezpodmínečně nutné zajistit komplementaritu
se soubornou NSK ČR, a to tak, že NSKTV ČR rámcově obsáhne úrovně 5–8 NSK ČR. Tímto způsobem
bude zajištěno jak naplnění strategicko-koncepčního
cíle české vysokoškolské politiky tak formální a obsahová souvislost NSK ČR s EQF Rámcem a též EHEA
Rámcem. Co je však neopominutelné: Při zajišťování
komplementarity se soubornou NSK ČR musí tvor-

10

Tvorba národních kvaliﬁkačních soustav
ve Velké Británii,12 Irsku a Dánsku

3.1 Důvody analýzy národních kvaliﬁkačních
soustav Velké Británie, Irska, Dánska
Pro zajištění komplementarity zejména se zastřešujícím EHEA Rámcem je, při vývoji NSKTV ČR, však též

11

Kvačková, Radka. Hledá se způsob, jak známkovat bez škol. In:
Akademie, s. 1. Lidové noviny, 26. 5. 2006.

12

Podrobná analýza současných strategicko-koncepčních cílů
a priorit českého terciárního vzdělávání zahrnující predikci
vývoje do roku 2010 (deklarovaného ukončení tvorby EHEA)
představuje samostatné výzkumné téma nad rámec této studie.
V kontextu tvorby NSKTV ČR se jedná především o vhodnou
diverziﬁkaci terciárního vzdělávání v relaci na kvantitativní
systémovou expanzi (masiﬁkaci) a požadavky trhu práce, a s tím
související zajištění prostupnosti mezi jednotlivými vzdělávacími
sektory (vysokoškolské, vyšší odborné vzdělávání) a cykly vč.
uznávání kvaliﬁkací a částí studia.
S výjimkou Skotska.
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vhodné přihlédnout ke způsobům tvorby národních
rámců vysokoškolských/terciárních kvaliﬁkací těch
zemí, kde již tyto rámce existují. Na základě porovnání základních charakteristik struktury těchto rámců
je možné postihnout možné příklady dobré praxe
a jimi se inspirovat. Ze zemí se zkušeností s tvorbou
národních kvaliﬁkačních soustav byla vybrána Velká
Británie (Anglie, Wales a Severní Irsko), Irsko a Dánsko. Co se týče charakteristik kvaliﬁkačních rámců
vybraných zemí, bude účelné uvést vždy především
ty, které jsou pro každou danou zemi zvláště typické.
V případě Anglie, Walesu a Severního Irska bude
proto vhodné se zaměřit na podrobné charakteristiky deskriptorů kvality, v případě Irska na vyjádření
koncepce vysvětlující účely a významy kvaliﬁkačních
rámců, v případě Dánska pak na postižení souladu
tamního rámce s charakteristickými rysy a terminologií Boloňského procesu.

(1) Soustavu vysokoškolských kvaliﬁkací v Anglii, Walesu
a Severním Irsku (dále též FHEQ soustava)13, která je
prezentována spolu se soubornou Národní soustavou
kvaliﬁkací (dále též NQF Rámec)14;

3.2 Proces tvorby národních kvaliﬁkačních soustav
ve Velké Británii

FHEQ Soustava má pět úrovní. Tři úrovně jsou
pregraduální a dvě postgraduální. Důležité je uvést,
že v počtu a pojetí úrovní existuje ekvivalence mezi
kvaliﬁkačním rámcem pro Anglii, Wales a Severní Irsko
a kvaliﬁkačním rámcem pro Skotsko vč. užití začátečních písmen v názvech nejvyšších úrovní: D levelDoctorates, M level–Masters degrees, H level-Bachelors
degrees with Honours. Celkový přehled všech úrovní
FHEQ Rámce je obsažen v tabulce 5 [21].

(2) Soustava kvaliﬁkací vysokoškolských institucí ve Skotsku15, která je integrální součástí zastřešující Skotské
soustavy pro kredity a kvaliﬁkace.
3.2.1 Úrovně Soustavy vysokoškolských
kvaliﬁkací v Anglii, Walesu a Severním Irsku
Soustava vysokoškolských kvaliﬁkací v Anglii, Walesu
a Severním Irsku (FHEQ Soustava) byla zveřejněna
Agenturou pro zajišťování kvality v lednu 2001 [21].
FHEQ se týká titulů, diplomů a také certiﬁkátů pro
jiné vysokoškolské hodnosti (kromě čestných hodností
a vyšších doktorátů) udělovaných univerzitami nebo
jinými vysokoškolskými institucemi.

Velkou Británii je možno považovat za průkopníka
ve vytváření a uplatňování kvaliﬁkačních soustav.
Příčinou rozvoje národních kvalifikačních soustav v případě Velké Británie byla skutečnost, že
systémy kvaliﬁkací a titulů se rozvíjely do značné
šíře a v nepředvídatelných směrech jako výsledek
univerzitní expanze. Proto komise pro zkoumání
vysokého školství vedené R. Dearingem, které byly
ve 2. polovině 90. let ustaveny vládou, se zabývaly
i otázkou kvaliﬁkací. Výsledná Dearingova zpráva
z roku 1997 doporučila vytvoření takových soustav
kvaliﬁkací, které budou dostatečně obsáhlé na to, aby
pokryly celé spektrum studijních výsledků. Soustavy
kvaliﬁkací měly být konsistentní v terminologii, aby
jim bylo dobře rozuměno ve vysokém školství i mimo
ně, a měly zařadit do svých pravidel i ustanovení pro
akumulaci a transfer kreditů z jedné instituce do druhé. Cílem bylo deﬁnovat systém titulů tak, že budou
spíše charakterizovat kvaliﬁkace různých úrovní než
determinovat délku období studia.

3.2.2 Deskriptory kvaliﬁkací Soustavy
vysokoškolských kvaliﬁkací v Anglii, Walesu
a Severním Irsku
Pro Soustavu vysokoškolských kvaliﬁkací platnou
v Anglii, Walesu a Severním Irsku (FHEQ Soustavu)
je charakteristické podrobné rozvedení deskriptorů
kvaliﬁkací a jejich velmi blízká vazba na deskriptory

Na základě Dearingovy zprávy pověřila britská
vláda sestavením kvaliﬁkačních soustav Agenturu pro
zajišťování kvality, která se začala touto problematikou systematicky zabývat. Agentura pro zajišťování
kvality vyvinula dvě soustavy:

13

Zkratka zavedena na základě anglického originálu The Framework
for Higher Education Qualiﬁcations in England, Wales and Northern
Ireland.

14

Zkratka zavedena na základě anglického originálu The National
Qualiﬁcations Framework.

15

V originále The Framework for Qualiﬁcations of Higher Education
Institutions in Scotland.
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Tabulka 5
Úrovně FHEQ Soustavy
Označení úrovně
5 Doktorská úroveň (D level)

Obsah úrovně
Doktoráty
Magisterské tituly, postgraduální certiﬁkáty a postgraduální
diplomy
Bakalářské tituly se specializací, graduální certiﬁkáty a graduální
diplomy
Běžné bakalářské tituly, základní tituly, diplomy vysokoškolského vzdělávání a jiné vyšší diplomy
Certiﬁkáty vysokoškolského vzdělávání

4 Magisterská úroveň (M level)
3 Úroveň specializací Honours (H Level)
2 Střední úroveň (I Level)
1 Úroveň certiﬁkátů (C Level)

EHEA Soustavu. Deskriptory FHEQ Soustavy udávají
výstupy hlavní kvaliﬁkace na každé úrovni a demon-

strují povahu rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi
(viz. tabulka 6) [21].

Tabulka 6
Deskriptory FHEQ Soustavy
(1) Deskriptory kvaliﬁkací na úrovni certiﬁkátů (Certiﬁcate (C) Level): certiﬁkát vysokoškolského vzdělávání (Certiﬁcate of Higher
Education)
Certiﬁkáty vysokoškolského vzdělávání jsou udělovány studentům, kteří prokázali:
I. znalosti základních pojmů a principů spojených s jejich oblastí (oblastmi) studia, schopnost vyhodnotit a interpretovat tyto pojmy
v kontextu dané studijní oblasti;
II. schopnost prezentovat, hodnotit a interpretovat kvalitativní a kvantitativní data tak, aby bylo možno vyvíjet zásadní linie argumentů a dělat správné úsudky v souladu se základními teoriemi a pojmy jejichstudijních předmětů studia.
Nositelé dané kvaliﬁkace mají být běžně schopni:
(a) hodnotit vhodnost různých přístupů k řešeným problémům vztahujícím se k jejich oblasti (oblastem) studia a/nebo práce;
(b) sdělovat výsledky svého studia/práce přesně a spolehlivě a se strukturovanými a logicky promyšlenými argumenty;
(c) podnikat další odbornou průpravu a vyvíjet nové dovednosti ve strukturovaném a zvládnutém prostředí;
a budou mít:
(d) vlastnosti a převoditelné dovednosti nezbytné pro zaměstnání vyžadující uplatňování určité osobní zodpovědnosti.
(2) Deskriptory kvaliﬁkace na střední úrovni (Intermediate (I) Level): běžný bakalářský titul (bez specializace)
Běžné bakalářské tituly jsou udělovány studentům, kteří prokázali:
I. znalosti a kritické porozumění obecně stanoveným principům dané oblasti studia a způsobu, jakým byly tyto principy vyvinuty;
II. schopnost uplatnit zásadní koncepty a principy v jiném kontextu, než ve kterém byly původně studovány včetně – tam, kde to
připadá v úvahu – využití těchto principů v pracovním prostředí;
III. znalost hlavních metod zkoumání v daném oboru a schopnost kriticky hodnotit vhodnost různých přístupů k řešení problémů
v oblasti studia;
IV. porozumění mezím vlastních znalostí a tomu, jak tyto meze ovlivňují analýzy a interpretace založené na těchto znalostech.
Nositelé dané kvaliﬁkace mají být běžně schopni:
používat okruh zavedených technik k přípravě a provedení kritické analýzy informací a navrhnout řešení problémů vycházejících
z takové analýzy;
(a) sdělit efektivně informace, argumenty a analýzy v různých formách odbornému i laickému publiku a využít správně klíčových
technik daného oboru;
(b) účastnit se dalšího vzdělávání, rozvíjet nabyté dovednosti a získat nové kompetence, které jim umožní převzít významnou zodpovědnost v rámci organizace;
a budou mít:
(c) vlastnosti a přenositelné dovednosti nezbytné pro zaměstnání vyžadující uplatnění osobní zodpovědnosti a samostatného rozhodování.
(3) Deskriptory kvaliﬁkace na úrovni specializací ((Honours (H) Level): specializovaný bakalářský titul (Bakalářský titul se specializací, Bachelors Degree with Honours)*

*

s určitými obměnami využívá i tato komparativní studie. Pozn.:
pojem „specializace“ v daném kontextu neznamená „úzkou specializaci“. Jde spíše o vymezení obecnějšího odborného zaměření,
u kterého se předpokládá větší hloubka znalostí, dovedností
a kompetencí.

Překlady deskriptorů pro střední úroveň běžného bakalářského
titulu a vyšší úroveň bakalářského titulu „se specializací“ byly
již uvedeny Michalem Karpíškem ve stati Zahraniční přístupy
k zabezpečení a hodnocení kvality neuniverzitních vysokých škol
(AULA, roč. 13, zvláštní číslo 2005, s. 57-59). Těchto překladů
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Specializované bakalářské tituly jsou udělovány studentům, kteří prokázali:
I. systematické porozumění klíčovým aspektům dané oblasti studia, včetně nabytí ucelených a podrobných znalostí, z nichž alespoň
část je na úrovni špičkového poznání v oboru nebo je jím ovlivněna;
II. schopnost uplatnit přesně zavedené techniky analýzy a zkoumání v daném oboru;
III. koncepční porozumění, které studentovi umožní:
vynalézt a použít argumentaci nebo řešit problémy s využitím idejí a technik, z nichž některé jsou na špičce daného oboru; a popsat
a komentovat speciální aspekty současného výzkumu nebo pokročilého bádání ve studovaném oboru;
IV. uvědomění si nejistoty, nejednoznačnosti a limitů vědění;
V. schopnost řídit vlastní učení se a využít k tomu přehledů vědeckých poznatků a primárních zdrojů (např. citace vědeckých článků
nebo původních podkladů v daném oboru).
Nositelé dané kvaliﬁkace mají být běžně schopni:
(a) používat okruh studiem nabytých metod a technik k hodnocení, upevnění, rozšíření a využití vlastních znalostí a vědění a připravit a uskutečnit projekty;
(b) kriticky hodnotit argumenty, předpoklady, abstraktní koncepty a údaje (které mohou být neúplné) k vytváření úsudku a formulaci
dotazů vedoucích k dosažení řešení – nebo vymezení okruhu možných řešení – problému;
(c) sdělit informace, ideje, problémy a jejich řešení, argumenty odbornému i laickému publiku;
a budou mít:
(d) vlastnosti a přenositelné dovednosti nezbytné pro zaměstnání vyžadující:
- iniciativu a osobní zodpovědnost;
- rozhodování v komplexním a nepředvídatelném prostředí; a
- schopnost učit se, nezbytnou pro další vzdělávání odborného či obdobného charakteru.
(4) Deskriptory kvaliﬁkace na magisterské úrovni (Masters (M) Level): Magisterské tituly Magisterské tituly jsou udělovány studentům, kteří prokázali:
I. systematické porozumění znalostem a kritické uvědomování si běžných problémů a/nebo nových pohledů, mnohé z nichž jsou
na špičce jejich akademického oboru, oblasti studia nebo sféry jejich profesního uplatnění nebo je jimi ovlivněna; obsáhlé porozumění
technikám aplikovatelným na jejich vlastní výzkum nebo pokročilé bádání;
II. originalita v aplikaci poznatků společně s praktickým porozuměním, jak zavedené techniky výzkumu a bádání jsou užívány
k tomu, aby vytvářely a interpretovaly znalosti v oboru;
III. koncepční porozumění, které umožní studentovi:
- kriticky zhodnotit běžný výzkum a pokročilé bádání v oboru; a
- zhodnotit metodologie, kriticky je posoudit a, kde je to vhodné, navrhnout nové hypotézy.
Nositelé dané kvaliﬁkace mají být běžně schopni:
a) systematicky a tvořivě pojednávat komplexní problémy, dělat správné úsudky i v podmínkách, kdy absentují kompletní údaje,
a jasně diskutovat o závěrech s odborníky i neodborníky;
b) prokazovat vlastní zaměření a originalitu v nadhazování a řešení problémů a jednat samostatně při plánování a plnění úkolů na
profesní nebo odpovídající úrovni;
c) pokračovat v rozšiřování znalostí a prohlubování schopnosti jim porozumět, a vyvíjet nové dovednosti na vysoké úrovni;
a budou mít:
d) kvality a přenositelné dovednosti nutné pro zaměstnání, vyžadující:
- vynaložení iniciativy a osobní odpovědnosti;
- způsobilost k rozhodování v komplexních a nepředvídatelných situacích; a schopnost samostatného učení vyžadovaného ke
kontinuálnímu profesnímu rozvoji.
(5) Deskriptory kvaliﬁkace na doktorské úrovni (Doctoral
(
(D) Level): Doktorské tituly
Doktorské tituly jsou udělovány studentům, kteří prokázali:
I. schopnost tvorby a interpretaci nových poznatků prostřednictvím původního výzkumu nebo jiného pokročilého bádání, v kvalitě,
která uspokojuje nároky hodnocení (peer review), dosahující špičkové úrovně oboru a odpovídající požadavkům hodnotného zveřejnění;
II. systematické získávání a porozumění podstatné části poznatků, které jsou na špičce akademického oboru nebo sféry profesní praxe;
III. všeobecná schopnost konceptualizovat, navrhovat a implementovat projekt vytváření nových poznatků, jejich aplikace nebo porozumění na špičce oboru a úpravy návrhu projektu ve světle nepředvídaných problémů;
IV. detailní porozumění technikám aplikovaného výzkumu a pokročilého akademického zkoumání.
Nositelé dané kvaliﬁkace mají být běžně schopni:
(a) dělat zdůvodněné úsudky o komplexních problémech ve specializovaných oblastech, často za podmínek absence kompletních dat,
a být schopni jasně a efektivně sdělovat své ideje a závěry odbornému i neodbornému publiku;
(b) pokračovat v provádění čistého i aplikovaného výzkumu a vývoje na pokročilé úrovni, přispívajícího významně k rozvoji nových
technik, idejí nebo přístupů;
a budou mít:
(c) kvality a přenositelné dovednosti nutné pro zaměstnání vyžadující vynaložení osobní odpovědnosti a rozsáhlé samostatné iniciativy v komplexních a nepředvídatelných situacích, v profesním nebo odpovídajícím prostředí.
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udržet mezinárodní srovnatelnost standardů,
zejména v evropském kontextu, aby byla zajištěna
mezinárodní soutěživost a usnadňována mobilita
studentů a absolventů;

3.2.3 Vztah deskriptorů úrovní FHEQ Soustavy
a EHEA Rámce
Deskriptory úrovní kvaliﬁkací FHEQ Soustavy odpovídají obsahově i formulačně deskriptorům zastřešujícího EHEA Rámce, a to s jedinou výjimkou: 1. cyklus
kvaliﬁkací EHEA Rámce odpovídá dvěma úrovním
FHEQ Soustavy, tj. běžné bakalářské úrovni a specializované bakalářské úrovni.

pomoci studentům identiﬁkovat potenciální vzdělávací cesty zvláště v kontextu celoživotního učení;
přispívat informacemi vysokoškolským institucím,
jejich externím examinátorům a také hodnotitelům
Agentury pro zajišťování kvality při určování
významných vztažných bodů pro stanovení hodnotících standardů.

3.2.4 Cíle FHEQ Soustavy
V komentáři k Soustavě vysokoškolských kvalifikací
v Anglii, Walesu a Severním Irsku se hovoří o jejích
cílech. Uvádí se, že důvěra veřejnosti v akademické
standardy vyžaduje veřejné porozumění výsledkům
studia reprezentovaných vysokoškolskými kvaliﬁkacemi. Kromě zvýšení důvěry veřejnosti v akademické
standardy, má FHEQ Soustava dále zajistit konsistentní užití vysokoškolských titulů a kvaliﬁkací. Ve
zmiňovaném komentáři je pak podrobněji rozvedeno,
že FHEQ Soustava má:

3.2.5 Přiřazení Soustavy vysokoškolských
kvaliﬁkací v Anglii, Walesu a Severním Irsku
k Národní soustavě kvaliﬁkací
Uváděných pět úrovní FHEQ Soustavy bývá přiřazováno k úrovním 4–8 souborného NQ Soustavy. Každá akreditovaná kvaliﬁkace se v Británii přiřazuje k příslušné
úrovni NQF Soustavy. Jestliže pak kvaliﬁkace sdílejí
tutéž úroveň, znamená to, že jsou si velmi podobné
ve smyslu požadavků, které jsou uplatňovány vůči
žákům a studentům. V tabulce č. 7 jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých úrovní obou soustav[22].

umožnit zaměstnavatelům, školám, budoucím studentům a jiným zájemcům porozumět výsledkům
studia a jeho kvaliﬁkačním atributům představovaným tituly;
Tabulka 7
Porovnání struktury NQF Soustavy a FHEQ Soustavy

NQF Soustava
Deskriptory úrovní NQF Soustavy
Úroveň 8
Úroveň 8 kvaliﬁkací se přiznává vedoucím expertům nebo praktikům v jednotlivých
oblastech. Vzdělávání na této úrovni zahrnuje vyvíjení nových a tvůrčích přístupů, které
rozšiřují nebo redeﬁnují existující poznatky nebo profesní praxi.
Příklad: Specialist awards
Úroveň 7
Úroveň 7 kvaliﬁkací se přiznává vysoce vyvinutým a komplexním úrovním poznatků,
které umožňují vyvíjení hlubokých a originálních řešení komplikovaných a nepředvídatelných problémů a situací. Vzdělávání na této úrovni zahrnuje demonstraci specializovaných profesionálních poznatků na vysoké úrovni a je vhodné pro nejvýše postavené
profesionály a manažery.
Příklad: Level 7 Diploma in Translation;Fellowship in Music Literacy
Úroveň 6
Kvaliﬁkační úroveň 6 se přiznává specializovaným poznatkům vysoké úrovně oblasti
práce nebo studia, které umožňují užití vlastních idejí jednotlivce a výzkum komplexních problémů a situací. Vzdělávání na této úrovni zahrnuje dosahování vysoké
úrovně profesionálních poznatků a je vhodné pro lidi pracující jako profesionálové opírající se o poznatky nebo v pozicích profesionálního managementu.
Příklad: Diploma in Professional Production Skills
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Úrovně FHEQ Soustavy
D (doktorská)
Doktoráty

M (magisterská)
Magisterské tituly, postgraduální certiﬁkáty a diplomy

H (honours, specializovaná)
Bakalářské tituly se specializací, graduální
certiﬁkáty a diplomy
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Úroveň 5

I (intermediate, střední)

Úroveň 5 uznává schopnost prohlubovat znalosti a porozumění v oblasti práce nebo studia , aby se umožnilo formulovat řešení komplexních problémů a situací. Vzdělávání
na této úrovni zahrnuje prokázání vysokých úrovní znalostí, vysokou úroveň kvaliﬁkovaných činností v pracovních rolích a kompetence v řízení a výcviku v jiných rolích.
Kvaliﬁkace na této úrovni jsou vhodné pro lidi pracující jako vysoce postavení technici,
odborníci nebo manažeři.
Příklady: Diploma in Construction; Certiﬁcate in Performing Arts

Vysokoškolské diplomy, běžné bakalářské
tituly, základní tituly (Foundation degrees)
a jiné tituly, které neposkytují typický přístup do postgraduálních programů
C (certiﬁcate)

Úroveň 4
Úroveň 4 kvaliﬁkací se přiznává specializovanému vzdělávání, které zahrnuje detailní
analýzu vysoké úrovně informací a znalostí v oblasti práce nebo studia. Vzdělávání na
této úrovni je vhodné pro lidi pracující v technických a odborných zaměstnáních a/nebo
v činnostech řídících a vývojových.
Příklady: Diploma in Sport and Recreation;
Certiﬁcate in Site Management; Ceriﬁcate in Early Years Practice

3.3 Národní kvaliﬁkační soustava v Irsku

Vysokoškolské certiﬁkáty

přistup k určování významu hodností tím, že se opírá o výstupy ze vzdělávání ukazující, co daná osoba
s danou hodností skutečně zná, umí a čemu rozumí,
spíše než o vstupy, tj. zejména o stanovení délky času
stráveného při plnění daného studijního programu.
Tím se také posouvá důraz od zachování existujících
systémů a struktur k uspokojování měnících se potřeb
žáků a studentů.

Pro Irsko je charakteristické úsilí vyvinuté za účelem poskytnutí propracovaného, velmi přístupného
a srozumitelného vysvětlení, co se rozumí národním
soustavou kvaliﬁkací, jakými způsoby a s jakými cíli
byla vytvořena, co se očekává od další práce při jejím
vylaďování, doplňování, tříbení a hlavně všestranném
uplatňování. V tomto ohledu se jako smysluplné jeví
dále uvést a komentovat ty nejdůležitější aspekty,
které přímo souvisí s tvorbou irské Národní kvaliﬁkační
soustavy.

Potřeba ﬂexibilní a integrované soustavy kvaliﬁkací vyrůstá z národního cíle vytvářet „společnost
celoživotního učení“, ve které budou žáci a studenti
využívat všechny příležitosti k učení v různých úsecích a stádiích svého života. Zmatečná povaha dosavadních kvaliﬁkačních soustav bránila tomu, aby se
podporovala přenositelnost v jednoznačném uznávání
výsledků učení, získaných kompetencí a kvaliﬁkací. Značná separace zodpovědnosti za vzdělávání
a odbornou přípravu v řadě ministerstev a vládních
úřadů se odrážela ve vzájemné separaci dosavadních
kvaliﬁkačních soustav se spojitým, ale zároveň strukturálně separovaným uspořádáním pro školy, instituce
dalšího vzdělávání, technologické instituty, univerzity
a rozličné organizace odborné přípravy.

3.3.1 Irská Národní kvaliﬁkační soustava: „co
a proč ?“
Vysvětlení pojetí, účelů a cílů irské Národní kvaliﬁkační
soustavy je založeno na poznání, že soustava kvaliﬁkací
znamená radikální změnu v irském systému vzdělávání a odborné přípravy. Irská Národní kvaliﬁkační soustava je zaměřena především na uspokojování potřeb
žáků a studentů. Je sestavena tak, aby byla transparentní a pro širokou veřejnost dostupná a pochopitelná.
Důležité zejména je, že tato soustava uvádí do vzájemných vztahů všechna ocenění, hodnosti, diplomy
a tituly získávané ve vzdělávání a odborné přípravě,
a vytváří tak koherenci systému hodností. Dále tato
soustava stanoví jasně deﬁnované standardy kvality
hodností a určuje, co může žák nebo student očekávat
od toho, že získá tu či onu hodnost, diplom nebo titul.
Irská Národní kvaliﬁkační soustava je navrhována tak,
aby byla s to pružně zachycovat změny v získávání
hodností, diplomů a titulů a současně zavádí nový

Dalším důvodem po vytvoření irské Národní kvaliﬁkační soustavy byla potřeba jednoduché a zároveň
přesné komparace irských kvaliﬁkací s kvaliﬁkacemi
jiných zemí, která byla pociťována žáky a studenty,
zaměstnavateli a představiteli dalších zainteresovaných skupin. To je zvláště významné v evropském
kontextu, v němž Boloňská a Kodaňská deklarace signalizují posuny k větší porovnatelnosti a kompatibilitě
kvaliﬁkací.
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ností a kompetencí. Tyto standardy deﬁnují výstupy,
které mají být dosaženy žáky nebo studenty usilujícími
o získání osvědčení, hodnosti, diplomu nebo titulu na
každé úrovni. Deset úrovní odpovídá osvědčením,
hodnostem, diplomům nebo titulům získaným ve
školách, na pracovních místech, v komunitě, v centrech
odborné přípravy, v kolejích a na univerzitách od zcela
základních až k nejpokročilejším úrovním studia. Znalosti, dovednosti a kompetence získané v pracovním
uplatnění nebo na základě jiného neformálního učení
jsou rovněž oceněny a uznány. Záměrem tvůrců tedy
není poskytovat vztažný rámec pouze pro existující
kvaliﬁkace; komise FETAC a HETAC budou vyvíjet
systémy nových certiﬁkátů, hodností, diplomů a titulů
pro Národní kvaliﬁkační soustavu. Tyto nové certiﬁkáty,
hodnosti, diplomy a tituly budou vytvářeny na bázi
výstupů ze vzdělávání (neboli studijních výsledků či
výkonů) deﬁnovaných v termínech standardů znalostí,
dovedností a kompetencí. Povaha nových certiﬁkátů,
hodností, diplomů a titulů založená na výstupech
je významnou změnou v porovnání s praxí mnoha
existujících kvaliﬁkačních systémů zakládajících kvaliﬁkace na vstupech (typicky délka studia).

3.3.2 Ke změně již došlo
Proces změny irské kvaliﬁkační soustavy již proběhl. Na základě Zákona o kvaliﬁkacích (ve vzdělávání
a odborné přípravě) z roku 1999 byly v roce 2001
ustaveny tři nové organizace: Irský národní úřad pro
kvaliﬁkace16 a dvě akreditační komise, Akreditační
komise pro další vzdělávání a odbornou přípravu
(dále též Komise FETAC)17 a Akreditační komise
pro vysokoškolské vzdělávání a odbornou přípravu
(dále též Komise HETAC)18. Hlavním úkolem Irského
národního úřadu pro kvaliﬁkace od jeho založení bylo
vyvinout národní soustavu kvaliﬁkací.
Prvého mezníku v procesu implementace Zákona
o kvaliﬁkacích bylo dosaženo v červenci 2004. Tehdy
byla oznámena struktura této soustavy čítající 10
úrovní a též bylo upřesněno, které organizace budou
za tvorbu irské Národní kvaliﬁkační soustavy zodpovídat. Irský národní úřad pro kvalifikace určil,
že za certiﬁkáty, diplomy a tituly v neuniverzitních
institucích bude v kvaliﬁkační soustavě od úrovně
6 do úrovně 10 zodpovídat Komise FETAC, kdežto
univerzity spolu s Komisí HETAC budou ve vztahu ke
kvaliﬁkační soustavě zodpovídat za diplomy a tituly
od úrovně 7 do úrovně 10.

3.3.4 Struktura irské Národní kvaliﬁkační soustavy
Irská Národní kvaliﬁkační soustava má jednoduchou
základní strukturu odpovídající třem základním elementům, jimiž jsou: (a) úrovně, (b) typy udělovaných
hodností (certiﬁkátů, diplomů, titulů) a (c) jmenovitě udělované hodnosti (certiﬁkáty, diplomy, tituly). Struktura
irské Národní kvaliﬁkační soustavy obsahuje celkem
deset úrovní (viz tabulka č. 8) [24]. Každá úroveň je
deﬁnována souborem výstupů ze vzdělávání, které charakterizují studijní výsledky a výkony, kvaliﬁkaci a proﬁl
studenta nebo žáka, jenž obdrží osvědčení, diplom
nebo titul na dané úrovni. Výstupy ze vzdělávání jsou
soubory znalostí, dovedností a kompetencí.

3.3.3 Deﬁnice a pojetí irské Národní kvaliﬁkační
soustavy
Irská Národní kvaliﬁkační soustava je deﬁnována jako
„národně i mezinárodně akceptovaná entita, prostřednictvím které mohou být měřeny a do vzájemných
vztahů koherentním způsobem uváděny všechny
studijní výsledky a která deﬁnuje vztahy mezi všemi
certiﬁkáty, hodnostmi, diplomy a tituly udělenými
v procesu vzdělávání a odborné přípravy“ [23].
Jak již bylo uvedeno, irská Národní kvaliﬁkační soustava zahrnuje deset úrovní, přičemž každá úroveň je
založena na speciﬁckých standardech znalostí, doved-

16

The National Qualiﬁcations Authority of Ireland (NQAI).

17

Zkratka zavedena na základě anglického originálu The Further
Education and Training Awards Council (FETAC).

18

Zkratka zavedena na základě anglického originálu The Higher
Education and Training Awards Council (HETAC).

Na každé úrovni irské Národní kvaliﬁkační soustavy
existuje jeden nebo více typů hodností (certiﬁkátů,
diplomů a/nebo titulů). Typ udělované hodnosti má
v soustavě centrální postavení, protože je to mechanismus, prostřednictvím kterého jsou do soustavy
začleňovány jednotlivé nebo „jmenovité“ hodnosti.
Hodnostní typ je kategorií pro jmenovité hodnosti,
které sdílejí společné rysy a úrovně. Hodnostní typy
jsou nezávislé na oblasti studia; například „specializovaný bakalářský titul“ je hodnostní typ, kdežto
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„specializovaný bakalářský titul v managementu
podniku“ je jmenovitá hodnost. Každý hodnostní typ
má svůj vlastní deskriptor. Deskriptor stanoví klíčové
rysy, proﬁly a standardy hodnostního typu. Na tomto
základě může být vyvíjena řada jmenovitých hodností
pro každý hodnostní typ.

zemích terminologickou a věcnou návaznost na
Boloňskou deklaraci. V Boloňské deklaraci jsou použity
pro vyjádření všeobecné dvouúrovňové struktury
vysokoškolských programů termíny (1) pregraduální,
též první cyklus a (2) graduální, resp. postgraduální,
též druhý cyklus. Mají-li být dánské vysokoškolské
programy strukturovány podle této terminologie, je
nutné dále rozdělit nejen postgraduální úroveň (na
úroveň magisterských a doktorských programů), ale
také pregraduální úroveň tak, aby bylo možno začlenit
do výsledné struktury dánské vysokoškolské programy krátkého cyklu. Dánské vysokoškolské programy

Za deﬁnování úrovní a vyvíjení deskriptorů hodnostních typů zodpovídá Irský národní úřad pro
kvaliﬁkace. Deset úrovní irského Národní kvaliﬁkační
soustavy zahrnuje největší možný rozsah studia.
Hodnosti úrovně 1 potvrzují například schopnost

Tabulka 8
Struktura irské Národní kvaliﬁkační soustavy (vč. porovnání se základní strukturou EHEA Rámce)
Úroveň irské Národ.
kval. soustavy
10
9
8
7
6
1-5

Poskytovatelé
(Irsko)
Univerzity, technologické instituty

Diplomy a tituly (Irsko)
Doktorský titul
Magisterský titul
Postgraduální diplom
Specializovaný bakalářský titul
Vyšší diplom
Bakalářský titul
Pokročilý certiﬁkát
Vyšší certiﬁkát
Diplomy, certiﬁkáty, známky

Univerzity, technologické instituty
Dublinský technologický institut Národní univerzity
Irska
Soukromé „colleges“ a jiné instituce

Úroveň EHEA Rámce
3. cyklus
2. cyklus
1. cyklus

Instituce dalšího vzdělávání a odborné přípravy
Instituce dalšího vzdělávání, školy

plnit základní úkoly, kdežto hodnosti úrovně 10 vyjadřují schopnost objevovat a vyvíjet nové poznatky
a dovednosti ve špičkové linii výzkumu a bádání.
Struktura soustavy také umožňuje různost hodnostních typů. Úrovně a hodnostní typy pak společně
formují ﬂexibilní mechanismus, na jehož základě
může být prováděno uznávání všech studijních
výsledků. Z uvedeného vyplývá, že irská Národní
kvaliﬁkační soustava neobsahuje požadavky vztahující
se ke vstupní charakteristice studijních programů
a k jejich trvání; důraz je kladen právě a jenom na
výstupy vzdělávacího procesu.

krátkého cyklu (obsaženy v 1. cyklu) nejsou dostačující
pro to, aby jejich studenty automaticky kvaliﬁkovaly
pro přijetí do programů druhého cyklu. V mezinárodním měřítku se akademické tituly s podobnými charakteristikami vyskytují i v jiných zemích, například
v britské kvaliﬁkační soustavě, která se odvolává na
„úroveň, která nevede k titulu“, „úroveň certiﬁkátů“
a „střední úroveň“.
Kromě vysokoškolských programů krátkého cyklu
zahrnuje 1. cyklus dánské kvaliﬁkační soustavy také
programy vedoucí k titulu, tj. programy, které vedou
k titulům bakalář, profesní bakalář, držitel diplomu, přičemž všechny tyto tituly jsou ekvivalentní s titulem
bakalář a umožňují pokračování studia v 2. cyklu.
Programy 2. cyklu na magisterské úrovni zahrnují
programy, které vedou k titulům magistr a kandidát,
přičemž oba tyto tituly jsou ekvivalentní s titulem
magistr, kdežto programy 2. cyklu na doktorské úrovni
obsahují programy, které vedou k titulu doktor.

3.4 Národní soustava vysokoškolských kvaliﬁkací
v Dánsku
3.4.1 Dánský přístup k vytváření Národní
soustavy vysokoškolských kvaliﬁkací
Dánský přístup k vytváření národní soustavy vysokoškolských kvaliﬁkací zvýrazňuje více nežli v jiných
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3.4.2 Základní charakteristika dánské Soustavy
vysokoškolských kvaliﬁkací

3.4.3 Deskriptory úrovní dánské Soustavy
vysokoškolských kvaliﬁkací

Návaznost na Boloňskou deklaraci a kombinace
národní terminologie s terminologií Boloňského procesu vyplývá z obsahu dokumentu Towards a Danish
Qualiﬁcations Framework for Higher Education [25] a je
dále zřejmá z navržené struktury dánského Rámce
vysokoškolských kvaliﬁkací (viz tabulka 9).

Terminologická a obsahová návaznost dánské Soustavy vysokoškolských kvaliﬁkací na Boloňskou deklaraci je
vyjádřena i v deskriptorech jeho úrovní. Jak vyplývá
z tabulky 10 [25], deskriptory úrovní dánské Soustavy
vysokoškolských kvaliﬁkací se prezentují tak, že se zčásti
používá terminologie Boloňské deklarace a zčásti se uvá-

Tabulka 9
Dánská Soustava vysokoškolských kvaliﬁkací ve vztahu k Boloňské deklaraci
Terminologie Boloňské deklarace
První cyklus: Úroveň studia, která nevede k titulu
(Sub-degree Level)
Úroveň studia vedoucí k titulu
(Degree Level)
Druhý cyklus: Magisterská úroveň
Doktorská úroveň

Dánské studijní programy, hodnosti a tituly
Ekonomické a technické vzdělávací programy
Programy dalšího vzdělávání dospělých
Bakalář, Profesní bakalář, diplomové programy
Magistr
Kandidát
Doktor

Tabulka 10
Deskriptory úrovní dánské Soustavy vysokoškolských kvaliﬁkací
Deskriptor úrovně, která nevede k titulu:
Studium na této úrovni poskytuje vstup do programů, které končí po jednom nebo více letech studia na úrovni vedoucí k titulu.
Jde-li skutečně o přístup k programům na úrovni vedoucí k titulu závisí na tom, zdali studium na této úrovni zahrnuje
příslušnou oborovou orientaci. Absolventi programů na úrovni, která nevede k titulu, budou mít praktické kompetence
v určité oblasti praxe a také kompetence k relevantní účasti na programu dalšího vzdělávání, kterým se otevírá možnost
absolvování programu vedoucího k titulu po jednom nebo více letech studia.
Jde o následující typy absolventů:
Absolvent odborné akademie (Vocational Academy Degree, AK)
Studijní programy směřujícími k získání profesního označení „AK“ jsou poskytovány odbornými školami nebo jinými
institucemi schválenými příslušným ministerstvem v těsném kontaktu s pracovním trhem. Absolvent odborné akademie by měl být schopen plnit prakticky orientované úkoly založené na analytickém přístupu v určitých profesích. Dále
by měl mít kompetence nutné ke studiu v diplomovém vzdělávacím programu.
Podmínky k přijetí: vyšší sekundární nebo odborné vzdělávání
Délka studia: 2 roky (120 kreditů ECTS)
Možnosti dalšího vzdělávání: diplomový vzdělávací program
Absolvování je uznáno příslušným ministerstvem (tj. např. výrobního nebo obchodního resortu).
Absolvent programu dalšího vzdělávání dospělých (VVU)
Vzdělávací programy typu směřujícími k získání profesního označení „AK“ jsou poskytovány odbornými školami nebo
jinými institucemi schválenými příslušným ministrem v těsném kontaktu s pracovním trhem. Absolvent programu
dalšího vzdělávání by měl být schopen plnit prakticky orientované úkoly založené na analytickém přístupu v určitých
profesích. Dále by měl mít kompetence nutné ke studiu v diplomovém vzdělávacím programu.
Podmínky k přijetí: absolvování školního vzdělávacího programu nebo základního vzdělávacího programu pro dospělé
a dvouleté relevantní profesní zkušenosti
Délka studia: obvykle 1 rok (60 kreditů ECTS)
Možnosti dalšího vzdělávání: diplomový vzdělávací program
Absolvování je uznáno příslušným ministerstvem (tj. např. výrobního nebo obchodního zaměření).
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Deskriptor úrovně vedoucí k titulu:
Tituly na této úrovni vyžadují nejméně tři roky dalšího vzdělávání a poskytují vstup do programů magisterské úrovně. Jde-li skutečně o přístup k programům na magisterské úrovni závisí na tom, zda-li studium na této úrovni zahrnuje příslušnou
oborovou orientaci. Absolventi vzdělávacích programů na úrovni, která vede k titulu, budou mít základní kompetence
v akademické nebo profesní oblasti a také kompetence k pokračování ve studiu v programech magisterské úrovně.
Jde o absolventy s následujícími tituly:
Titul: profesní bakalář
Profesní bakalář by měl zvládat základní znalosti centrálních disciplín a metodologie užívané v dané profesi. Tyto atributy by měly kvaliﬁkovat profesní bakaláře k plnění profesních funkcí a k nezávislému jednání v oblasti vymezené
daným studijním programem a k dalšímu studiu v relevantním programu magisterském nebo kandidátském.
Podmínky přijetí: vyšší sekundární nebo relevantní odborné vzdělávání (možné jsou i určité speciální požadavky na
přijetí)
Délka studia: mezi 3 a 4 roky (180-240 kreditů ECTS). Obvykle se program rovná 210 kreditům ECTS.
Možnosti dalšího vzdělávání: magisterské a kandidátské programy
Absolvování programu je uznáno příslušným ministerstvem (tj. např. výrobního nebo obchodního zaměření). Programy směřujícími k titulu jsou poskytovány Vysokoškolskými centry nebo jinými institucemi schválenými relevantními
ministerstvy (například institucemi zařazenými do Univerzitního zákona).
Titul: diplomový absolvent
Diplomový absolvent by měl být schopen plnit vysoce kvaliﬁkované úkoly v průmyslových společnostech a jiných
organizacích. Diplomový absolvent bude mít rovněž nutné kompetence k absolvování magisterského vzdělávacího
programu.
Podmínky přijetí: odborné vzdělávací programy, programy dalšího vzdělávání dospělých nebo speciální vstupní studijní kurzy a také dvouleté relevantní odborné profesní zkušenosti při absolvování jednoho z těchto programů.
Délka studia: obvykle 1 rok prezenčního studia (60 kreditů ECTS)
Možnosti dalšího vzdělávání: magisterský program
Absolvování programu je uznáno příslušným ministerstvem (tj. např. výrobního nebo obchodního zaměření). Programy směřující k titulu jsou poskytovány Vysokoškolskými centry nebo jinými institucemi schválenými relevantními
ministerstvy (například institucemi zařazenými do Univerzitního zákona).
Titul: bakalář
Bakalář by měl mít základní znalosti o metodách jeho nebo jejího oboru a badatelské základy. Tyto atributy by měly
kvaliﬁkovat bakaláře k dalšímu vzdělávání v relevantním graduálním programu a také pro vzdělávání na bázi odpovídající akademické disciplíny.
Podmínky přijetí: vyšší sekundární vzdělání (možná také spolu s určitými speciﬁckými požadavky na přijetí)
Délka studia: tři roky prezenčního studia (180 kreditů ECTS)
Možnosti dalšího vzdělávání: kandidátské a magisterské programy
Deskriptor magisterské úrovně:
Tituly této úrovně vyžadují absolvování programů, které staví na vysokoškolských programech v trvání nejméně tří let. Nositelé
titulů magisterské úrovně budou mít buďto specializované kompetence odpovídající pokračování programů vedoucích k titulu nebo široké základní kompetence v některých akademických a/nebo profesních oblastech. Držitelé titulů
magisterské úrovně budou mít předpoklady pro základní kompetence v metodách výzkumu.
Jde o absolventy s následujícími tituly:
Titul: kandidát
Kandidát bude mít kompetence, které získal v průběhu studia uskutečněného v prostředí výzkumu.
Kandidát by měl být kvaliﬁkován pro zaměstnání na pracovním trhu na základě příslušné akademické disciplíny
a také pro další výzkum (v doktorském studijním programu). Kandidát by měl, na rozdíl od bakaláře, mít rozvinuty své
akademické znalosti tak, aby byl schopen aplikovat vědeckou teorii a metodu na nezávislém základě v akademickém
a profesním kontextu.
Podmínky přijetí: vybrané bakalářské programy
Délka studia: dva roky prezenčního studia (120 kreditů ECTS) tři roky prezenčního studia (180 kreditů ECTS)
Možnosti dalšího vzdělávání: doktorské studijní programy
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Titul: magistr
Magistr bude mít kompetence, které získal během studia založeného na integraci výsledků výzkumu a praktických
zkušeností. Magistr by měl být schopen plnit vysoce kvaliﬁkované funkce v průmyslu a obchodu, v institucích služeb
prostřednictvím osobních a akademických kompetencí zakládaných na vědeckém bádání.
Podmínky přijetí: titul bakaláře, profesního bakaláře nebo diplomový titul
Délka studia: obvykle jeden rok prezenčního studia (60 kreditů ECTS)
Možnosti dalšího vzdělávání: možnosti dalšího vzdělávání vedoucího k titulu neexistují
Deskriptor doktorské úrovně:
Doktorské tituly (Ph.D.) předpokládají absolvování studijního programu, který staví na programu magisterské úrovně. Nositelé
titulů doktorské úrovně budou schopni samostatně provádět a plánovat výzkumné projekty a také plnit úkoly, které
vyžadují odbornou orientaci v rozvoji znalostí v akademické nebo profesní oblasti.
Nutno poznamenat, že zde není zahrnut „Dánský doktorský titul“, protože tento titul není propůjčován na bázi speciﬁckého vzdělávacího programu a odlišuje se od titulu Ph.D.
Jde o absolventy s titulem Ph.D.
Titul: doktor
Absolvent s titulem Ph.D. bude mít kompetence, které získá během studia založeného na výsledcích výzkumu a zahrnujícího výzkum vedený na nezávislé bázi. Na mezinárodní úrovni a v mezinárodním kontextu by absolvent doktorského studijního programu měl být schopen provádět výzkum, vývoj a plnit výukové úkoly na univerzitách, dalších
výzkumných a vzdělávacích institucích, v organizacích průmyslu a obchodu a také v dalších veřejných a soukromých
organizacích, kde jsou požadovány rozsáhlé znalosti o výzkumu. Absolvent doktorského studijního programu demonstruje, že je schopen plnit vědecké projekty v oboru cestou nezávislé analýzy založené na vědecké metodě, a tak vyvíjí
výzkumné úsilí, které odpovídá mezinárodnímu standardu nositele titulu Ph.D. v daném oboru.
Podmínky přijetí: relevantní titul kandidáta
Délka studia: tři roky prezenčního studia (180 kreditů ECTS)
Možnosti dalšího vzdělávání: možnosti dalšího vzdělávání vedoucího k titulu neexistují

dí předběžná deskripce kvaliﬁkací v dánském pojetí.
Charakteristika úrovňového deskriptoru s návazností
na Boloňskou deklaraci je pro každou úroveň uvedena
kurzívou (viz tabulka 10).

profesní a akademické kompetence: tj. specializované
kompetence v určitém oboru, v příbuzném oboru,
kompetence přesahující hranice oborů. Tyto kompetence jsou výslovně vztahovány ke každému
jednotlivému programu nebo oboru;

3.4.4 Charakteristika kompetencí obsažených
v dánské Soustavě vysokoškolských
kvaliﬁkací

praktické kompetence: tj. praktické dovednosti, profesní etika a zodpovědnost. Tyto typy kompetencí
jsou speciálně zaměřovány na plnění funkcí daného
zaměstnání. V některých vzdělávacích programech
jsou tyto kompetence speciálně osvojovány, kdežto
v jiných programech se očekává, že budou součástí
výstupů po ukončení programu.

Cílové kompetence obsažené v dánské Soustavě vysokoškolských kvaliﬁkací byly vybrány se zaměřením na:
intelektuální kompetence: tj. analytické a abstraktní
myšlení, přístup charakteristický zaměřením na
znalosti, komunikační dovednosti a schopnost
strukturovat vlastní učení. Toto jsou všeobecné
kompetence, které nejsou ani úzké, ani direktivně
vztahované ke speciﬁckému programu nebo disciplíně;

Z uvedeného je zřejmé, že intelektuální, profesní
a akademické kompetence jsou využívány v pracovním životě a akademickém světě, kdežto praktické
kompetence jsou typicky orientovány na uplatnění
prostřednictvím trhu práce. Záměrem dánské Soustavy
vysokoškolských kvaliﬁkací tedy není, aby důležitost inte-
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4.

lektuálních, profesních a akademických kompetencí
byla omezována na vzdělávací kontext, ani to, že by
důležitost praktických kompetencí byla omezována
pouze na kontext pracovního uplatnění. Naopak
intelektuální, profesní a akademické kompetence
jsou chápány tak, že představují nezbytný základní
aspekt činnosti, která by byla schopna plnit funkce
zaměstnání založeného na speciﬁckém vzdělávacím
programu. V souhrnu pak charakteristika kompetencí
obsažená v dánském Rámci vysokoškolských kvaliﬁkací
zahrnuje:

Porovnání struktury a obsahu národních
kvaliﬁkačních soustav ve vybraných
evropských zemích

4.1 Východiska
Při porovnání struktury a obsahu kvaliﬁkačních soustav
Velké Británie, Irska a Dánska je účelné se zaměřit na:
(1) podobností a rozdíly v počtu a pojetí jednotlivých
úrovní rámců vysokoškolských kvaliﬁkací (tj. ve
struktuře a obsahovém zaměření rámců vysokoškolských kvaliﬁkací v užším slova smyslu);

1. Proﬁly kompetencí: indikují, zda celková báze znalostí je především akademická nebo orientována na
praxi. Všeobecné deskripce mohou být poskytovány podobně jako ty, které se nacházejí v současných
deskripcích hodností, diplomů a titulů.

(2) na podobnosti a rozdíly při srovnání rámců vysokoškolských kvaliﬁkací s rámci kvaliﬁkací odborného
vzdělávání a přípravy (tj. na strukturu a obsahové
zaměření rámců vysokoškolských kvaliﬁkací z hlediska profesně orientovaných vědomostí, dovedností
a kompetencí);

2. Cílová změření kompetencí:
2.1 Intelektuální kompetence: tj. analytické a abstraktní myšlení, znalostní přístup, komunikační dovednosti a schopnost strukturovat vlastní
učení.

(3) na podobnosti a rozdíly ve způsobu řazení rámců
vysokoškolských kvaliﬁkací do soustavy souborných národních kvaliﬁkačních rámců orientovaných i na celoživotní vzdělávání (tj. na strukturu
a obsahové zaměření rámců vysokoškolských kvaliﬁkací v širším slova smyslu).

2.2 Profesní a akademické kompetence: tj. specializované kompetence ve speciﬁckých oborech,
příbuzných oborech a kompetence přesahující
hranice oborů.

Z takto koncipovaného srovnání vyplývá, že ve
sledovaných evropských zemích (Velká Británie,
Irsko, Dánsko) mají analyzované národní kvalifikační soustavy obdobnou koncepci; jsou zakládány
na vzdělávacích výstupech (výsledcích studia) a na
navazujících deskriptorech kompetencí a profilů
absolventů. Naopak porovnávané soustavy jsou rozdílné především svou strukturou, méně pak již svým
obsahem. Z tohoto důvodu se při očekávaném dalším
rozvoji národních kvaliﬁkačních soustav v souvislosti
s vývojovou dynamikou Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání jeví účelné dále zkoumat míru
konvergence/divergence jak jednotlivých národních
soustav mezi sebou, tak EQF a EHEA Rámce s národními soustavami kvaliﬁkací.

2.3 Praktické kompetence: tj. praktické dovednosti, profesní etika a zodpovědnost.
3. Formální aspekty: úrovně přístupu, délka studia
a další formální vzdělávací kompetence.
Tři výše uvedené cílové kompetence (intelektuální,
profesní, praktické) jsou inspirovány mezi jiným zkušenostmi z Británie a Nizozemska opírajícími se
o podobné systematické deskripce požadovaných
kompetencí držitelů titulů v těchto zemích. Dánský
model by však neměl být chápán jako doslovná kopie
některého z těchto systémů. Dánský vzdělávací systém
směřuje k tomu, aby v obecném měřítku poskytoval
svým absolventům možnost osvojení „demokratické
kompetence“. Jak v tomto ohledu uvádí dánský Zákon
středního cyklu vzdělávacích programů: „Vzdělávací
programy by měly přispět k rozvoji zájmů studentů
a jejich schopnosti přijmout aktivní roli v demokratické
společnosti“ [25].

4.2 Podobnosti a rozdíly v počtu a struktuře úrovní
porovnávaných národních soustav kvaliﬁkací
Ve sledovaných zemích se soustavy vysokoškolských
kvaliﬁkací vyznačují různým počtem a různou struktu-
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rou úrovní s výjimkou dvou nejvyšších úrovní. Relativní
shoda ve struktuře jednotlivých rámců tedy panuje
pouze v počtu úrovní 2. boloňského cyklu (tj. úrovní magisterských) a 3. boloňského cyklu (tj. úrovní doktorských).
Nicméně v obsahovém zaměření kvaliﬁkací nositelů
titulů na těchto úrovních již nacházíme odlišnosti.
Ve Velké Británii se na magisterské úrovni objevují
vedle absolventů-magistrů i nositelé postgraduálních
certiﬁkátů a diplomů. Podobně je tomu v Irsku. V Dánsku se na této úrovni rozlišují „profesně orientovaní
magistři“ od „akademicky orientovaných kandidátů“,
přičemž druzí jmenovaní mohou pokračovat dále ve
studiu na doktorské úrovni.

tříletého prezenčního studia (s hodnotou 180 kreditů
ECTS), dále pak základními tituly (Foundation Degrees),
získávanými obvykle na základě dvouletého prezenčního studia (s hodnotou 120 kreditů ECTS) a také diplomy
vysokoškolského a dalšího vzdělávání a vyšší národní diplomy.
Specializační úroveň je charakterizována bakalářskými
tituly se specializací, získávané obvykle na základě čtyřletého prezenčního studia (s hodnotou 240 kreditů ECTS)
a také graduačními certiﬁkáty a diplomy.
Také v Irsku odpovídají boloňskému 1. cyklu studia
dvě úrovně. Na nižší úrovni lze získat běžný bakalářský
titul na základě až tří let prezenčního studia (s hodnotou 180 kreditů ECTS) v soukromých kolejích a jiných
vysokoškolských institucích. Na vyšší úrovni lze získat
specializovaný bakalářský titul na základě až čtyřletého prezenčního studia (s hodnotou 240 kreditům
ECTS) v Dublinském technologickém institutu a na
„Národních univerzitách Irska“.

Hlavní rozdíly mezi porovnávanými národními
soustavami kvaliﬁkací však panují v počtech a obsahovém pojetí nižších úrovní v návaznosti na 1. boloňský
cyklus, resp. krátký cyklus v rámci 1. cyklu. V tomto
ohledu nejdůsledněji sleduje boloňskou strategii
v počtu a rozdělení úrovní kvaliﬁkační soustavy Dánsko19. V dánské kvaliﬁkační soustavě jsou obsaženy
dvě úrovně odpovídající boloňskému krátkému cyklu.
Boloňský 1. cyklus studia představuje v Dánsku jen
jedna úroveň. Typy absolventů tohoto studia jsou
však dva: „bakalář“ a „profesní bakalář“; důvodem
je binarita dánského vysokoškolského systému. Této
systémové binaritě též odpovídá faktické dělení
programů prvního a krátkého cyklu na „profesní“
a „akademické“ programy a dále též na úrovni 2. cyklu, kde se rozlišuje „profesně orientovaný magistr“
(který již v důsledku této své orientace nepokračuje
ve studiu na doktorské úrovni) a „kandidát“ (možno
chápat jako „kandidát na titul Ph.D.“) s možným
pokračováním studia na doktorské úrovni. Rovněž
na doktorské úrovni se relativně rozlišuje profesní
a teoretické studium

Dělení bakalářů na „více profesně“ či „více akademicky“ orientované lze tak vysledovat ve všech
porovnávaných zemích s tím, že ve Velké Británii
a Irsku je tento proces zvýrazněn tím, že současně
dochází k rozdělení 1. boloňského cyklu na dvě samostatné úrovně.
4.3 Souvislost národních soustav vysokoškolských
kvaliﬁkací s dalšími národními kvaliﬁkačními
soustavami
Nutno připomenout, že ve všech sledovaných zemích
(a nejen v nich) se v současnosti více či méně důsledně
rozlišují:
národní soustavy vysokoškolských kvaliﬁkací v nichž se
obdobně ve všech zemích dále rozlišuje tři až pět
kvaliﬁkačních úrovní a dále též akademické (teoretické) a profesní (praktické) zaměření studentů
a absolventů dvou bakalářských úrovní. V tomto
ohledu existuje též perspektiva rozšíření obsahu
na celoživotní vzdělávání a posílení profesního
zaměření;

V Anglii, Walesu a Severním Irsku jsou do 1. boloňském cyklu umísťovány dvě úrovně kvaliﬁkací, z nichž
jedna je označována jako střední úroveň (Intermediate,
I level) a jedna jako specializační úroveň (Honours,
H level). Střední úroveň je charakterizována běžnými
bakalářskými tituly, získávanými obvykle na základě

19

národní soustavy kvalifikací odborného vzdělávání
a přípravy;

V porovnání s tím země, v nichž se projevuje větší síla jejich
tradic, více či méně odlišujících je od „boloňských paradigmat“
vysokoškolských kvaliﬁkací, mají nižších úrovní více; kvaliﬁkační rámec Velké Británie stejně jako Irska má 3 úrovně tohoto
řazení.

souhrnné (souborné, celkové) národní soustavy kvaliﬁkací (s různým počtem úrovní a s různým zaměře-
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5.

ním studentů a absolventů jednotlivých úrovní na
odbornou přípravu a celoživotní vzdělávání).
S vědomím neukončenosti procesu tvorby kvaliﬁkačních soustav lze v současné době identiﬁkovat
v porovnávaných zemích následující tři varianty způsobů řazení soustav vysokoškolských kvaliﬁkací do širšího
kontextu národních kvaliﬁkačních soustav:

Otázky tvorby a implementace Národní
soustavy kvaliﬁkací terciárního
vzdělávání. Závěry a doporučení

5.1 Národní soustava kvaliﬁkací terciárního
vzdělávání ČR jako součást Národní soustavy
kvaliﬁkací ČR
Tvorba Národní soustavy kvaliﬁkací terciárního vzdělávání
ČR (NSKTV ČR) pro zainteresované aktéry znamená
spoluúčast na vytváření a obsahovém prohlubování
Národní soustavy kvalifikací ČR (NSK ČR), která je
v současnosti v ČR již na základě Zákona č. 179/2006
Sb. reálně připravována a do konce roku 2007 má být
rozpracována do úrovní středního vzdělávání (do
úrovní 3 a 4) V dalších letech má plynule následovat
rozpracování vyšších kvaliﬁkačních úrovní NSK ČR
(úrovně 5-8).

první varianta: soustava vysokoškolských kvaliﬁkací
je prezentována jako relativně samostatná, bez závazných souvislostí s dalšími národními kvaliﬁkačními
soustavami. Z porovnávaných zemí je tomu tak
v Dánsku, kde se dále rozlišované profesní a odborné kvaliﬁkace zařazují důsledně a systematicky
přímo do soustavy vysokoškolských kvaliﬁkací,
přičemž nejde jen o rozlišení profesních a specializovaných bakalářů; jde i o absolventy typu „AK“
a „VVU“ v krátkém cyklu, tedy o profesní magistry a teoretické kandidáty, stejně jako o profesně
a teoreticky zaměřené doktory;

NSK ČR je koncipována v návaznosti na tvořící
se Evropský kvaliﬁkační rámec (EQR Rámec) a Rámec
evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA
Rámec) jako osmiúrovňová kvaliﬁkační soustava, která
zahrnuje vedle formálního vzdělávání také neformální a informální učení. Smyslem takto pojaté národní
kvaliﬁkační soustavy je dosahovat bez zbytečných
překážek uznávání kvaliﬁkací nejrůznějšího typu,
včetně kvaliﬁkací získávaných na základě dřívějších
zkušeností a neformálního a informálního učení.

druhá varianta: soustava vysokoškolských kvaliﬁkací je integrální součástí národní kvaliﬁkační soustavy
zahrnující všechny úrovně kvaliﬁkací a zaměřené
převážně na odborné vzdělávání a přípravu v řádném, dalším a celoživotním vzdělávání, tak jako je
tomu v Irsku. Irská Národní kvaliﬁkační soustava
má 10 úrovní, přičemž vysokoškolské kvaliﬁkace
jsou umísťovány do úrovně 4–10;
třetí varianta: V Anglii, Walesu a Severním Irsku je
samostatná Národní soustava vysokoškolských kvaliﬁkací přiřazována k širší národní kvaliﬁkační soustavě zahrnující zejména odborné vzdělávání a přípravu v řádném,
dalším a celoživotním vzdělávání. Tato širší Národní
kvaliﬁkační soustava má 8 úrovní, přičemž vysokoškolské kvaliﬁkace jsou umísťovány do úrovní
5–8.

5.2 Struktura Národní soustavy kvaliﬁkací
terciárního vzdělávání ČR20
5.2.1 Rozlišení cyklů, úrovní a podúrovní
Národní soustava kvaliﬁkací terciárního vzdělávání ČR
by měla obsahovat celkem čtyři úrovně odpovídající
třem boloňským cyklům, a to vč. tzv. krátkého cyklu,
zohledňujícího jedno až dvaapůlleté studium, jako
obsahové a strukturální součásti prvního boloňského
cyklu. Kvaliﬁkace těchto čtyř úrovní NSKTV ČR by
odpovídaly úrovním 1–4 Rámce Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání (EHEA-Rámce) a zároveň

Zejména zmiňovaná druhá varianta způsobu uspořádání národních kvaliﬁkačních soustav představuje,
vzhledem ke svému modernímu pojetí, příklad dobré
praxe a inspiraci pro utváření Národní soustavy kvaliﬁkací terciárního vzdělávání ČR jako součásti Národní
soustavy kvaliﬁkací ČR. Počty úrovní jsou sice rozdílné,
projevující se nesoulad je však možno následně řešit
např. zavedením kategorie podúrovní. Podstatná je
však zásadní koncepční shoda ve způsobu začlenění
terciárních kvaliﬁkačních úrovní do souborné národní
kvaliﬁkační soustavy.

20

Všechny níže uvedené koncepce a varianty vyjadřují pouze
stanoviska autorů studie určená k další reﬂexi hlavními zainteresovanými aktéry vysokoškolské politiky v ČR.
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i úrovním 5–8 Evropského rámce kvaliﬁkací (EQF Rámce). V národním kontextu by uváděné úrovně NSKTV
ČR svou strukturou a obsahem tvořily úrovně 5–8
Národní soustavy kvaliﬁkací ČR (NSK ČR) a byly tak
přímo přiřazeny k jejím úrovním 1–4. Při realizaci
takto navrhované rámcové struktury NSKTV ČR však,
dle prvotních zkušeností, bude nutno vyřešit problémy
spojené zejména s detailnějším rozlišováním získaných
kvaliﬁkací a částí studia, což si s velkou pravděpodobností vynutí další členění jednotlivých úrovní NSKTV
ČR (zejm. úrovně 1 a 3) do příslušných podúrovní.

vysokoškolské studium by mohlo být realizováno na
univerzitních institutech profesních studií (vzniklých
transformací těch vyšších odborných škol s dostatečnou kapacitou, tj. lidskými, ﬁnančními, materiálními zdroji) nabízejících též prakticky orientované tříleté
bakalářské studijní programy21 a zakládaných zejména
v rámci vysokých škol univerzitního typu. Krátké
vysokoškolské studium by mohlo být alternativou
pro ty studenty, kterým se z různých důvodů (prospěchových, ale například i ﬁnančních nebo zdravotních)
nepodaří v řádné délce studia získat bakalářský titul.
Tito studenti by měli tak alespoň garantovaný užitek
z jimi absolvovaného studia, které by jinak nebylo
nijak zhodnoceno, pochopitelně s možností dokončení
bakalářského studia v době až se jejich životní situace
změní. Z uvedeného ovšem vyplývá potřeba změny
zaměření charakteru tohoto studia, tak aby nemuselo
být vždy krátkým profesně orientovaným vysokoškolským studiem a mohlo by být pojato i jako krátké
akademické nebo teoretické studium.

5.2.2 Koncepce krátkého studia v 1. cyklu
V evropském měřítku se, vzhledem k vlivu Dublinských deskriptorů, jako východiska pro úrovňové
deskriptory EHEA Rámce, všeobecně prosazuje rozlišení krátkého, tj. jedno až dvouletého (resp. dvouapůlletého) studia (s hodnotou 60–120 kreditů ECTS)
v rámci 1. cyklu studia. V současnosti neexistuje pádný
důvod, proč by se o implementaci takto koncipovaného krátkého studia v rámci 1. cyklu nemělo diskutovat
i v České republice, a to tím spíše, že v České republice
již reálně existuje základ pro tento studijní stupeň. Tímto základem je vyšší odborné studium vedoucí k získání
titulu „diplomovaný specialista“ (DiS). V národním kontextu však přetrvávají problémy v neurčitém statusu
i v přílišné délce tohoto studia. Vyšší odborné studium
dnes může získat status části bakalářského studia jen
výběrově na základě dohody dané vyšší odborné školy
s oborově příbuznou vysokou školou o společné realizaci studijního programu, přičemž studium v takovémto studijním programu trvá obvykle 3–3,5 roku,
čímž se přesahuje všeobecně v Evropě rozšířená délka
trvání bakalářského cyklu studia. Z tohoto důvodu je
tedy nutno délku vyššího odborného studia v České
republice zkrátit na 2–2,5 roku a v souladu s tím iniciovat pokračování procesu transformace vybraných
kvalitních vyšších odborných škol na neuniverzitní
vysoké školy, přičemž počítat je nutno i s tím, že ty
vyšší odborné školy, které nebudou transformovány,
budou nadále působit jako více či méně významné
instituce post-sekundárního vzdělávání s výchovou
absolventů vyššího odborného studia.

Za účelem maximalizace přínosu krátkého vysokoškolského studia (a s tím souvisejícím efektivním
využitím veřejných zdrojů) a posílením jeho statutu,
by, v případě rozhodnutí o systémové implementaci
tohoto typu studia, bylo namístě též udělování nižšího
titulu odlišujícího se ovšem od titulu bakalářského.
Jako inspirace by mohla posloužit praxe anglických
vysokých škol, na nichž byly zavedeny „základní
tituly“ (Foundation Degrees) udělované na závěr
krátkého (například dvouletého) studia s patřičným
označením za jménem absolventů. Obdobně by bylo
rovněž možné zvažovat zavedení formalizované „certiﬁkátové úrovně terciárních kvaliﬁkací“ (jako součásti
kvaliﬁkační úrovně krátkého cyklu), která by usnadnila formální ukončování obvyklých krátkých kurzů
(rekvaliﬁkačních, inovačních, rozšiřujících apod.) např.
v podobě půlročního, jednoročního nebo jeden a půl
ročního studia (s hodnotou kolem 30-60-90 kreditů
ECTS) zakončeného vydáním příslušného osvědčení/certiﬁkátu. Tímto by mohlo být v České republice
vyřešeno systematické propracování úrovně krátkých
a „velmi krátkých“ cyklů v rámci 1. boloňského cyklu.

Za předpokladu zkrácení délky vyššího odborného
studia by v budoucnu 2–2,5leté kvalitní vyšší odborné
studium získalo status „krátkého vysokoškolského studia“ (s hodnotou 120–150 kreditů ECTS). Toto krátké

21

Viz relevantní doporučení expertů OECD k rozvoji českého terciárního vzdělávání z roku 2006 obsažené v Czech Republic: Country
Note. <http://www.oecd.org/dataoecd/8/32/37730231.pdf>.
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stupních. V praxi vše záleží na struktuře a obsahu
studijních modulů, resp. na možnostech jejich kombinace determinujících tak celkovou prostupnost studia
v daném studijním programu/oboru.

5.2.3 Koncepce bakalářského studia v 1. cyklu
Proces vytváření struktury NSKTV ČR a jejího obsahu
tj. formulace úrovňových deskriptorů poskytuje též
příležitost k reflexi koncepce bakalářského studia
v ČR. Boloňská deklarace uvádí, že „titul získaný
po ukončení prvého cyklu bude rovněž mít platnost
z hlediska evropského trhu práce jako odpovídající
kvalifikační stupeň“ [1], z čehož vyplývá potřeba
proﬁlace kompetencí absolventů bakalářského studia
tak, aby tito absolventi byli jak konkurenceschopní při
vstupu na trh práce, tak schopni pokračovat ve studiu
v navazujících magisterských studijních programech.
V zásadě jsou možné dvě varianty proﬁlace absolventa
bakalářského studia:

Třebaže v České republice formalizované rozlišení
proﬁlů bakalářského studia na dva typy nemá tradici,
a nejsou proto k dispozici ani praktické zkušenosti,
vzhledem k potřebné hlubší diverziﬁkaci terciárního/
vysokoškolského vzdělávání se jeví žádoucí iniciovat
debatu na toto téma, vč. způsobu implementace,
aby tak byl plně realizován relevantní cíl Aktualizace
reformy vysokého školství: „Třístupňová struktura vysokoškolského studia (bakalář, magistr, doktor), která je
základní myšlenkou Boloňského procesu, je na našich
vysokých školách již funkční a na národní úrovni je
prosazována prostřednictvím Dlouhodobého záměru
a příslušnými pravidly při rozdělování ﬁnančních
prostředků ze státní dotace v části přidělované podle
formule (normativně) i v části rozvojových programů;
na mezinárodní úrovni ji Boloňský proces vyžaduje
včetně podpory příslušných mezinárodních programů.
Mezinárodně koncipovaná a prakticky ve všech evropských zemích dnes uznávaná struktura vyžaduje, aby
bakalářské studium bylo jak dostatečnou kvaliﬁkací
pro uplatnění na pracovním trhu, tak podmínkou
a zároveň možností pro pokračování v dalším stupni
studia. Míra praktického zaměření je ponechávána
zcela volná a není ani výrazným předmětem diskusí
o celoevropském kvaliﬁkačním rámci. Příliš praktické
zaměření bakalářů většinou nezdůrazňují ani zaměstnavatelé, kteří často naopak vyžadují alespoň určitý
stupeň jejich ﬂexibility. Diverziﬁkovaná nabídka bakalářského studia, vždy podle konkrétních podmínek
vysoké školy, regionu, praxe apod. – od programů
obecněji zaměřených až k těm poměrně úzce specializovaným, jejich inovace a obsahová skladba, která
bude přispívat k zefektivnění studia (snížená neúspěšnost studia), je výraznou prioritou Dlouhodobého
záměru, podporovanou ﬁnančně. Cílem je dosáhnout
dvojnásobek absolventů bakalářského studia oproti
magisterskému“ [19].

první varianta: bakalářské studium je koncipováno
tak, aby v prvním cyklu NSKTV ČR (odpovídající
6. úrovni NSK ČR a EQF Rámce) vedlo k jednomu
určitému bakalářskému proﬁlu. Tato varianta předpokládá diferenciaci modulární struktury studia buď
na (a) studium připravující k přímému uplatnění
absolventa v praxi (profesně orientovaný bakalář),
nebo případně na (b) studium připravující absolventa na pokračování ve studiu na magisterské
úrovni (teoreticky/akademicky orientovaný bakalář);
druhá varianta: bakalářské studium je koncipováno
tak, aby v prvním cyklu NSKTV ČR (odpovídající 6.
úrovni NSK ČR a EQF Rámce) vedlo k bakalářskému
proﬁlu umožňujícím jak uplatnění v praxi, tak pokračování v navazujícím magisterském studijním programu.
Tato varianta předpokládá obsažení a kombinaci
jak teoretické, tak praktické složky studia v modulární struktuře studijního programu/oboru v míře
zaručující jak odpovídající uplatnění na trhu práce,
tak pokračování ve studiu na magisterské úrovni.
Na rozdíl od druhé varianty, kombinující teoretické
a praktické zaměření, tedy první varianta předpokládá
zřetelnou proﬁlaci bakalářského studia k profesní nebo
akademické specializaci. V praxi však rozlišení obou
variant nemusí být ovšem rigidní. Během studia jsou
možné různé modiﬁkace spojující východiska obou
variant a také ani výstupní proﬁl absolventa nemusí
být jednou provždy dán: například „prakticky zaměřený bakalář“, má-li schopnosti, zájem a patřičnou vůli,
může si doplnit moduly, které absolvuje „akademický
bakalář“ a pokračovat jako on ve studiu na vyšších

5.3

Návrh struktury Národní soustavy
kvaliﬁkací terciárního vzdělávání ČR

Na základě uvedených koncepcí je možné, v souladu
s EHEA Rámcem a EQF Rámcem navrhnout následující základní strukturu Národní soustavy kvaliﬁkací ter-
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Tabulka 11
Struktura Národní soustavy kvaliﬁkací terciárního vzdělávání ČR (NSKTV ČR) v kontextu souborné Národní soustavy
kvaliﬁkací ČR (NSK ČR)
Úroveň NSK ČR

Úroveň NSKTV ČR

8

4

Doktorská (kredity ECTS neurčovány, 3–4 roky studia)

7

3

Magisterská (60–180 kreditů ECTS, 1–3 roky studia)

2

Bakalářská (180–240 kreditů ECTS) (3–4 roky studia)
§ Akademicky orientovaný bakalář (předpokládané pokračování studia)
§ Profesně orientovaný bakalář (předpokládané uplatnění v praxi bez
pokračování studia)
§ Vyšší odborné studium realizované ve spolupráci s vysokou školou

6

Charakteristika

4

Krátký cyklus v rámci 1. cyklu studia
§ Transformované VOŠ studium (120–150 kreditů ECTS, 2–2,5 roku studia)
§ Certiﬁkáty, kurzy (rekvaliﬁkační, doplňující apod.) (30–60–90 kreditů
ECTS, 0,5–1–1,5 roků studia)
Úplné střední vzdělání (4 roky studia s maturitou)

3

Neúplné střední vzdělání (až 4 roky studia bez maturity)

2

Úplné základní vzdělání (9 let studia)

1

Neúplné základní vzdělání (až 9 let studia)

5

1

ciárního vzdělávání ČR jako součásti souborné Národní
soustavy kvaliﬁkací ČR (viz tabulka č. 11).

neustálé monitorování míry kompatibility a konvergence NSKTV ČR jako součásti NSK ČR s EHEA
Rámcem a EQF Rámcem.

V kontextu takto navrženého uspořádání struktur
úrovní NSK ČR a NSKTV ČR jako její součásti bude
možné NSKTV ČR dále rozvíjet tak, aby naplňovala
požadavky kompatibility s EHEA Rámcem i EQF Rámcem. Další rozvoj takto navržené NSKTV ČR v souladu
s EHEA Rámcem pak musí především zahrnovat:

V neposlední řadě není možno opomenout
důležitou skutečnost, a to že jakkoliv důležité se na
systémové úrovni zdá být zajištění co nejvyšší míry
kompatibility a konvergence NSKTV ČR s EHEA
Rámcem. V národním kontextu je v procesu tvorby
NSKTV ČR bezpodmínečně nutné zajistit co nejvyšší
míru informovanosti a participace akademické obce,
absolventů, studentů a zaměstnavatelů. Bez aktivní
participace těchto aktérů vysokoškolské politiky je
úspěšnost implementace NSKTV ČR předem výrazně
ohrožena.

rozpracování deskriptorů úrovní NSKTV ČR dle
Dublinských deskriptorů či jiných relevantních zdrojů22, výstupních kompetencí absolventů studijních
programů a dalších charakteristik jejich kompetencí
a proﬁlů;
umísťování terciárních kvaliﬁkací do jednotlivých
úrovní NSKTV ČR na základě jejich validace, nejdříve ve formě vybraných příkladů, později v širším měřítku;
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Vytvářet (a odpovídat
na) podrobnou písemnou a ústní komunikaci
Zodpovídat za porozumění sobě sama a za své
chování

Vytvářet (a odpovídat
na) podrobnou písemnou a ústní komunikaci
v neznámých situacích
Používat porozumění
sobě sama ke změně
svého chování

Přebírat odpovědnost za
splnění úkolů a projevovat určitou samostatnost v roli při práci nebo Přebírat odpovědnost za
při studiu v relativně
své vlastní učení
stabilním kontextu, kde
se však mění některé
faktory
Zvládnout roli pod
vedením v pracovním
nebo ve studijním kontextu, který je obvykle
předvídatelný, a v němž
je zapojeno mnoho
faktorů, které způsobují
změny, přičemž některé Projevovat samostatné
faktory jsou ve vzájem- řízení svého učení
ném vztahu
Navrhovat, jak zlepšit
výsledky
Dohlížet na rutinní práci ostatních a přebírat
určitou odpovědnost za
vzdělávání ostatních

Používat řadu oborově
speciﬁckých dovedností
k vykonávání úkolů
a projevovat osobní
interpretaci výběrem
a přizpůsobováním
metod, nástrojů a materiálů
Hodnotit různé přístupy
k vykonávání úkolů

Vytvářet strategické
přístupy k úkolům,
které vznikají v práci
nebo ve studiu, aplikací specializovaných
znalostí a využíváním
odborných informačních zdrojů
Hodnotit výsledky
z hlediska použitého
strategického přístupu

Aplikovat znalosti
z oboru, které zahrnují
postupy, techniky,
materiály, nástroje,
vybavení, terminologii
a některé teoretické
myšlenky

Používat rozsáhlé oborově speciﬁcké praktické a teoretické znalosti

3

4

Vyhledávat poradenství
v otázkách učení

2

Projevovat povědomí
o postupech pro řešení
problémů

(iv) Odborná a profesní
kompetence
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Řešit problémy integrováním informací
z odborných zdrojů
a brát přitom v úvahu
příslušné sociální a etické otázky

Řešit problémy s využitím dobře známých
informačních zdrojů
a brát přitom v úvahu
některé sociální problémy

Odpovídat na jednoduchou, ale podrobnou
písemnou a ústní komu- Řešit problémy s použinikaci
tím poskytnutých inforPřizpůsobovat roli
mací
různému sociálnímu
prostředí

Přebírat omezenou
odpovědnost za zlepšení výkonu v práci
nebo ve studiu v jednoduchém a stabilním
kontextu a v dobře
známých, homogenních
skupinách

Vybavit si a pochopit
znalosti z oboru, rozsah
těchto znalostí je omezen na fakta a hlavní
myšlenky

Odpovídat na jednoduchou písemnou a ústní
komunikaci
Projevovat svou sociální
roli

(iii) Komunikační
a sociální kompetence

Používat dovednosti
a klíčové kompetence
k vykonávání úkolů,
u kterých je činnosti
řízena pravidly, jež
deﬁnují běžné postupy
a strategie
Vybrat a aplikovat
základní metody,
nástroje a materiály

Přijmout poradenství
v otázkách učení

(ii) Kompetence učit se

Vybavit si základní
všeobecné znalosti

(i) Samostatnost
a odpovědnost

Osobní a odborné kompetence

1

Dovednosti

Plnit pracovní nebo studijní úkoly pod přímým
dohledem a projevovat
osobní efektivitu v jednoduchém a stabilním
kontextu

Znalosti

Používat základní
dovednosti k vykonávání jednoduchých úkolů

Úroveň
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5

6

Používat rozsáhlé
teoretické a praktické
znalosti, které jsou často
specializované v rámci
oboru, a projevovat
povědomí o limitech
znalostního základu

Používat podrobné
teoretické a praktické
znalosti oboru. Některé
znalosti jsou v popředí
oboru a budou zahrnovat kritické chápání
teorií a principů

Vytvářet strategické
a tvůrčí odpovědi při
zkoumání řešení dobře
deﬁnovaných konkrétních a abstraktních
problémů
Projevovat přenášení
teoretických a praktických znalostí do řešení
problémů

Projevovat zvládnutí
metod a nástrojů ve
složitém a specializovaném oboru a demonstrovat inovace v používaných metodách
Vymýšlet a podporovat
argumenty pro řešení
problémů

Dovednosti

Znalosti

Úroveň

Příloha – Pokračování tabulky 12

Demonstrovat odpovědnost za administrativní plán, management prostředků
a týmů v pracovním
a studijním kontextu,
který je nepředvídatelný a vyžaduje řešení
složitých problémů,
přičemž je zde mnoho
vzájemně se ovlivňujících faktorů
Ukázat tvořivost v rozvíjení projektů a ukázat
iniciativu v řízení procesů, které zahrnují vzdělávání ostatních tak,
aby se rozvíjel týmový
výkon

Samostatně zvládat
projekty, které vyžadují
řešení problémů, přičemž existuje mnoho
faktorů, z nichž některé
se vzájemně ovlivňují
a vedou k nepředvídatelným změnám
Projevovat tvořivost při
rozvíjení projektů
Řídit jiné lidi a kontrolovat vlastní výkony
a výkony jiných
Vzdělávat jiné a rozvíjet
týmový výkon

(i) Samostatnost
a odpovědnost

Důsledně hodnotit
vlastní učení a identiﬁkovat vzdělávací
potřeby

Hodnotit vlastní učení
a identiﬁkovat vzdělávací potřeby nezbytné
k absolvování dalšího
vzdělávání

(ii) Kompetence učit se

Sdělovat myšlenky,
problémy a řešení
jak odborníkům, tak
laickým posluchačům
s použitím řady technik
zahrnujících kvalitativní
a kvantitativní informace
Vyjadřovat vnímavý
internalizovaný osobní
světový názor manifestující solidaritu s
ostatními

Sdělovat myšlenky
dobře strukturovaným
a logickým způsobem
svým spolupracovníkům, vedoucím a zákazníkům s použitím
kvalitativních a kvantitativních informací
Vyjadřovat vnímavý
internalizovaný osobní
světový názor odrážející
závazky k ostatním

(iii) Komunikační
a sociální kompetence

Osobní a odborné kompetence

Shromažďovat a interpretovat příslušné údaje
v oboru pro řešení problémů
Prokazovat zkušenosti
z pracovní interakce ve
složitém prostředí
Dělat si úsudek na
základě sociálních
a etických otázek, které
vznikají v práci a ve
studiu

Formulovat odpovědi
na abstraktní a konkrétní problémy
Projevovat zkušenosti
z funkční interakce
v oboru
Dělat si úsudek na
základě znalostí příslušných sociálních a etických otázek

(iv) Odborná a profesní
kompetence
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Projevovat významné
Zkoumat, koncipovat,
vůdčí schopnosti, inovace a samostatnost
navrhovat, realizovat
a přizpůsobovat projek- v pracovním i studijním
ty, které vedou k novým kontextu, který je neobznalostem a k novým
vyklý a vyžaduje řešení
problémů, jež zahrnují
postupům řešení
mnoho vzájemně se
ovlivňujících faktorů

Používat specializované znalosti ke kritické
analýze, evaluaci a syntéze nových a složitých
myšlenek, které jsou na
nejpokročilejší hranici
oboru
Rozšiřovat nebo znovu
deﬁnovat existující
znalosti a/nebo profesní
praxi v oboru nebo na
styčné ploše mezi obory

7

Projevovat vůdčí
schopnosti a inovaci
v pracovním a studijním
kontextu, který není
dobře známý, je složitý
a nepředvídatelný
a který vyžaduje řešení
problémů zahrnujících
mnoho vzájemně se
ovlivňujících faktorů
Kontrolovat strategický
výkon týmů

Vytvářet vědeckou
diagnózu problémů
integrováním znalostí
z nových nebo interdisciplinárních oborů
a vytvářet si úsudek na
základě neúplných nebo
omezených informací.
Rozvíjet nové dovednosti v reakci na
objevující se znalosti
a techniky

Používat specializované
teoretické a praktické
znalosti, z nichž některé
jsou v popředí znalostí
v oboru. Tyto znalosti
tvoří základ originality
v rozvíjení a/nebo aplikování myšlenek
Projevovat kritické
povědomí o problémech
znalostí v oboru a na
styčné ploše mezi různými obory

(i) Samostatnost
a odpovědnost

Dovednosti

Znalosti

Úroveň

Příloha – Pokračování tabulky 12

(iii) Komunikační
a sociální kompetence

Projevovat schopnost
trvalé angažovanosti ve
vytváření nových myšlenek a postupů a vysokou míru porozumění
vzdělávacím procesům

Autoritativně komunikovat prostřednictvím
aktivní účasti v kritických dialozích s rovnocennými protějšky
v odborné obci
Podrobně zkoumat
a přemýšlet o společenských normách a vztazích a vést akce na jejich
změnu

Sdělovat výsledky,
metody a podpůrná
zdůvodnění projektů
odborníkům a laickým
Projevovat samostatnost
posluchačům s použitím
v řízení učení a vysokou
vhodných technik
míru porozumění vzděPodrobně zkoumat
lávacím procesům
a přemýšlet o společenských normách a vztazích a jednat tak, aby se
změnily

(ii) Kompetence učit se

Osobní a odborné kompetence

Kriticky analyzovat,
evaluovat a syntetizovat
nové a složité myšlenky
a strategická rozhodnutí založená na těchto
postupech
Prokazovat zkušenosti
z pracovní interakce se
schopností strategického rozhodování ve
složitém prostředí
Činnostmi podporovat
společenský a etický
růst

Řešit problémy integrováním složitých
pramenů znalostí, které
jsou někdy neúplné,
a v novém a neznámém
kontextu
Prokazovat zkušenosti
z pracovní interakce v řízení změn ve
složitém prostředí

(iv) Odborná a profesní
kompetence
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SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKATELSKÝM
SEKTOREM II. – SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
(text volně navazuje na článek Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem I.
– Zkušenosti ze světa, který byl publikován v minulém čísle časopisu Aula)
Denisa Škopová

Spolupráce vysokých škol a podnikatelského sektoru se začala v České republice vytvářet vzhledem
k odlišnému historickému vývoji zejména v poválečných letech mnohem později a za jiných okolností
než v západních zemích. Počátek spolupráce souvisí
se změnou režimu na konci osmdesátých let, kdy se
česká společnost začala transformovat v demokracii,
začaly se ustanovovat tržní mechanismy a vysoké
školy postupně získaly autonomní postavení příznivé
pro spolupráci s podnikatelským sektorem. Přestože u
nás doprovází změny vysokého školství jiné okolnosti
a jejich vývoj je velmi pozvolný, směr těchto změn je
totožný s vývojem v západní Evropě. Stále více se
zdůrazňuje role škol v oblasti hospodářského rozvoje
a vysoké školy postupně navazují užší vztahy s podnikatelskou sférou.

V oblasti výzkumu a vývoje v současné době vzrůstá úloha vysokých škol; od vysokých škol se stále více očekává,
že budou vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu a vývoje a že současně budou schopny
výsledky výzkumu a vývoje zprostředkovávat nebo přímo
aplikovat v praxi a využívat je tak jako významný zdroj
společenských inovací.
Třetí neméně významnou oblastí činnosti vysokých škol
je jejich úzká spolupráce s hospodářskou sférou (podniky,
zaměstnavateli a dalšími odběrateli), spoluvytváření
inovačních a technologických klastrů a zapojení se do
rozvoje celého regionu, ve kterém vysoká škola působí
(tzv. servisní funkce).“ [Ministerstvo školství… 2005a;
2]
Základní uvědomění si, že spolupráce vysokých
škol a podnikatelského sektoru by měla být běžnou
záležitostí a není ničím, co by narušovalo chod škol, je
tedy zřejmé. To však nic nevypovídá o tom, zda školy
a v jaké míře s podnikatelským sektorem skutečně
spolupracují. Poznatky o spolupráci vysokých škol
a podnikatelského sektoru v České republice jsou však
velmi zlomkovité a jejich výpovědní hodnota je pouze
orientační. O spolupráci se můžeme dozvědět pouze
příležitostně: na různých konferencích a seminářích,
z médií, webových stránek škol apod. Obvykle se
jedná o obecná tvrzení, jako je například hodnocení
spolupráce v Koncepci reformy vysokého školství, kde
si můžeme přečíst, že „v porovnání s průmyslově vyspělými zeměmi je spolupráce vysokých škol s podnikatelskými
subjekty na nízké úrovni“ [Ministerstvo školství… 2004a;
40]. Abychom však mohli posoudit stav spolupráce
v České republice a porovnávat její úroveň s úrovní
v ostatních zemí, potřebujeme detailnější popis situ-

Trend rozšiřování spolupráce v České republice
a především přesvědčení, že spolupráce je přínosná
a žádoucí, lze pozorovat na mnoha stranách. Příkladem může být Dlouhodobý záměr vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období
2006–2010. V úvodu se píše, že „cílem ministerstva je
vytvořit konkurenceschopný, bohatě diverziﬁkovaný systém,
který plní všechny tři základní funkce vysokých škol.
V oblasti vzdělávání umožňuje rozvinout a realizovat
potenciál lidí, dokáže adekvátně připravit mladé lidi pro
trh práce a zajistit jejich zaměstnatelnost v dlouhodobé
časové perspektivě, vychovává aktivní občany se zájmem
rozvíjet demokratickou společnost, podporuje v absolventech touhu po dalším vzdělávání a získávání nových
poznatků po celý život a dokáže dále rozvíjet poznání v
celém širokém spektru oborů.
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vysokoškolská a hospodářská veřejná politika státu.
Vyvstává tedy potřeba mít takovou analýzu a mít
možnost na jejím základě formulovat politiku s touto
oblastí související. Tato potřeba je ještě zvýrazněna
tím, že se pomalu vytváří politika zaměřená výhradně
na podporu těchto aktivit. Cílem následující studie je
tedy alespoň stručně poukázat na současnou situaci
v dané oblasti u nás.

ace u nás. V současné době však neexistuje souhrnná
analýza, která by tuto oblast systematicky mapovala
a dostatečně vypovídala o stavu spolupráce.
Je nicméně třeba zmínit výzkum, který se spolupráci vysokých škol a podnikatelského sektoru věnoval.
Je to projekt Centra pro studium vysokého školství
Analýza spolupráce vysokých škol s výrobními a servisními
podniky, který byl realizován mezi roky 2002 a 2004
a jehož cílem bylo zjistit současný stav vzájemné
komunikace mezi průmyslem a vysokým školstvím
a načrtnout potenciální vývojové cesty spolupráce.
[Centrum pro studium… 2004]

Analýza spolupráce
Středem pozornosti analýzy spolupráce vysokých
škol a podnikatelského sektoru, která vznikla v první
polovině roku 2006, jsou aktivity vysokých škol a podniků, tedy skutečně realizovaná spolupráce, její rozsah,
funkce a další základní charakteristiky. Hlavním cílem
je identiﬁkovat existující modely spolupráce a jejího
navazování, poukázat na nedostatky a rezervy ve spolupráci a také naznačit, co spolupráci brání a případně
jaká rizika přináší.

Projekt se uskutečnil formou pracovních seminářů
a empirického šetření. Záměrem pracovních seminářů
bylo umožnit dialog mezi oběma stranami. Zástupci
vysokých škol a podniků měli příležitost prezentovat příklady dobré praxe a diskutovat o tématech,
jakými jsou struktura studia, profily absolventů,
jejich uplatnitelnost apod. Empirické šetření se pak
zabývalo těmito čtyřmi tématy: spolupráce vysokých
škol s podniky, restrukturalizace studia, uplatnění
absolventů bakalářského studia a praktická výuka.
K oblasti spolupráce vysokých škol s podniky je závěr
studie následující: „Na základě výpovědí zástupců vysokých škol lze konstatovat, že se spolupráce těchto pracovišť
s podniky jeví jako uspokojivá. Existují četné kontakty
na pracoviště, kde jsou absolventi umístěni, fakulty jsou
o absolventech v řadě případů informováni a mají také
přehled o požadavcích podniků na umisťované i budoucí
absolventy. Vztahy s vysokými školami jsou dle názorů
pracovníků z podniků ve většině případů na dobré úrovni.
Spolupráce se uskutečňuje především na poli umisťování
absolventů, i když i tam jsou ještě značné rezervy.“ [Centrum pro studium… 2004; 12-13]

Hlavní metodou je kvantitativní výzkumné šetření,
jehož cílovou skupinu tvoří veřejné a soukromé vysoké
školy, a to zástupci rektorátů, děkanátů a výzkumných
útvarů jednotlivých škol. Výběrový soubor nebyl pro
potřeby výzkumu vytvořen a byly osloveny všechny
vysoké veřejné a soukromé školy, které v té době
existovaly. Celkem bylo v rámci výzkumu osloveno
180 respondentů, z toho 25 zástupců rektorátů, 107
zástupců děkanátů, 9 zástupců výzkumných útvarů
a 39 zástupců soukromých vysokých škol.
Sběr dat proběhl pomocí polostrukturovaného
dotazníku, který byl respondentům distribuován
v elektronické podobě a zasílán elektronickou poštou.
Oslovení proběhlo ve dvou výzvách a celkem odpovědělo 57 respondentů. Celková návratnost tedy činí
32 %. Výzkumu se zúčastnilo 7 zástupců rektorátů, 40
zástupců děkanátů, 2 zástupci výzkumných útvarů
škol a 8 zástupců soukromých vysokých škol. Jejich
úplný seznam je k dispozici v příloze č. 1.

Celý projekt byl nicméně spíše jakousi sondou do
oblasti spolupráce, a nikoli systematickou analýzou
spolupráce vysokých škol s podniky. Především nepokryl celou šíři této oblasti a dotýkal se pouze několika
forem spolupráce, jako je proﬁl absolventa, spolupráce
při tvorbě studijních programů apod.

Protože šetření proběhlo prostřednictvím elektronické pošty, nebylo zcela anonymní a byli osloveni
konkrétní vybraní zaměstnanci vysokých škol. V převážné většině se jednalo o prorektory, proděkany
a vedoucí pracovníky ostatních součástí škol, kteří mají
spolupráci s podniky na starosti, v ostatních případech
o jiné kompetentní pracovníky. Do dotazníku však

V současné době tedy nemáme k dispozici ucelenou
analýzu spolupráce vysokých škol a podnikatelského
sektoru, která by systematicky shrnovala celou oblast.
Spolupráce škol a podniků je však jednou z hlavních proklamovaných oblastí aktivit vysokých škol
a zároveň je to oblast, kterou významně ovlivňuje
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respondenti nezaznamenávali svá jména ani žádné
jiné údaje, prostřednictvím kterých by bylo možné
je identiﬁkovat jako konkrétní osoby. Po obdržení
vyplněného dotazníku byl dokument oddělen od
elektronické pošty a dále byl zpracováván tak, že
zastupoval pouze danou instituci a nikoli samotného
respondenta.

Tabulka 1
Existence pravidel upravujících spolupráci
škola/součást

Dotazník zjišťoval, jak a zda vysoké školy spolupracují s podnikatelským sektorem. Zaměřil se především
na jednotlivé formy spolupráce a způsoby jejich navazování. Týkal se však i přínosů, rizik a překážek spolupráce a dotazoval se také na spokojenost s prostředím
pro spolupráci apod. Před výzkumným šetřením
prošel dotazník pilotáží na vzorku pěti respondentů.
Ta měla zaručit především jednoznačnost a srozumitelnost otázek. Ukázalo se, že dotazník nemá žádné
významné nedostatky, a došlo pouze k drobným
úpravám. Pro jednotlivé části veřejných vysokých škol
(rektoráty, děkanáty a výzkumné útvary) a pro školy
soukromé byl dotazník částečně uzpůsoben. Veškerá
analýza dat získaných prostřednictvím dotazníků byla
prováděna pomocí programu SPSS.

pravidla
ano

ne

rektorát veřejné VŠ

3

3

fakulta veřejné VŠ

17

19

výzk. ústav veřejné VŠ

2

0

soukromá VŠ

3

4

Celkem

25

26

N = 51 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Na vhodnost a příznivost prostředí pro spolupráci
vysokých škol s podnikatelským sektorem má také
vliv existence motivačních nástrojů, které ke spolupráci akademické pracovníky podněcují. Tabulka č. 2
znázorňuje rozložení odpovědí na otázku, zda jsou
nějakým způsobem zaměstnanci ke spolupráci se
soukromými subjekty školou motivováni.
Tabulka 2
Existence nástrojů motivujících ke spolupráci
škola/součást

Výsledky analýzy
Pro realizaci spolupráce škol s podniky musí být na
školách vytvořeno vhodné prostředí, které spolupráci
umožňuje a případně podporuje. Respondenti byli
tedy dotázáni, zda na jejich škole existuje centrální
přehled o spolupráci se soukromými subjekty a oddělení, které tuto spolupráci koordinuje. Ze 17 veřejných
vysokých škol, které se šetření zúčastnily, jich 10 na
úrovni rektorátu vytváří centrální přehled o spolupráci
a 9 má při rektorátu zvláštní oddělení. Na úrovni fakult
je situace horší, protože ze všech 40 zúčastněných
fakult má centrální přehled o spolupráci pouhých 16
a oddělení koordinující spolupráci má pouhých 12
fakult. Z 8 soukromých vysokých škol má 6 centrální
přehled o spolupráci a 3 školy mají oddělení, které
spolupráci koordinuje.

motivace
ano

ne

rektorát veřejné VŠ

3

3

fakulta veřejné VŠ

12

24

výzk. ústav veřejné VŠ

1

1

soukromá VŠ

5

2

Celkem

21

30

N = 51 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Tabulka 3
Formy motivace ke spolupráci
motivace

Aby existence centrálních přehledů a specializovaných oddělení měla smysl, měla by být nastavena
pravidla upravující spolupráci akademických pracovníků se soukromými subjekty. Tabulka č. 1 ukazuje
odpovědi na otázku, zda na škole taková pravidla
existují. Přibližně polovina respondentů odpověděla
kladně.

četnost

ﬁnanční odměna

14

zvyšování odbornosti

4

lepší formální hodnocení

2

účast na projektech

2

pochvala

1

lepší pracovní podmínky

1

prestiž

1

N = 20 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Z výsledků vyplývá, že motivační nástroje nejsou
velmi rozšířeny, jejich existenci deklarovala přibližně
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pouze třetina respondentů. Ti posléze speciﬁkovali,
o jakou formu motivace se jedná. Odpovědi shrnuje
tabulka č. 3, která udává, kolikrát byla daná forma
zmíněna. Jednoznačně převažuje ﬁnanční motivace
a ostatní formy jsou využívány jen zřídka.

nespolupracují vůbec. Někteří z nich jako důvod
uvedli skutečnost, že na škole neuskutečňují žádný
výzkum. Ostatní vysvětlovali nedostatek spolupráce
v této oblasti neexistencí poptávky a nedostatečnými
personálními kapacitami na škole.
Velmi podobné výsledky vychází i pro spolupráci
v oblasti poradenství. Přes 80 % respondentů uvedlo,
že škola alespoň občas poskytuje odborné konzultace
akademických pracovníků soukromým subjektům.
Podrobné výsledky shrnuje tabulka č. 5. Mezi důvody těch, kteří v této oblasti vůbec s podnikatelským
sektorem nespolupracují, patří nezájem podniků,
nedostatek personálních kapacit a také nedostatek
odvahy na straně akademiků.

Formy spolupráce
Respondenti byli dále dotázáni na jednotlivé formy
spolupráce. Podívejme se tedy, které formy české
vysoké školy využívají a v jakém rozsahu. Tabulka
č. 4 shrnuje odpovědi na otázku, zda škola realizuje
výzkum provozovaný na zakázku pro soukromé subjekty nebo ve spolupráci se soukromými subjekty.
Tabulka 4
Výzkum provozovaný na zakázku nebo ve spolupráci
škola/součást

výzkum
ano, stále

ano, nárazově

ne

celkem

rektorát veřejné VŠ

1

5

0

6

fakulta veřejné VŠ

6

24

9

39

výzk. ústav veřejné VŠ

1

1

0

2

soukromá VŠ

1

4

3

8

Celkem

9

34

12

55

16,4 %

61,8 %

21,8 %

100 %

N = 55 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Tabulka 5
Poskytování poradenství
škola/součást

konzultace
ano, stále

ano, nárazově

ne

celkem

2

4

0

6

fakulta veřejné VŠ

9

22

8

39

výzk. ústav veřejné VŠ

0

2

0

2

rektorát veřejné VŠ

soukromá VŠ
celkem

2

4

2

8

13

32

10

55

23,6 %

58,2 %

18,2 %

100 %

N = 55 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Přes 75 % respondentů deklarovalo alespoň občasnou realizaci výzkumu na zakázku pro soukromý
subjekt či výzkum realizovaný ve spolupráci se soukromým subjektem. Ostatní uvedli, že v této oblasti

Oblast výzkumu a poskytování poradenství
úzce souvisí s problematikou duševního vlastnictví.
Respondenti tedy vyjadřovali svou (ne)spokojenost
s jejím řešením. Odpovědi na otázku, zda je na škole
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dobře ošetřena problematika ochrany duševního
vlastnictví, obsahuje tabulka č. 6.

ního, personálního a organizačního zabezpečení dané
problematiky a neexistenci pravidel.

Tabulka 6
Spokojenost s ochranou duševního vlastnictví

Další oblastí spolupráce vysokých škol a podnikatelského sektoru je poskytování dalšího vzdělávání.
Podle Strategie rozvoje terciárního vzdělávání je jeho
úroveň „v různých částech terciárního sektoru vzdělávání
různá. V některých institucích je jeho stav nepochybně stále
slabou stránkou jejich rozvoje, v jiných se celoživotnímu
vzdělávání věnuje zasloužená pozornost a je nabízeno v celé
škále příležitostí“ [Ministerstvo školství… 2001b; 32].
Odpovědi na otázku, zda jsou nabízeny kurzy dalšího
vzdělávání soukromým subjektům a jejich zaměstnancům, nejsou s tímto tvrzením v rozporu. Jak ukazuje
tabulka č. 7, celá polovina respondentů deklarovala,
že jejich instituce nabízí kurzy dalšího vzdělávání
nepřetržitě. Ti, kteří další vzdělávání nenabízí, stav
vysvětlují neexistencí poptávky.

škola/součást

spokojenost
ano

ne

rektorát veřejné VŠ

4

2

fakulta veřejné VŠ

20

10

výzk. ústav veřejné VŠ

2

0

soukromá VŠ

5

0

Celkem

31

12

72,1 %

27,9 %

N = 43 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Z tabulky je evidentní, že převažuje spokojenost,
nicméně stále existují na školách rezervy a je zde
prostor pro lepší ošetření této problematiky. Mezi
nedostatky respondenti zmiňovali nedostatek ﬁnanč-

Zbývající formy spolupráce, na které se dotazník
respondentů ptal, se týkají vzdělávání studentů. První

Tabulka 7
Poskytování kurzů dalšího vzdělávání
škola/součást

další vzdělávání
ano, stále

ano, nárazově

ne

celkem

rektorát veřejné VŠ

3

4

0

7

fakulta veřejné VŠ

20

11

8

39

výzk. ústav veřejné VŠ

1

0

0

1

soukromá VŠ

3

2

2

7

27
50,0 %

17
31,5 %

10
18,5 %

54
100 %

celkem

N = 54 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Tabulka 8
Konzultace studijních programů
škola/součást

konzultace programů
ano, všech

ano, některých

Ne

celkem

rektorát veřejné VŠ

2

4

1

7

fakulta veřejné VŠ

9

16

15

40

soukromá VŠ

3

4

1

8

celkem

14

24

17

55

25,5 %

43,6 %

30,9 %

100 %

N = 55 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku
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z nich jsou konzultace obsahu studijních programů
a absolventských proﬁlů se zástupci soukromé sféry.
Odpovědi na otázku, zda takové konzultace škola
realizuje, shrnuje tabulka č. 8. Téměř 70 % respondentů
deklarovalo spolupráci v této oblasti. Ti, kteří uvedli,
že studijní programy nekonzultují, tuto skutečnost
vysvětlovali rizikem úzkého zaměření programů,
nezájmem a neexistencí potřeby programy konzultovat.

Vedení studentských prací je další možnou formou
spolupráce v oblasti vzdělávání studentů. Dotazník
obsahoval otázku: „Vedou zástupci soukromých ﬁrem
diplomové práce studentů Vaší fakulty/školy?“. Při zpracování odpovědí se nicméně ukázalo, že otázka byla
špatně formulována. Jejím smyslem bylo zjistit, zda
zástupci podnikatelských subjektů participují na tvorbě diplomových prací. Tato participace však nemusí
mít nutně jen podobu vedení, ale také konzultací apod.
Vedení práce akademikem tedy nevylučuje jinou participaci zástupce podnikatelské sféry. Odpovědi na
danou otázku mohou být tedy touto chybou zkreslené.
Protože kladné odpovědi jistou výpovědní hodnotu
mají, uvádím alespoň pro hrubou orientaci výsledky
v tabulce č. 10.

Druhou formou spolupráce týkající se vzdělávání
studentů jsou studentské praxe a stáže. Respondenti
odpovídali na dotaz, zda studijní programy obsahují
povinné stáže nebo praxe studentů u soukromých
subjektů. Odpovědi shrnuje tabulka č. 9 a je z ní zřejmé,
že více než polovina respondentů odpověděla kladně,
tedy že studijní programy na jejich škole povinné
stáže či praxe obsahují. Ostatní vysvětlovali skutečnost, že takovou formu spolupráce nevyužívají tím,
že je nemožné zajistit stáže v podnicích pro všechny
studenty, že si studenti hledají praxi sami, případně
že to obor nevyžaduje.

Poslední formou spolupráce, na kterou byli respondenti přímo dotázáni, je účast odborníků z podnikatelského sektoru na výuce. Odpovědi na otázku,
zda zástupci soukromých subjektů participují na
výuce, shrnuje tabulka č. 11. Téměř 90 % respondentů
deklarovalo, že na jejich škole (či její části) se zástupci
podnikatelského sektoru výuky účastní.

Tabulka 9
Stáže či praxe studentů
škola/součást

Protože školy mohou využívat i jiné formy spolupráce než ty, na které se dotazník přímo ptal, respondenti byli na tyto další formy dotázáni. 15 respondentů
uvedlo, že jejich instituce spolupracují i v jiných oblastech, konkrétně uváděli tyto formy spolupráce:

stáže či praxe
ano

ne

rektorát veřejné VŠ

5

2

fakulta veřejné VŠ

16

21

soukromá VŠ

6

2

vytváření expertíz a oponentur,

27

25

51,9 %

48,1 %

účast zástupců podnikatelského sektoru na zkouškách,

celkem

organizace exkurzí,

N = 52 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Tabulka 10
Vedení diplomových prací
škola/součást

vedení prací
ano, stále

ano, nárazově

ne

celkem

rektorát veřejné VŠ

3

4

0

7

fakulta veřejné VŠ

16

12

12

40

soukromá VŠ

2

2

3

7

celkem

21

18

15

54

38,9 %

33,3 %

27,8 %

100 %

N = 54 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

66
AULA, roč. 15, 03 / 2007

STUDIE
Tabulka 11
Účast na výuce studentů
škola/součást

účast
ano, stále

ano, nárazově

celkem

ne

rektorát veřejné VŠ

2

5

0

7

fakulta veřejné VŠ

9

25

6

40

soukromá VŠ

4

3

1

8

celkem

15

33

7

55

27,3 %

60 %

12,7 %

100 %

N = 55 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

účast zástupců podnikatelského sektoru na vedení
školy,
spolupráce na projektech ﬁnancovaných podpůrnými programy,
ﬁnanční podpora studentů a škol.

Základní charakteristiky spolupráce
Obvykle se předpokládá, že s podnikatelskou sférou
spolupracují většinou technicky zaměřené vysoké
školy a že spolupráce ostatních škol s podniky je téměř

výjimečná [např. Ministerstvo školství… 2004a]. Podívejme se tedy, zda tento předpoklad skutečně platí.
Všichni respondenti byli rozděleni do dvou skupin
podle toho, zda zastupují instituci technicky zaměřenou či nikoli. Zástupci rektorátů, kteří zastupují alespoň jednu technickou fakultu, byli zařazeni do skupiny
s technickým zaměřením. Skupina s technickým zaměřením obsahuje 20 respondentů a skupina netechnického zaměření 37. Výrazný rozdíl ve velikosti skupin
srovnání ztěžuje, ale trend lze z výsledků, které jsou
shrnuty v následujících dvou tabulkách, vyčíst. Tabulka č. 12 ukazuje celkové výsledky srovnání a tabulka
č. 13 znázorňuje výsledky korelační analýzy.

Tabulka 12
Spolupráce technických a netechnických vysokých škol s podnikatelským sektorem
forma
VaV
poradenství
účast na výuce
stáže studentů
vedení prací
konzultace stud. programů
další vzdělávání

zaměření

spolupráce
ano, stále

ano, nárazově

celkem

technické

6

11

1

18

netechnické

3

23

11

37

ne

technické

9

10

0

19

netechnické

4

22

10

36

technické

7

11

0

18

netechnické

8

22

7

37

technické

8

X

8

16

netechnické

19

X

17

36

technické

12

4

2

18

netechnické

9

14

13

36

technické

9

7

2

18

netechnické

5

17

15

37

technické

10

5

4

19

netechnické

17

12

6

35

Pozn.: počet respondentů, kteří odpověděli na dané otázky, je uveden v posledním sloupci
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Korelační analýza prokázala přímou souvislost
mezi technickým zaměřením a spoluprací se soukromými subjekty u čtyř forem spolupráce: realizace
výzkumu provozovaného na zakázku nebo ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, poradenství, vedení
diplomových prací a konzultace studijních programů.
Naopak se ukázalo, že organizace studentských stáží
v soukromých podnicích a poskytování dalšího vzdělávání se zaměřením škol vůbec nesouvisí. Co se týče
účasti zástupců podnikatelského sektoru na výuce,
souvislost mezi touto formou spolupráce a technickým
zaměřením školy je velmi mírná. Je také nutno dodat,
že téměř všechny soukromé vysoké školy deklarovaly
spolupráci s podnikatelským sektorem téměř u všech
forem spolupráce a to přesto, že většina z nich nemá
technické zaměření. To výsledky lehce zkresluje, ale
protože je jich v souboru pouze osm, nemá toto zkreslení významný vliv.

Dotazník zjišťoval také další charakteristiky spolupráce, jako je institucionální úroveň jejího navazování
a formálnost spolupráce. Zahraniční odborníci na
spolupráci vysokých škol a podnikatelského sektoru
poukazují na skutečnost, že spolupráce škol s podniky
se odehrává především na bázi osobních neformálních
kontaktů jednotlivých akademiků. [Lambert 2003] To
se předpokládá i o spolupráci, která je realizována
u nás [Úřad vlády… 2003], ale žádný výzkum to zatím
nepotvrdil.
Respondenti byli tedy dotázáni, kdo obvykle navazuje nebo zajišťuje spolupráci v rámci jednotlivých
forem spolupráce. Výsledky znázorňuje tabulka č. 14,
ze které je zřejmé, že, pokud jde o školu, spolupráci
skutečně navazují především jednotliví akademici
vysokých škol. Nicméně stáže a vedení prací si zajišťují
ve značné míře také samotní studenti. Vedení fakult

Tabulka 13
Korelace mezi zaměřením školy a realizací forem spolupráce
zaměření

forma spolupráce

Pearsonův korelační koeﬁcient

P - hodnota

0,377

0,005

VaV
konzultanství

0,473

0,000

účast na výuce

0,276

0,041

stáže studentů

0,026

0,857

vedení prací

0,389

0,004

konzultace stud. programů

0,413

0,002

další vzdělávání

0,001

0,995

Tabulka 14
Institucionální úroveň navazování spolupráce
navázání spolupráce

forma spolupráce
výzkumné projekty

poradenství

stáže studentů

vedení prací

konz. stud. programů

vedení školy

11

7

2

3

6

vedení fakulty

20

24

21

17

29

akademici

39

37

22

33

21

podniky

27

27

X

X

6

studenti

X

X

21

21

X

počet respondentů

43

46

33

35

39

Pozn.: hodnoty vyjadřují celkové četnosti
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je aktivní v zajišťování stáží a v případě konzultací
studijních programů a absolventských proﬁlů dokonce
navazuje spolupráci častěji než akademici. Pokud se
podíváme na navazování spolupráce celkově a nikoli
pouze z pohledu vysoké školy, zjistíme, že zástupci
školy navazují spolupráci mnohem častěji než zástupci
podnikatelského sektoru.

spolupráce v jednotlivých formách a otázky se týkaly
pouze forem, které formální zakotvení automaticky
nepředpokládají. Z tabulky je evidentní, že v případě
výzkumu na zakázku či realizovaného ve spolupráci
a poradenství převažuje formalizovaná spolupráce.
Vysvětlit to lze částečně tím, že v těchto případech se
jedná většinou o transfer znalostí a technologií a tato
spolupráce bývá často finančně odměňována, což
vyžaduje formální ošetření. Naopak konzultace studijních programů a absolventských proﬁlů probíhají
většinou na neformální bázi. Mohou totiž probíhat

Takto jednoznačné však nejsou výsledky v případě
formálnosti navazované spolupráce (tabulka č. 15).
Respondenti byli dotázáni, jakou podobu má obvykle
Tabulka 15
Formálnost spolupráce
forma
formální

forma spolupráce
VaV

poradenství

konz. stud. programů

27

19

4

neformální

5

12

24

formální i neformální

11

11

9

počet respondentů

43

42

37

1
1
1
2
1
1

1
1
2
1
1
2
1
1

1

Pozn.: tabulka obsahuje pouze přínosy, které zmínilo více respondentů
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15
8
2

14
2
2

16
9

další vzděl.

konz. proﬁlů

5
8
1
1

vedení prací

18
8

účast na výuce

20
17
2
8
3
2
4

konzultace

25
15
3
2
4
6
1

stud. stáže

ﬁnance
kontakt s praxí
uplatnění absolventů
nové poznatky
prestiž
odborný růst
ověření ak. znalostí
řešení nedostatku odborníků
kontakty
kontakt s podnikatelskou realitou
další úhel pohledu
témata a znalosti pro diplomové práce
inspirace pro výzkum a výuku
realizace projektů
přístup k technologiím a know how
konkurenceschopnost
lepší výsledky, vyšší kvalita
vedlejší aktivity
aktuálnost

VaV

přínosy

obecně

Tabulka 16
Přínosy spolupráce

14
30
5

1
7
6

1
1

4

5
1

1

2
1
1

1
2
3
1

1

1
1

1
1
1

2
1
1

1
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Přínosy, překážky a rizika spolupráce

v podstatě kdykoli, při jakémkoli setkání akademika se zástupcem podnikatelského sektoru. Důležité
také je, že poměrně velká část respondentů se nepřiklonila k formální ani neformální podobě a uvedla,
že spolupráce v dané formě může mít obě podoby.
Nicméně bychom neměli zapomínat na skutečnost,
že respondenty dotazníkového šetření byli převážně
lidé pracující ve vedení vysokoškolských institucí či
jejich částí (na rektorátech, děkanátech atd.) a ti nemusí
mít přesné informace o míře neformální spolupráce na
úrovni jednotlivých akademiků, kateder apod. Výsledek tím může být samozřejmě zkreslen.

Dalším tématem šetření je význam spolupráce, tedy to,
co spolupráce aktérům přináší. Respondenti uváděli
přínosy jednotlivých forem spolupráce a také odpovídali na otázku, jaké jsou hlavní přínosy spolupráce
se soukromými subjekty obecně. Výsledky, které
jsou uvedeny v tabulce č. 16, jasně naznačují, že dva
přínosy významně převládají nad ostatními: ﬁnance
a kontakt s praxí. Zatímco ﬁnance jsou jednoznačnou
výhodou, v případě kontaktu s praxí respondenti
uváděli různé aspekty. Například praktické zkušenosti
a znalosti, aplikaci základního výzkumu, praktickou
výuku a v případě konzultací studentských proﬁlů
a programů studia často zmiňovali možnost reakce
na požadavky praxe. Za zmínku dále stojí poměrně
často uváděné vyšší uplatnění absolventů na trhu
práce a získání nových poznatků. Zajímavé také je, že
poměrně dost respondentů se domnívá, že spolupráce
s podnikatelským sektorem přináší škole prestiž.

Zatímco lze tedy zjednodušeně říci, že spolupráci
skutečně nejčastěji navazují jednotliví akademici, šetření neprokázalo převahu spolupráce na neformální
bázi. Přesné určení (ne)formálnosti spolupráce však
vyžaduje šetření s jiným souborem respondentů
a podrobnější analýzu, která by identiﬁkovala další
prvky spolupráce mající na její formálnost vliv.

překážky

obecně

VaV

konzultace

účast na výuce

stud. stáže

vedení prací

další vzděl.

Tabulka 17
Překážky spolupráce

nedostatek personálních kapacit a času

5

4

2

3

6

4

9

nezájem, neochota

1

4

1

1

6

1

2

nedostatek ﬁnancí

3

3

1

1

1

předsudky

7

nedostatečná legislativa

3

3

administrativní a organizační zátěž

1

2

1
2
1

kvaliﬁkační požadavky
nezpůsobilost zástupců soukromého sektoru
nevědomí výhod

1

1

1

3

1

2
2

1

nedostatek prostor

4

interní předpisy

2

nutnost zveřejňování výsledků VaV

1

chybí tradice

1

1

velká očekávání podniků

1

1

Pozn.: tabulka obsahuje pouze přínosy, které zmínilo více respondentů
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Pro analýzu a její případné využití je velmi důležitá
identiﬁkace toho, co spolupráci brání, tedy překážek
a rizik spolupráce. Odpovědi na otázku, jaké jsou podle Vás hlavní překážky bránící spolupráci vysokých
škol se soukromými subjekty, shrnuje tabulka č. 17.
Nejdříve je však nutné zmínit, že na otázku odpovídali
jen ti respondenti, kteří si myslí, že nějaké překážky
spolupráce vůbec existují. Většina respondentů se však
domnívala, že spolupráci nic nebrání.

z nich záporně, tedy že taková rizika nejsou. Nejčastěji
zmiňovaným rizikem je
možnost odklonu od hlavních aktivit vysoké školy,
tedy od vzdělávání studentů a základního výzkumu.
Opakovaně byla také uvedena tato nebezpečí:
riziko ztráty akademických svobod,

Největší překážkou bránící spolupráci škol s podnikatelským sektorem je evidentně nedostatek personálních kapacit a nedostatek času, což spolu úzce souvisí. Tento nedostatek byl zdůrazňován jak na straně
vysokých, tak na straně podniků, jejichž zaměstnanci
jsou podle respondentů také velmi zaneprázdnění
a nemohou tedy dodržovat termíny a spolupracovat
v oblastech, které vyžadují jistou pravidelnost. Často deklarovanou překážkou je nezájem a neochota
podniků, nicméně zde by jasná identiﬁkace překážky
vyžadovala hlubší analýzu, aby se potvrdilo, že se
nejedná o pouhé předsudky. Ty jsou totiž také jednou
z překážek, kterou mnozí respondenti přiznali. Za
zmínku stojí ještě dvě překážky, nedostatek ﬁnancí
a legislativa. Trochu paradoxně byl právě zisk ﬁnancí
uváděn jako jeden z nejvýznamnějších přínosů spolupráce, nicméně škola musí mít zpočátku co nabídnout,
a pokud nemá ﬁnance k zajištění toho, co podniky od
škol žádají, spolupráci to brání. V případě legislativy
byly zmiňovány převážně daňové zákony, tedy skutečnost, že spolupráce je velmi nedostatečně daňově
zvýhodněna.

riziko přetahování zaměstnanců,
únik informací z podniků,
zneužití akademického prostředí (ve smyslu „tunelování“ know-how ze škol),
ﬁnanční pohledávky způsobené platební nesolventností podniků a jejich neseriózností.
Přes veškeré překážky a rizika lze však říci, že
vysoké školy mají se soukromými subjekty převážně
dobré zkušenosti. Tabulka č. 18, která shrnuje spokojenost respondentů s dosavadní spoluprací, ukazuje,
že pouze 8 % respondentů deklarovalo špatné zkušenosti a žádný respondent nevypověděl, že by měl
zkušenosti velmi špatné. Jako důvody špatných zkušeností respondenti uvedli nesolidnost, neserióznost,
nesystematičnost a malý zájem podniků.

Podpora spolupráce

Na otázku, zda existují nějaká rizika spolupráce se
soukromými subjekty, odpovědělo 49 respondentů
a 24 z nich kladně, tedy že taková rizika existují, a 25

Na závěr byli respondenti dotázáni, jak jsou spokojeni
s podporou spolupráce na školách a na centrální úrovni (ze strany ministerstva apod.). Odpovědi na otázku,

Tabulka 18
Zkušenosti se spoluprací s podnikatelským sektorem
škola/součást

zkušenosti
velmi dobré

spíše dobré

spíše špatné

velmi špatné

rektorát veřejné VŠ

2

3

0

0

fakulta veřejné VŠ

8

24

4

0

výzkumný ústav veřejné VŠ

1

1

0

0

soukromá VŠ

4

3

0

0

celkem

15

31

4

0

30,0 %

62,0 %

8,0 %

0%

N = 50 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku
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zda si myslí, že je vedením školy spolupráce vysokých
škol a soukromých subjektů dostatečně podpořena,
shrnuje tabulka č. 19. Lze z ní vyčíst, že převažuje
spokojenost, přes 85 % respondentů se domnívá, že
jejich škola dostatečně spolupráci podporuje.

dostatečně podpořena na centrální úrovni (ministerstva, legislativa apod.), shrnuje tabulka č. 20 a ukazuje,
že přes 70 % respondentů odpovědělo negativně, tedy
že spolupráce na centrální úrovni dostatečně podpořena není.

Tabulka 19
Spokojenost s podporou spolupráce ze strany vedení školy

Tabulka 20
Spokojenost s podporou spolupráce na centrální úrovni

škola/součást

dostatečná podpora
ano

škola/součást

ne

dostatečná podpora
ano

ne

rektorát veřejné VŠ

3

1

rektorát veřejné VŠ

1

3

fakulta veřejné VŠ

31

5

fakulta veřejné VŠ

7

24

výzkumný ústav veřejné VŠ

2

0

výzkumný ústav veřejné VŠ

2

0

soukromá VŠ

7

0

soukromá VŠ

0

6

celkem

43

6

87,8 %

12,2 %

celkem

10

33

23,3 %

76,7 %

N = 49 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

N = 43 – respondenti, kteří odpověděli na danou otázku

Respondenti, kteří si myslí, že podpora spolupráce
ze strany jejich školy dodatečná není, uvedli konkrétní
možnosti, jak současný stav zlepšit. Zmiňovali především:

Respondenti, kteří vyjádřili s podporou nespokojenost, dále uváděli možnosti zlepšení. Nejčastěji
zmiňovali tři opatření:
změnu legislativy s důrazem na daňové zákony,

zintenzivnění vzájemné komunikace a zvýšení
informovanosti,

zavedení ﬁnančních pobídek ke spolupráci,

řešení problematiky ochrany duševního vlastnictví
a transferu technologií

informační osvětu o možnostech spolupráce (např.
prostřednictvím centrálního informačního systému).

a dále také:
Vedle těchto opatření však jmenovali i další:
zavedení účinnější politiky v oblasti vnějších vztahů,

umožnění účasti vysokoškolských pracovníků na
přípravě legislativy,

zdůraznění významu spolupráce,

zohlednění spolupráce akademiků s podnikatelským sektorem při jejich hodnocení,

odstranění administrativních bariér,
zlepšení image školy,

právní pomoc školám v oblasti ochrany duševního
vlastnictví,

zavedení motivačních programů pro akademiky,

zjednodušení administrativy,

organizování akcí, kde se mohou zástupci škol
a podniků setkávat.

zakotvení statusu partnerství do legislativy,
liberalizaci vysokoškolských aktivit,

Odpovědi respondentů na otázku, zda si myslí, že
je spolupráce vysokých škol a soukromých subjektů

ekonomickou autonomii škol.
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Závěry analýzy

tvrzení, že spolupráci navazují většinou jednotliví
akademičtí pracovníci, se potvrdilo.

Analýza spolupráce poukázala na skutečnost, že školy nevytváří příliš příznivé prostředí pro spolupráci
s podnikatelským sektorem. Přibližně polovina rektorátů, v případě fakult je to mnohem méně, mapuje spolupráci s podniky a má oddělení, které tuto spolupráci
koordinuje. Jen polovina vysokoškolských institucí
má stanoveny pravidla pro spolupráci se soukromým
sektorem a pouze dvě pětiny z nich své akademiky ke
spolupráci motivují, většina z nich ﬁnančně. I přesto se
přes 85 % respondentů domnívá, že škola spolupráci
dostatečně podporuje, a přes 70 %, že dobře ošetřuje
problematiku duševního vlastnictví. Prostor pro zlepšování však stále zůstává, především by mělo dojít
k zintensivnění vzájemné komunikace mezi školami
a podniky a problematika ochrany duševního vlastnictví by se měla řešit ještě lépe.

Spolupráce s podnikatelskými subjekty školám
přináší jisté výhody, ale i rizika. Mezi ty nejvýznamnější výhody patří ﬁnanční přínos a kontakt s praxí.
Co se týče rizik, je zajímavé, že většina respondentů se
domnívá, že žádná rizika spolupráce školám nepřináší.
Ti, kteří jsou přesvědčeni o opaku, nejčastěji zmiňovali
riziko odklonu od hlavních aktivit vysoké školy, tedy
od vzdělávání studentů a základního výzkumu. Většina respondentů se také domnívá, že spolupráci nebrání
žádné překážky, což je překvapující výsledek. Pokud
nějaké existují, tak tou největší je nedostatek personálních kapacit a nedostatek času. Přes veškeré překážky
a rizika spolupráce mají však vysokoškolští pracovníci
s podnikatelským sektorem dobré zkušenosti, přes
90 % z nich je s dosavadní spoluprací spokojeno.

Přestože výsledky naznačují, že školy nevytváří
příznivé podmínky pro spolupráci, ke spolupráci mezi
školami a podniky dochází, a to v poměrně velké míře.
Přes 90 % respondentů vypovědělo, že se na jejich výuce podílí zástupci podnikatelského sektoru. Více než
80 % poskytuje odborné poradenství a další vzdělávání. Přes 70 % vysokoškolských institucí spolupracuje
v oblasti výzkumu a na vedení jejich diplomových
prací se účastní odborníci ze soukromých podniků.
Přes 60 % konzultuje s podnikatelskou sférou studijní
programy a více než 50 % do nich začleňuje povinné
stáže v podnicích. Vedle toho dále respondenti deklarovali další formy spolupráce jako je vytváření expertíz
a oponentur, účast zástupců podnikatelského sektoru
na vedení školy apod.

Srovnání se světem
Na závěr se podívejme na srovnání situace u nás
se zkušenostmi ze světa (popsanými v článku Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem I.
– Zkušenosti ze světa, který byl publikován v minulém
čísle časopisu Aula). Co se týče forem spolupráce,
české vysoké školy využívají všechny formy, které
byly identiﬁkovány zahraničními experty. Zahraniční výpovědi o tom, že na vysokých školách probíhá
spolupráce především na úrovni jednotlivých akademiků, se u nás potvrdily, nikoli však tvrzení o značně
převažující neformálnosti spolupráce.
Zajímavé je porovnání situace u nás s poznatky ze
zahraničí v oblasti přínosů, překážek a rizik. Analýza
spolupráce identifikovala téměř všechny přínosy
spolupráce pro vysoké školy, které uvádí zahraniční
odborníci, včetně prvořadosti ﬁnančních prostředků.
Jediným přínosem, který nebyl českými respondenty
zmiňován, je možnost získat zaměstnance z řad pracovníků v podnikatelském sektoru. České vysokoškolské
prostředí tedy pravděpodobně není zaměstnavatelem,
který by konkuroval prostředí podnikatelskému.

Analýza také částečně vyvrátila některé předsudky
související se spoluprací vysokých škol a podnikatelských subjektů. Za prvé se ukázalo, že spolupráce se
netýká výhradně technicky orientovaných vysokých
škol. Přímá souvislost mezi technickým zaměřením
a spoluprací se soukromými subjekty byla sice prokázána u čtyř forem spolupráce (realizace výzkumu
provozovaného na zakázku nebo ve spolupráci
s podnikatelskými subjekty, poradenství, vedení
diplomových prací a konzultace studijních programů),
ale u ostatních forem potvrzena nebyla. Za druhé se
ukázalo, že spolupráce neprobíhá převážně na neformální bázi, jak se často tvrdí, a je mnoho případů,
kdy spolupráce je formálně ustavena. Nicméně časté

Ohledně překážek spolupráce také panuje se
zahraničím převážně shoda. Respondenti českého
průzkumu pouze nezmínili geograﬁckou vzdálenost,
rozdílnou časovou perspektivu řešení problémů a opět
konkurenční vztah v oblasti lidských zdrojů, který je
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tedy v zahraničí vzájemný a je tedy ze strany vysokých
škol považován za možný přínos i případnou překážku zároveň. Nicméně odliv zaměstnanců byl českými
respondenty identiﬁkován jako riziko spolupráce,
takže podnikatelské prostředí u nás prostředí vysokoškolskému v oblasti lidských zdrojů konkuruje.

O soukromých vysokých školách tedy výsledky analýzy
vypovídají velmi omezeně.
Soubor respondentů není v analýze vhledem k jeho
malé velikosti a nesouměrnému rozložení jednotlivých částí dělen na menší celky (zástupci rektorátů,
děkanátů apod.). V některých případech to logice
věci nebrání (zjišťování názorů apod.), ale někdy tak
dochází ke sčítání a srovnávání dat, které není zcela
smysluplné. To se děje zejména proto, že zástupci rektorátů odpovídají i za své fakulty a ty jsou v souboru
zastoupeny také. Takové výsledky musí být chápány
pouze jako orientační.

V případě rizik se situace u nás s poznatky ze
zahraničí shoduje nejméně. Totožně bylo identiﬁkováno pouze riziko zanedbání hlavních aktivit vysokého školství, tedy vzdělávání studentů a základního
výzkumu, a riziko ztráty akademických svobod. Mezi
rizika, která trápí zahraničí, ale nikoli české vysoké
školy, patří riziko zaměření se na řešení speciﬁckých
problémů na úkor rozvoje vědění jako takového, riziko
diferenciace jednotlivých oborů dle jejich využitelnosti v podnikatelském sektoru a riziko odlišného
přístupu ke zveřejňování výsledků výzkumu a vývoje.
Posledně jmenované riziko však čeští respondenti
také identiﬁkovali jako problém, nicméně jako překážku spolupráce a nikoli riziko. Čeští respondenti
pak narozdíl od zahraničních odborníků mezi riziky
uvádí nedostatečnou ochranu duševního vlastnictví,
nesolventnost podniků, riziko zneužití akademického
prostředí, konﬂikt zájmů a riziko odlivu zaměstnanců.
Poslední dvě rizika zahraniční odborníci zmiňují mezi
překážkami spolupráce.

V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu možné
omezení výpovědní hodnoty odpovědí respondentů.
Ty mohou být jednak subjektivní povahy a navíc
mohou být zkresleny neznalostí, protože za celou
instituci (vysokou školu), případně její část (fakultu
či výzkumný útvar) vypovídal vždy pouze jeden
respondent.
Předkládaná analýza tedy nemá ambice být ucelenou studií dané oblasti, jejím cílem je předložit pouze
orientační vhled do dané problematiky. Mohla by
nicméně být užitečným zdrojem informací nebo alespoň inspirací pro další výzkum či politiku podporující
tuto oblast.

Závěrečný komentář

Použitá literatura:

Na závěr je třeba upozornit na některá významná
omezení předložené analýzy. Pokud ji bude čtenář
přijímat s jejich vědomím, její vypovídací hodnota
nebude zkreslena. Za prvé se analýza z kapacitních
a časových důvodů zabývá převážně situací na straně
vysokých škol. Podnikatelské subjekty a jejich aktivity
tedy většinou nejsou v analýze zohledněny.
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Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
rektorát
Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta užitého umění a designu
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
Lékařská fakulta Hradec Králové
Fakulta sociálních věd
Fakulta humanitních studií
Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta
Univerzita Pardubice
rektorát
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta managementu
Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
rektorát
Fakulta chemické technologie
Vysoké učení technické v Brně
rektorát
Fakulta elektrotechniky a komunikačních studií
Fakulta informačních technologií
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta chemická
Fakulta architektury
Západočeská univerzita Plzni
rektorát
Fakulta ekonomická
Výzkumné centrum Nové technologie

Příloha č. 1: Seznam respondentů
Veřejné vysoké školy a jejich součásti
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a environmentální
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Masarykův ústav vyšších studií
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
rektorát
Pedagogická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Filosoﬁcká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
rektorát
Filosoﬁcká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Technická univerzita v Liberci
Fakulta architektury
Hospodářská fakulta
Fakulta strojní
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
Pedagogická fakulta
Fakulta humanitních studií

Soukromé vysoké školy
Akademie Sting
Brno International Business School
Moravská vysoká škola Olomouc
Newton College
Škoda Auto Vysoká škola
Vysoká škola evropských a regionálních studií
Vysoká škola hotelová v Praze 8
Vysoká škola v Plzni

75
AULA, roč. 15, 03 / 2007

STUDIE

OD SORBONNY DO LONDÝNA - ANALÝZA DOKUMENTŮ
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY V TRENDS I-V V SOUVISLOSTI
S KOMUNIKÉ A DEKLARACEMI BOLOŇSKÉHO PROCESU
Helena Šebková, Jan Kohoutek

1.

Úvod

tak, aby k určitému stupni harmonizace směřovalo.
Byli si vědomi všech základních činností, které vysoké
školy uskutečňují a které od nich společnost očekává,
a tudíž i všech činností a důležitých aspektů, které
jsou s nimi neoddělitelně spojené, ale pro formulaci
deklarace volili pouze stručné vyjádření základních
cílů, které podle nich měly spolupráci iniciovat.

Rozmanitost vzdělávacích systémů v Evropě, zejména
jeho nejvyššího stupně, tj. terciárního vzdělávání, je
jejím velkým kulturním bohatstvím, a proto existuje
všeobecná shoda na tom, že by toto bohatství mělo být
zachováno. Zároveň je však velká míra rozmanitosti
v přístupech ke vzdělávání vnímána jako překážka
jasného dorozumívání mezi jednotlivými zeměmi
a tudíž jako brzda volného pohybu studentů a akademických pracovníků i jako problém bránící vytvoření
volně přístupného pracovního trhu. Popsaná situace
je rozporuplná a znepokojující a obecně je v průběhu
několika minulých desetiletí pociťována nutnost se jí
zabývat a hledat vhodné řešení.

Sorbonnská deklarace byla přijata se zájmem, ale
spíše jenom jako jeden z mnoha dokumentů, který
může být užitečný, ve kterém však patrně téměř
nikdo v té době nespatřoval podklad k budoucí
desetileté koncepci celoevropské spolupráce, která
se začala rozvíjet už v následujícím roce podpisem
Boloňské deklarace. Celoevropský proces, který se
od té doby rozvíjí, nese jméno místa tohoto setkání
ministrů – Boloňský proces a jeho základní myšlenkou je budování společného Evropského prostoru
vysokého školství.

Jednou z nabídek možného řešení byla iniciativa
ministrů odpovědných za vysoké školství čtyř evropských zemí. U příležitosti oslav výročí Sorbonnské
univerzity diskutovali ministři odpovědní za vysoké
školství ve Francii, UK, SRN a Itálii o problémech ve
svých zemích. Podle Guy Hauga šlo v té době například o příliš výrazný vliv Grandes d´Écoles ve francouzském vysokém školství, o možnosti redukovat
délku studia a zprůhlednit národní struktury titulů
v Itálii a v Německu, ale také o britskou strukturu
studia, obsahující jednoleté magisterské programy
a o možnosti tuto strukturu využít i v dalších zemích.
Svoje myšlenky o vývoji vysokého školství v Evropě
zformulovali v dokumentu, který nazvali Sorbonnská
deklarace. Šlo o myšlenky velmi pozitivní a atraktivní a vyjádřit s nimi souhlas bylo téměř samozřejmé.
o jejich realizaci bylo naopak jasné, že bude obtížná,
protože deklarace vycházela z představy harmonizace
vysokoškolského vzdělávání, která by však zároveň
respektovala pestrosti národních kultur a byla zárukou
jejich zachování.

Z původních čtyř signatářů Sorbonnské deklarace
podepsalo Boloňskou deklaraci 31 ministrů z 29 zemí.
Rychlé předávání informací, velká změna názorů,
kterou lze charakterizovat téměř jako lavinový efekt,
učiněná politická rozhodnutí deklaraci podepsat a přidat se tak k procesu potvrzují, že „politiky“ se mohou
šířit neformálními sítěmi.
Ministři se pravidelně setkávají ve dvouletých
intervalech a přijímají deklarace či komuniké, v nichž
hodnotí uplynulé období z hlediska implementace
priorit procesu, stanovují podmínky pro jejich další
rozvoj a formulují nové priority pro další období.
V průběhu dvou let mezi ministerskými schůzkami
probíhá velké množství aktivit, které s procesem přímo, ale i nepřímo souvisí a vzniká řada různých studií
a dokumentů. Nejdůležitějším podkladem pro jednání
ministrů je dokument, jehož zpracování zajišťuje EUA
(European University Association, v prvních letech
ještě tehdejší Asociace evropských univerzit – CRE)
s názvem Trends (I-V).

Z pohledu již uplynulých osmi let Boloňského procesu je zřejmé, že cílem ministrů v roce 1997 bylo otevřít diskusi o tom, jak měnit evropské vysoké školství
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Zajišťování kvality je po celou dosavadní dobu
trvání Boloňského procesu jednou z jeho hlavních
priorit. Analýza Trends I-V v souvislosti s komuniké
a deklaracemi ministrů v oblasti hodnocení kvality je
předmětem této studie. Cílem bylo posoudit, jak se
v průběhu doby vyvíjely názory ministrů vyjádřené
v příslušných dokumentech, jak ministři reagovali
na implementaci priorit v zajišťování kvality, jak
zohlednili v příslušných Trends analyzovanou situaci v jednotlivých zemích a jaké lze najít náměty pro
diskusi, případně pro modiﬁkaci a uplatnění v České
republice

2.

a dalších institucí vysokoškolského vzdělávání. Dokument zdůrazňuje rozdílný obsah pojmu autonomie
v různých evropských zemích. Autonomie je vnímána/deﬁnována ve spojení s využitím státních ﬁnančních prostředků, s možností rozhodování o výběru
a zaměstnávání pracovníků, výběru a přijímání studentů, rozhodování o školném apod.
Rozdíly mezi zeměmi platí i pro zajišťování kvality, které se rozvíjí různě rychle a různým způsobem:
v některých případech jde o systémy, které se týkají
všech sektorů vysokého školství (např. UK nebo Portugalsko), v jiných zemích (např. Itálie) nově plánovaná agentura doplnila hodnocení kvality výzkumu
a vývoje též hodnocením výuky, v Holandsku je plánováno zřízení akreditační agentury namísto doposud
zavedeného hodnocení kvality, v SRN se chystá model
akreditace zohledňující spolkové uspořádání země.

Sorbonnská deklarace (1998)

Sorbonnská deklarace o kvalitě vysokoškolského vzdělání přímo nehovoří, cituje však Lisabonskou dohodu,
která pro účely uznávání studia a vysokoškolských
diplomů požaduje, aby každá země zajistila poskytování dostatečných informací o svém vzdělávacím
systému každému, kdo si je vyžádá, a to včetně spolehlivých a jasných údajů o hodnocení kvality. Kvalita
vysokoškolského vzdělávání, její hodnocení a dostupnost příslušných výsledků byla do deklarace zakomponována explicitně a brána jako samozřejmost.

3.

Guy Haug vidí budoucnost zajišťování kvality
v mechanismech, které nebudou mít národní hranice
a budou stavět na hodnocení kvality studijních/profesních oblastí. Neexistenci možnosti vysokých škol
požádat o hodnocení kvality/akreditaci u evropské
agentury, kterou si samy vyberou, považuje za současnou evropskou slabou stránku, kterou je potřeba
odstranit.Uvádí podrobný návrh, jak by takové agentury měly být vytvořeny, jaké by měly poskytovat
služby a jaké informace by na základě jejich práce by
měly být v Evropě dostupné.

Trends I jako podklad pro setkání ministrů
v Boloni a Boloňská deklarace

Jako příklad agentury utvořené na evropské úrovni
předkládá EQUIS agenturu zabývající hodnocením
kvality v oblasti studia ekonomie a managementu.
Evropská působnost EUQIS může být podle autora
Trends považována za příklad potenciální evropské
agentury, která by mohla být konstituována jako druhý
pilíř hodnocení kvality a akreditace, vedle pilíře tvořeného národními systémy zajišťování kvality.

3.1 Trends I (1999)
Studie Trends I vznikala v rámci projektu „Trends
in Learning Structures in Higher Education“, který
si kladl za cíl podat zprávu o divergencích a konvergencích struktury vysokoškolského studia a dalších
souvisejících tématech. Metodika projektu spočívala ve
sběru dat, komparativní analýze a ověření výsledků,
hlavními aktéry v přípravě dokumentu byla Asociace
evropských univerzit a Konfederace rektorských konferencí. K ověřování předběžných výsledků přispěl
výrazně Řídicí výbor ustavený pro účely organizace
ministerského setkání v Boloni. Autoři čerpali i z dalších zdrojů, které poskytla EURYDICE, ACA, kanceláře
NARIC i Mezinárodní svaz studentů.

V souvislosti s kvalitou zmiňuje Guy Haug transnárodní vzdělávání, jehož rozvoji dosud není ve většině
evropských zemích věnována dostatečná pozornost.
Schopnost posoudit a rozlišit kvalitu poskytovaného
transnárodního vzdělávání považuje za problém, který
je naléhavě potřeba řešit a jehož řešení je podmíněno
koordinovaným postupem všech evropských zemí.

Autoři Trends I vidí vývoj mechanismů zajišťování
kvality úzce spojený s narůstající autonomií univerzit

Autorkou druhé části Trends I – Information on
Learning Structures in Higher Education in the EU/
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EEA countries je Jette Kirstein (Dánsko). I tato informační část obsahuje pojednání o hodnocení kvality. Opět
je zdůrazněna souvislost narůstající autonomie vysokých škol s rozvojem mechanismů hodnocení kvality.
Autorka vidí v posilování institucionální autonomie
obecný evropský trend, který je charakterizován tím,
že státní pravomoci přecházejí od kontroly vstupů na
způsob řízení orientovaný na výstupy. Tyto změny
jsou doprovázeny požadavkem na vysoké školy, aby
prokazovaly kvalitu činností, které poskytují.

Toto znění v Boloňské deklaraci je značně zavazující, a proto byla představa o nutnosti skutečně
vytvořit srovnatelná kritéria a metodologie pro mnoho
odborníků v oblasti hodnocení kvality (i všech dalších,
kterých by se taková skutečnost zásadně dotýkala)
stěží přijatelná a vyzývala k diskusi, do jaké míry
mají být kritéria na evropské úrovni srovnatelná, zda
usilovat o vytvoření evropské hodnotící/akreditační
agentury apod.

Jette Kirstein už v tomto dokumentu (v roce 1999)
zdůrazňuje různý stupeň státního řízení a kontroly
v oblasti kvalifikací, poskytovaných titulů a existenci/neexistenci standardů na národních úrovních.
V souvislosti s rozvojem diversifikace institucí,
poskytovaných kvaliﬁkací a s narůstající mezinárodní
konkurencí vidí nutnost zdokonalení informovanosti
a dokumentace o kvalitě, poskytované všem zainteresovaným skupinám – zaměstnavatelům, vládě
a veřejnosti obecně.

3.3 Využití Trends I v Boloňské deklaraci
Boloňská deklarace je v tematice zajišťování kvality velmi stručná a relativně tvrdá v požadavku na
vypracování srovnatelných kritérií a metodologie.
Nebezpečí formulace spočívá především v tom,
že nijak nespeciﬁkuje ani termín metodologie, ani
termín kritéria, takže teoreticky připouští vytvoření
jedné panevropské agentury pro zajišťování kvality,
o které se v té době hovořilo a která byla předmětem
dosti silné kritiky ze strany akademické komunity.
Nezabývá se ani vyjasněním terminologie a nerozlišuje
hodnocení kvality a akreditaci.

Evropský vývoj je charakterizován zřizováním
agentur pro zajišťování kvality prakticky ve všech
zemích kontinentu, avšak s různým rozsahem hodnotících aktivit a různými používanými mechanismy.
Jette Kirstein vidí úzkou souvislost mezi prací hodnotících a akreditačních agentur a vytvořením národních
kvaliﬁkačních standardů. Cituje Dearingovu zprávu,
která doporučuje, aby vysoké školy společně s agenturou pro zajišťování kvality pracovaly na vytvoření
národního kvaliﬁkačního rámce pro vysokoškolské
kvaliﬁkace a užívání konzistentní terminologie.

Přestože Trends I se kvalitou zabývají hodně
podrobně, nebyly jejich myšlenky do deklarace ministrů prakticky vůbec promítnuty. Zajímavé je například
to, že deklarace uvedla nutnost zajišťování kvality
v souvislosti s mobilitou, avšak nehovoří o kvalitě
v souvislosti s institucionální autonomií, která je i pro
mobilitu, ale i pro rozvoj zajišťování kvality naprosto
podstatná.
Nijak se neuplatnily myšlenky Guy Hauga o nadnárodním hodnocení založeném na společném oborovém/profesním základě, ani o nutnosti zajišťovat
kvalitu transnárodního vzdělávání.

3.2 Boloňská deklarace (1999)
Boloňská deklarace rozvíjí myšlenku harmonizace
vysokoškolských systémů samozřejmě i v souvislosti
s hodnocením kvality, kvalitu uvádí jako nutnou podmínku tohoto vývoje a dává ji do přímé souvislosti
s mobilitou studentů a učitelů:

Do deklarace nebyly zapracovány ani velmi
důležité náměty týkající se kvaliﬁkačních standardů
a jejich provázanost s hodnocením kvality. Boloňská
deklarace zdůraznila především harmonizaci vysokého školství na základě třístupňového studia.

„Podpora mobilitě odstraněním překážek, které brání
efektivnímu využívání svobodného pohybu se zvláštním
zřetelem na:
…podporu evropské spolupráce v oblasti udržování kvality
se zřetelem na vypracování srovnatelných kritérií a metodologie,…“

Ostatní záležitosti vysokého školství, které jsou
s transformací studia úzce propojeny, pojala více méně
implicitně a konkrétní diskusi o nich ponechala na
aktivity dalších dvou let.
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4.

Kapitola věnovaná výhradně zajišťování kvality
a akreditaci pak znovu zdůrazňuje význam zřízení
sítě ENQA v souvislosti se zjištěním, že všechny země
boloňského procesu mají svůj systém zajišťování kvality, avšak jeho účel, zaměření a organizace se v jednotlivých zemí zásadně liší. Rozdíly jsou vysvětleny
na typických příkladech vybraných zemí. Pouze systémy UK a Irska považují autoři Trends II za systémy
založené na výstupech, zatímco ostatní země využívají
při hodnocení kvality především vstupy. Většina zemí
vztahuje zajišťování kvality spíše ke studijním programům než k celým institucím. Jako speciﬁcký typ
„benchmarkingu“ je označován proces hodnocení
kvality organizovaný na základě studijních oblastí
ve více institucích. Ukazuje se, jde o stále důležitější
a užívanější přístup k hodnocení kvality.

Trends II jako podklad pro setkání
ministrů v Praze a Pražského komuniké

4.1 Trends II (2001)
Také Trends II byly zpracovány v rámci projektu,
za který v tomto roce převzala odpovědnost Finská národní rada pro vzdělání s ﬁnanční podporou
Evropské komise. Dva doplňující projekty řešila CRE
s ﬁnanční podporou European Training Foundation.
Byla doplněna data o nových zemích k těm údajům,
která byla získána již pro Trends I. Hlavní zdroj
informací pro Trends II tvořil dotazník rozeslaný
kontaktním osobám na ministerstvech všech 29 signatářských zemích, kopie dotazníku byly doručeny
též konferencím rektorů. Jednodušší a kratší verze
dotazníku byla zaslána různým vládním i nevládním organizacím na evropské úrovni, aby byl získán
nadnárodní pohled. Jako dodatečný zdroj informací
byly využity národní zprávy. Tematický přehled systémů vysokoškolského vzdělávání v zemích střední,
východní a jižní Evropy, Kypru, Malty a Švýcarska je
poslední součástí Trends II.

Akreditace definovaná jako veřejné potvrzení
určitého standardu kvality vnější agenturou není
tradicí v rozvinutých evropských zemích, především
v původních 15 zemích EU. Naopak, země střední
a východní Evropy po politických změnách na počátku
90. let vesměs zřídily akreditační agentury a zavedly
příslušné akreditační procesy. Ve všech těchto zemích
se projevila zřetelná snaha zajistit nezávislost agentur
a procesů na státu, případně na parlamentu, přestože
zřízené agentury byly většinou jejich poradními orgány. Základním účelem akreditace bylo nalézt možnost
„kontroly“ nad vytvářením nových programů a nad
zřizováním nových vysokých škol s využitím „ex ante“
hodnocení příslušných „projektů“. Podobný způsob
autorizace existoval i v jiných zemích, jednalo se však
spíše o cyklický proces jejího poskytování a na rozdíl
od výše uvedené akreditace byl (mohl být) v tomto
případě založen na výstupech.

Autoři Guy Haug a Christian Tauch se nejprve
věnovali trendům, které v dokumentu Trends I nebyly
dostatečně zdůrazněny. V oblasti zajišťování kvality
konstatují velmi rozdílné pojetí a nejasnosti v souvislostech mezi „zajišťováním kvality“ a „akreditací“.
Rozdílnosti vidí i v aplikaci různých hodnotících
mechanismů a funkci různých agentur, jejichž kompetence se někdy týkají celých sektorů vysokoškolského
vzdělávání, jindy pouze jejich součástí, někdy se
zaměřují na program a jindy na celé instituce, s různými důsledky vyvozovanými na základě výsledků
příslušných procedur. Rozvoj akreditačních mechanismů považují za mnohem zřetelnější než v období
práce na Trends I, uvádějí země střední a východní
Evropy jako příklady zemí, které akreditaci zavedly a popisují iniciativu zemí EU zavádět akreditaci
a přímo ji spojovat s transformací na novou strukturu
studia. Přesto autoři stále vidí nejasnosti v tom, co je
akreditací míněno a stejně tak nejasnosti v tom, co tyto
aktivity vysokým školám přinášejí.

Vztah mezi agenturami odpovědnými za zajišťování/hodnocení kvality a za akreditaci je v různých
zemích různý. V UK a v Irsku neexistuje speciální
akreditační agentura a za akreditaci je považován
výrok agentury pro zajišťování kvality o příslušném
hodnoceném programu, vyslovený na základě přijatých standardů. Někde jsou akreditační agentury
odpovědné jak za akreditaci, tak za zajišťování kvality obecně (například v Maďarsku, Litvě, Estonsku,
Švédsku). V Dánsku, Finsku a Lotyšsku jsou zřízeny
agentury pro zajišťování kvality, které neprovádí
akreditaci, naopak v jiných zemích nemají akreditační
agentury odpovědnost za zajišťování kvality v širším
slova smyslu, i když jejich činnost může mít v hod-

Za významnou skutečnost je označováno zřízení
ENQA (European Network of Quality Assurance
in Higher Education, 2000) na základě doporučení
Výboru ministrů pro vzdělávání EU.
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nocení kvality významnou funkci (v této souvislosti
je citována Česká a Slovenská republika, v případě
České republiky jde patrně o nejasnosti ve výkladu
v té době nového zákona, podle něhož je Akreditační
komise odpovědná za kvalitu činností vysokých škol).
Opět jsou zmiňovány akreditační agentury, které mají
odpovědnost pouze za určitý druh studijních oblastí
(například pouze pedagogické vzdělávání v Portugalsku anebo inženýrské vzdělávání ve Francii), případně
za určitý typ institucí (například akreditační agentura
pro Fachhoschulen v Rakousku).

vyjadřující možnost vysokých škol požádat o akreditaci na evropské úrovni, a to podle představy, která
bude pro daného žadatele vyhovující.

4.2 Pražské komuniké (2001)
Závěry mnoha aktivit organizovaných v období mezi
Boloňou a Prahou (například projekt „Towards Accreditation Schemes for Higher Education in Europe“,
podporovaný z programu SOCRATES, konference
studentů v Göteborgu, ale zejména konvent akademické komunity v Salamance a zřízení sítě ENQA)
včetně Trends II, byly zvažovány při návrhu a schvalování Pražského komuniké v roce 2001. Výsledkem
je následující znění těch částí komuniké, které se týkají
kvality, jejího hodnocení a akreditace:

Důležitou skutečností je, že v řadě evropských
zemí je zavádění akreditace přímo spojeno s transformací vysokoškolského studia na (autoři hovoří
o „Bachelor/Master reform“), typickými příklady
může být třeba Holandsko, kde se zavedení akreditace na základě existujícího systému zajišťování
kvality a zároveň jako součást reformy plánovalo na
rok 2002, příprava akreditace v Flandrech ve spolupráci s Holandskem, i reformy ve Švýcarsku nebo
též v Norsku. Mezi příklady uvádí autoři Trends
i způsob tak zvané „metaakreditace“, kterou lze najít
ve Spolkové republice Německo ve smyslu vztahu
Národního akreditačního výboru a regionálních
agentur.

Posílení Evropské spolupráce v zajišťování kvality
„Ministři uznali zásadní význam, který má pro dosahování
vysokých standardů a pro podporu srovnatelnosti kvaliﬁkací
v Evropě zajišťování kvality. Vybídli též k užší spolupráci
mezi sítěmi pro uznávání titulů na jedné straně a sítěmi
zabývajícími se zajišťováním kvality na straně druhé. Dále
zdůraznili nutnost těsné evropské spolupráce a vzájemné
důvěry jak v národních systémech zajišťování kvality, tak
při jejich akceptování. Dále vybídli univerzity a další vysoké
školy, aby šířily příklady dobré praxe a aby navrhly scénáře
pro vzájemné akceptování hodnotících a akreditačních/certiﬁkačních mechanismů. Ministři vyzvali vysoké školy,
národní agentury a Evropskou síť pro zajišťování kvality ve
vysokoškolském vzdělávání (ENQA) ve spolupráci s odpovídajícími institucemi ze zemí, které nejsou jejími členy,
k vytvoření společného referenčního rámce a k rozšiřování
nejlepších zkušeností.“

V souladu s myšlenkou Guy Hauga prosazovanou
už v Trends I a dalších materiálech, které zpracoval
(Guy Haug, 2003), zabývají se autoři Trends II možností
akreditace na evropské úrovni. Nutnost o této možnosti uvažovat dokumentují potřebou, ale i zájmem
evropských univerzit získat zahraniční akreditaci,
zejména akreditaci poskytovanou profesními agenturami USA. Na evropské úrovni, jak už bylo zmíněno,
považují za model v mezinárodní akreditaci například
služby poskytované EQUIS.
Úkol nově vzniklé ENQA vidí autoři především v
lepší transparentnosti a porozumění rozvoji zajišťování kvality a akreditace v evropských zemích, kterou
může tato síť podpořit s využitím modelů, které již
existují a byly zmíněny výše. Zároveň však zdůrazňují všeobecné mínění (dokonce používají termín
„dohodu“), že Evropa by neměla plánovat zřízení
jedné agentury, která se bude snažit prosadit jednotný
soubor kritérií. „Ranking“ a uniformitu v procedurách
označují za nechtěné a nepotřebné. V této souvislosti
opět citují decentralizovaný model zajišťování kvality
vytvářející se v SRN a myšlenku evropské „platformy“,

Vysoké školy a studenti
„Ministři zdůraznili, že zapojení univerzit i dalších
vysokých škol a studentů jako kompetentních, aktivních
a konstruktivních partnerů do budování a utváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je potřebné
a vítané…
…Ministři rovněž upozornili na to, že základní důležitou podmínkou pro důvěru, význam, mobilitu, kompatibilitu
a atraktivitu v rámci Evropského prostoru vysokoškolského
vzdělávání, je kvalita.“
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Názor na vývoj hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a různé typy akreditací/certiﬁkací
formulovaný v Pražském komuniké vyplývá spíše ze
zkušeností a výsledků různých aktivit, které v mezidobí mezi oběma setkání ministrů proběhly. Potvrzuje většinový názor o vhodnosti otevřené diskuse
a postupné harmonizace/konvergence, která by však
neměla přijít „shora“, tj. neměla by být organizována
z úrovně evropských vládnoucích struktur.

Posílení atraktivity Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání
„… Srozumitelnost a srovnatelnost evropských vysokoškolských titulů na celém světě by měla být podpořena
vypracováním společného rámce kvaliﬁkací, koherentními
mechanismy pro zajišťování kvality a akreditačními/certiﬁkačními mechanismy i zlepšením informovanosti.
Ministři obzvláště zdůraznili, že zejména kvalita vysokoškolského vzdělávání a výzkumu je, a měla by být, důležitým
znakem mezinárodní přitažlivosti a konkurenceschopnosti
Evropy... Vyzvali k rozvoji spolupráce mezi evropskými
zeměmi v zavádění a využívání perspektiv transnárodního
vzdělávání.“

Důležité je, že komuniké hovoří o kvalitě vzdělávání nahlížené v různých souvislostech. Svědčí to
o velkém pokroku a propracovanosti představy, kde
všude kvalita hraje roli a proč je jednou ze zásadních
priorit budoucího vývoje evropského vysokého školství a jeho konkurenceschopnosti.

Ve srovnání s textem Boloňské deklarace, který
vyjadřoval situaci před dvěma roky, se Pražské komuniké zabývá hodnocením kvality daleko důkladněji,
zmiňuje ji v různých souvislostech, ale je daleko opatrnější vzhledem k doporučením, jak by měl společný
postup v Evropě vypadat. Zatímco Boloňská deklarace
vidí evropskou spolupráci ve vytváření srovnatelných
kritérií a metodologie, Pražské komuniké se spíše
soustřeďuje na podporu harmonizace. Lze jí rozumět
jako výzvě k toleranci, srozumitelnosti a otevřenosti,
s cílem dojít ke vzájemnému uznávání hodnotících
a akreditačních aktivit, realizovaných na národních
úrovních. Komuniké přímo nevyjadřuje potřebu
hledání společných standardů a metodik, ale vyzývá
k vytvoření společného evropského fóra jako místa ke
sdílení názorů, vzájemnému poskytování informací
a učení se jeden od druhého a navrhuje využít k tomu
již existující síť ENQA.

Podstatný je také důraz kladený na informovanost.
Jasné a spolehlivé informace požaduje již Lisabonská
úmluva a Pražské komuniké na ni tak implicitně úzce
navazuje. Jsou základem pro budování vzájemné
důvěry, pro možnost vzájemného akceptování výsledků hodnocení kvality různými mechanismy a především pro možnost uznávání titulů a studia v souladu
s principy výše zmíněné Lisabonské úmluvy.
Určitá návaznost komuniké na myšlenky akademické komunity vyjádřené v Trends lze najít v části
zmiňující transnárodní vzdělávání, které jako zásadní
předmět pro hodnocení a zajištění kvality uváděli již
autoři Trends I. V Pražském komuniké se o transnárodním vzdělávání hovoří v rámci ministerských
prohlášení poprvé, což odpovídá tomu, že Evropa si
až na některé výjimky (například Velká Británie) zatím
jen málo uvědomuje jeho vzrůstající důležitost. Na
obsah General Agreement on Trade Services (GATS),
podle níž je vzdělávání považováno za tržní komoditu,
reaguje komuniké prostřednictvím studentů i představitelů vysokých škol (ESIB, The National Unions
of Students in Europe a EUA, European University
Association) prohlášením, že vysokoškolské vzdělání je veřejný statek. Tato pasáž, byla nakonec všemi
ministry v Praze akceptována, i když při přípravě
komuniké se projevovaly názory diversiﬁkované a velmi dlouho se hledala konsensuální formulace. Je však
vidět, že je potřeba brát transnárodní vzdělávání vážně
v úvahu, protože prostě existuje a komuniké tak otvírá
prostor pro diskusi o jeho kvalitě a jejím zajišťování,
které se budou všech účastníků Boloňského procesu
zásadně dotýkat.

4.3. Využití Trends II v Pražském komuniké
Ani Pražské komuniké na obsah a na myšlenky
Trends II přímo nenavazuje. Nevyužívá terminologického výkladu, který je v Trends II předložen k termínům zajišťování kvality a akreditace. Nezabývá
se konkrétně ani mechanismy hodnocení, ani jejich
zaměřením na hodnocení vstupních či výstupních
parametrů. Myšlenky Guy Hauga na oborové zaměření agentur a na možnosti získat profesní akreditaci
na mezinárodní úrovni, byť opakované v Trend I
i v Trends II, nebyly patrně pro ministry zajímavou
záležitostí.
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Z hlediska dialogu mezi hlavními zainteresovanými aktéry představovalo pražské setkání ministrů jistý
mezník, neboť bylo poprvé doprovázeno setkáním
představitelů akademické komunity – rektorů vysokých škol a ustavením EUA na základě bývalé CRE
i konfederace konferencí rektorů. Zároveň se v Praze
sešli i představitelé studentů a tato organizační, ale
zároveň výrazná věcná změna v projednávání a přijetí
ministerského dokumentu se stala normou pro další
období Boloňského procesu. V tomto ohledu je možné usuzovat, že do té doby omezený dialog a aktivní
zapojení představitelů EUA a ESIB do diskusí o implementaci priorit Boloňského procesu sehrály svou roli
v poměrně malé návaznosti textu a priorit Pražského
komuniké a obsahu studie Trends II, odrážejících
rozdílnost stanovisek na nadnárodní, národní a institucionální úrovni, což patrně platí i pro případ Trends
I a Boloňské deklarace.

5.

v souvislosti s Boloňským procesem a do komplexního pojetí kvality zahrnují kvalitu vzdělávání, kvalitu
institucionálního managementu a řídicích struktur,
ale také kvalitu dialogu s externími partnery, kvalitu
návaznosti výzkumu a vývoje na vzdělávání i kvalitu
transferu inovací do tržního prostředí. Zároveň potvrzují, že kvalita je základní „hnací silou“ Boloňského
procesu a úzce souvisí s autonomií institucí ve vysokém školství. Dále pak, stejně jako předešlé Trends
a další dokumenty pojednávající kvalitu ve vysokém
školství, poukazují na souvislost institucionální autonomie s odpovědností za činnost instituce a uvádějí
„deﬁnici“ institucionální autonomie jako schopnosti:
dělat nezávislá rozhodnutí o podílu činnosti instituce v různých tématech a oblastech,
rozhodovat o kritériích přijímáni do instituce jak
v případě akademických pracovníků tak studentů,

Trends III jako podklad pro setkání
ministrů v Berlíně a Berlínského komuniké

deﬁnovat strategické cíle a soubor úkolů instituce,

5.1 Trends III (2003)
určovat vztahy k různým součástem společnosti,
které jsou pro její rozvoj důležité (například politiky, ekonomika apod.),

Velmi obsažná studie Trends III si kladla za cíl nejen
pokračovat v předchozích aktivitách, ale zmapovat
situaci rozsáhlejším a podrobnějším způsobem. Na
rozdíl od předchozích studií oslovil autorský tým
nejen ministerstva a rektory, ale hledal i názor institucí
a jejich studentů. Dotazníky byly proto rozeslány nejen
odpovědným osobám na ministerstvech a konferencím
rektorů, ale bylo osloveno i 1800 vedoucích pracovníků
vysokých škol (členové EUA, EURASHE a instituce
s kontrakty programu Socrates), národní a evropské
asociace studentů a národní asociace zaměstnavatelů.
Návratnost dotazníků byla dostatečně reprezentativní (45 % v případě institucí, prakticky stoprocentní
v případě ministerstev, 90 % u rektorských konferencí,
jenom o málo nižší v případě studentských organizací
a 50 % dotazníků vyplnily asociace zaměstnavatelů).
Dále autoři čerpali z řady dostupných dokumentů
a z výsledků aktivit, které byly v průběhu dvou let
pořádány.

zajišťovat odpovědnost za přijatá rozhodnutí a za
jejich případný efekt na společnost.
Míra/stupeň kontroly a rozhodování státu na
základě vstupních údajů o činnosti vysokých škol se
postupně mění a vysokým školám je poskytována stále
větší autonomie. Na druhé straně je od nich požadována větší zodpovědnost za vlastní činnost a státní
kontrolu nahrazuje vliv vnějšího prostředí na vnitřní
řídicí procesy. Nárůst vnějších zásahů lze vidět ve
zřizování správních rad, podílu partnerů a sponzorů
na projektech ﬁnancovaných ze soukromých zdrojů,
v nabízení profesně orientovaného studia utvářeného
na základě vnějších požadavků apod. Důsledkem je, že
vlády mnoha zemí postupně opouštějí kontrolu vstupů
a orientují se na monitorování předem dohodnutých
výstupů.

Pojetí autonomie a hodnocení kvality

Postupné získávání stále větší autonomie spolu
s vyžadováním odpovědnosti institucionálního managementu má i svá nebezpečí a může se stát velmi
problematickým. Možná desinterpretace autonomie,

V úvodu kapitoly autoři (Sybille Reichert a Christian
Tauch) uvádějí výklad „svého“ pojetí kvality. Spojují ho s reformami vysokého školství prováděnými
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resp. její nevhodné pochopení/využití, je příčinou,
že vyžadování odpovědnosti se redukuje na pouhé
„technické“ cvičení, spočívající ve vykazování souboru jednoduchých a rigidních indikátorů namísto
procesu diskuse a dohodování mezi vysokými školami a reprezentanty státní moci. Pak se podstatná část
procesu zajišťování kvality, který by měl být diskusí
o hodnotách vysokým školám vyhovujících a zároveň
o hodnotách, které by vysoké školy měly poskytovat
společnosti, dostává do nebezpečí, na něž opakovaně
poukazují vedoucí osobnosti vysokých škol mnoha
evropských zemí.

ve třech patrně došlo k nedorozumění a špatné interpretaci dotazníku, že hodnotící agentury na národní
úrovni v některých dalších z uvedených šesti zemí
existují, ale soustřeďují se jen na část sektoru vysokého
školství, případně na některé typy studia (například
Rakousko se negativně vyjádřilo k existenci národní
agentury proto, že vnímalo položené dotazy pouze ve
vztahu k univerzitám, nikoliv též k vysokým odborným školám).
Získaná data z dotazníků potvrdila, že 80 % vysokých škol se podrobuje nějaké vnější proceduře pro
zajišťování kvality, ať už jde o hodnocení kvality nebo
o akreditaci. Studie ENQA, ale i další výzkum (například Campbell a Rozsnyai, 2002) pak došly k závěru, že
primární účel vnějšího hodnocení kvality je její zdokonalování. Výjimku tvoří země střední a východní
Evropy, kde proces zajišťování kvality vede především
k akreditaci.

Hodnocení kvality a užívané procesy by měly
zachovávat křehkou stabilitu mezi snahou hodnotit
v dostatečné míře a docílit skutečnosti, kdy jsou si
instituce vědomy své odpovědnosti za kvalitu poskytovaných činností a potřeby jejího stálého zdokonalování a snahou zajistit, aby hodnocení nebylo příliš
tvrdé a nezničilo/neohrozilo institucionální rozvoj
a inovační potenciál.

Dotazník umožnil vyhodnotit, jak procedury pro
zajišťování kvality vnímají vedoucí pracovníci vysokých škol. Jeden ze zajímavých výsledků je ten, že
většina těchto osobností (s výjimkou několika málo
zemí včetně vedoucích pracovníků vysokých škol
neuniverzitního typu v ČR) považují podporu institucionální kultury kvality, založenou především na
vnitřním hodnocení (spíše než veřejné odpovědnosti),
za nejdůležitější prvek procesu zajišťování kvality.

Základní otázkou pro vysoké školy a stát zůstává,
jak se vyrovnat s vysokou mírou nejednotnosti rychle
narůstajícího počtu hodnotících procesů a agentur, které hodnocení kvality provádějí. Důležité je odpovědět
si na řadu důležitých otázek. Například na to, zda má
identitu vysokých škol určovat jejich kapacita myšlení
pro budoucnost společnosti nebo pouze kapacita pro
řešení právě nastalých/občasných problémů, na to,
zda hodnotící procesy a vyžadovaná odpovědnost
nechává dostatek volnosti pro nepředvídatelný vývoj
a zda mohou tyto procesy podněcovat koncentraci na
inovace namísto orientace na minulost. Autoři konstatují, že je potřeba hledat odpověď na otázku, je-li
skutečně možné pro budovaný společný Evropský
prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA – European Higher Education Area) nalézt společná kritéria
pro hodnocení kvality a mohou-li být taková kritéria
nalezena a využita bez přílišného omezení vývoje
vysokých škol.

5.2 Berlínské komuniké (2003)
Kvalita vysokoškolského vzdělávání je v komuniké
nejen uvedena na prvním místě ze všech témat, o kterých tento dokument pojednává, ale její důležitost
vyplývá i z názoru ministrů, kteří kvalitu považují za
zásadní při vytváření Evropského prostoru vysokého
školství.
Používá se terminologie odpovídající komparativní
studii, která byla pro setkání ministrů v Berlíně připravena (Schwarz, Westerheijden, 2004), to znamená, že
komuniké hovoří o zajišťování kvality jako o aktivitě,
zahrnující hodnocení kvality i akreditaci. Ministři
zdůrazňují odpovědnost institucí a národních systémů
za kvalitu vzdělávání, ale zároveň relativně podrobně
navrhují, co by do roku 2005 měly národní systémy
zajišťování kvality obsahovat:

Současný stav procedur a agentur pro zajišťování
kvality
Autoři využívají výsledků dotazníku, z jehož vyhodnocení vyplynulo, že ze 33 signatářských zemí Boloňského procesu pouze 6 nemá agenturu pro zajišťování
kvality na národní úrovni. Z komparativní studie
provedené ENQA se ukázalo, že ze šesti zemí nejméně
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týká hodnocení výsledků Boloňského procesu za celé
uplynulé období od roku 1998. Procesem hodnocení
pověřili ministři BFUG a v komuniké žádají, aby před
schůzkou v roce 2005 byly předloženy podrobné zprávy o postupu a realizaci výsledků ve třech hlavních
oblastech procesu:

vymezení odpovědností jednotlivých zainteresovaných
orgánů a institucí;
hodnocení programů nebo institucí včetně jeho interní a externí složky, zapojení studentů a zveřejňování
výsledků;

zajišťování kvality,
systém tvořený dvěma cykly studia,
uznávání diplomů a částí studia.

systém akreditace a certiﬁkace, případně srovnatelné
postupy;
mezinárodní spolupráce a rozvíjení kontaktů.

Uvedením požadavku kontroly výsledků v oblasti
zajišťování kvality na prvním místě dávají ministři
znovu najevo, že kvalita je prioritou procesu a že je
potřeba jí věnovat náležitou pozornost.

Na evropské úrovni ministři vyzývají ENQA, aby
spolupracovala s EUA, EURASHE a ESIB a „zpracovala
společný soubor standardů, postupů a pokynů pro zajišťování kvality a prozkoumala možnosti fungování odpovídajícího
systému institucí či orgánů pro zajišťování kvality a/nebo
akreditaci založené na vzájemném hodnocení kolegy ve
stejném oboru („peer review“).“

5.3 Využití Trends III v Berlínském komuniké

Komuniké je z pohledu evropské spolupráce velice
konkrétní a jestliže v Pražském komuniké se o evropské agentuře pro zajišťování kvality vůbec nemluví,
formulace tohoto komuniké do budoucna pan-evropskou agenturu připouští, i když explicitně ji zatím opět
nezmiňuje (podobně jako Boloňská deklarace, která je
ale mnohem obecnější).

Trends III deﬁnují institucionální autonomii a zabývají
se kvalitou, jejím hodnocením a akreditací z teoretického a komplexního pohledu. Autoři otvírají otázky
vztahu autonomie a odpovědnosti, rovnováhy mezi
hodnocením kvality vedoucí ke zdokonalování a hodnocením kvality, které vede k odpovědnosti, rozebírají
míru vlivu vnějšího prostředí na řízení vysoké školy
a určitou substituci státního dohledu těmito vnějšími
vlivy. Komuniké na uvedené otázky nijak nereaguje,
ale ukládá velmi konkrétní úkoly, které ve smyslu
návaznosti vnitřního a vnějšího hodnocení kvality
navazují spíše na Trends zpracované v předcházejících
letech. Reálná možnost naplnění úkolů Boloňského
procesu však vyplývá z výsledků Trends III vypovídajících o vysokém procentu zemí, které zřídily
agenturu/agentury pro zajišťování kvality.

Hodnocení kvality odbornými týmy je myšlenka,
která je obecně použitelná a důležitá, ale zároveň
komplikovaná pro malé země, kde se tým nezávislých
odborníků sestavuje někdy velmi obtížně.
Spolupráce se studenty a aktivita představitelů
evropských universit je již běžnou součástí vytváření
Evropského prostoru vysokého školství, a tedy i pro
aktivity ENQA. Významná je citace EURASHE přímo
v komuniké, protože jde o výzvu ke spolupráci v oblasti zajišťování kvality s dalšími typy vysokoškolských
institucí, která je v mnoha zemích méně rozvinutá,
jinde naopak svádí k záměru všechny instituce vzájemně porovnávat. Porovnávání může vést k velmi
nebezpečnému názoru, že kvalita jiných vysokých škol
poskytujících vesměs nižší stupně vysokoškolského
vzdělání, je nižší než kvalita univerzit, což obecně
samozřejmě vůbec neodpovídá skutečnosti.

Výzva pro ENQA a partnery ke zpracování společných standardů je relativně tvrdé opatření, které
implicitně reaguje na zjištění Trends III, ale i obou
Trends předcházejících, že v evropských zemích sice
agentury pro vnější hodnocení kvality existují, ale
jejich kompetence, metodiky i výsledky jsou zcela
nesrovnatelné. Obdobné závěry dokládá výše citovaná
studie (Schwarz, Westerheijden, 2004) i výsledky konference, kterou po odborné stránce připravili před berlínským setkání ministrů její autoři. Další poměrně tvrdý
a konkrétní požadavek ministrů se týká „inventury“
o implementaci priorit Boloňského procesu, která se
mimo jiné týká i zajišťování kvality.

Na rozdíl od Pražského komuniké je Berlínské
komuniké tematicky velmi přísně strukturováno
a zajišťování kvality se objevuje také v části, která se
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Ukazuje se, že zatímco dokumenty EUA (Trends)
jsou spíše teoretické a zabývají se koncepčními otázkami, komuniké ministrů se po šesti letech procesu stává
daleko více exekutivním materiálem, než bylo patrně
při vzniku Sorbonnské deklarace předpokládáno.

6.

využívá nějaký typ dotazníků. V dalších charakteristikách se však studentské hodnocení v jednotlivých
zemích a institucích, případně i v jejich součástech,
výrazně liší. O hodnocení někdy rozhodují jednotliví
profesoři, vyplnění dotazníků je v některých případech
pro studenty povinné, jindy zcela dobrovolné, někdy
se výsledky dotazníků podrobně analyzují a využívají,
jindy prakticky neexistuje zpětná vazba ani žádné
důsledky, které by mohly na základě studentských
názorů nastat. Důležité bylo zjištění, že tam, kde se
studentská hodnocení užívají, se prakticky neobjevují
problémy v důsledcích zpětné vazby, ani závažné kritické názory spojované s výsledky těchto hodnocení.

Trends IV jako podklad pro setkání
ministrů v Bergenu a Bergenské komuniké

6.1 Trends IV (2005)
Stejní autoři jako v případě Trends III (Sybille Reichert
a Christian Tauch) se opět zaměřili na řadu teoretických
rozborů, tentokrát především na procesy zajišťování
kvality a na různé aspekty, které je ovlivňují. Autoři
čerpali z návštěv provedených na 62 vysokých školách
v 29 evropských zemích (seznam navštívených vysokých škol je přílohou Trends IV) týmy mezinárodních
expertů s účastí vybraných národních odborníků.
Návštěvy byly doplněny rozesláním dotazníků konferencím rektorů v příslušných zemích (text dotazníku je
rovněž přílohou Trends IV). Ukázalo se, že návštěvy na
vybraných institucích (v ČR to bylo VUT v Brně) byly
pro zpracování dokumentu velmi důležité a užitečné,
protože dovolily získat autorskému týmu konkrétní
zkušenosti. Trends IV konstatují, že kvalita a její
zajišťování zůstává jednou z nejdůležitějších oblastí
vysokého školství. Přesto se prokázalo, že i v polovině
doby trvání Boloňského procesu se mezi jednotlivými
zeměmi vyskytují v zajišťování kvality i v chápání
těchto aktivit velké rozdíly.

Neúspěšnost studia
Ukázalo se, že neúspěšnost studia není záležitost, která
by byla obecně systematicky sledována. Dostatečné
informace v této oblasti až na výjimky chybí, monitorování neúspěšnosti a jeho případné důsledky nejsou
součástí strategického řízení vysokých škol.
Výzkum a vývoj, posouzení týmem odborníků
(„peer review“)
V oblasti výzkumu a vývoje spoléhá většina institucí na
vnější hodnotící proces. Ve vzorku institucí, který byl
pro účely Trends IV zkoumán, byla pouze u jedné třetiny z navštívených institucí kvalita výzkumu a vývoje
sledována ve vnitřních hodnotících procesech.
V souvislosti s „peer review“ metodikou byly zmiňovány obecně známé problémy:

Vnitřní procesy zajišťování kvality

Prvním z nich je problém výběru odborníků v případech, kdy je komunita výzkumníků malá. V některých případech jde o nové vědecké obory, jindy
obecně o malé země, kde vybírat tým nezávislých
odborníků v jakémkoliv oboru je problém. Obtíže
se někdy překlenují tím, že se do hodnotících
týmů nominují odborníci ze zahraničí. Hodnotící
procesy to však často limituje cenou, která je při
využití mezinárodních odborníků často neúměrně
vysoká možnostem hodnocených institucí. Dalším
omezením je pak případná jazyková bariéra.

Vnitřní hodnocení/zajišťování kvality se ve většině
zemí týká především vzdělávání, pouze v jedné třetině
případů je zaměřeno i na výzkum a vývoj. V některých
zemích (dokument na tomto místě konkrétní příklady
neuvádí) a na některých vysokých školách je zřetelné,
že Boloňský proces a reformy, které se v jeho rámci
odehrávají, přinášejí nároky na kvalitu a na její zlepšování. V jiných zemích je zajišťování kvality stále
spíše na úrovni diskusí, případně se hodnocení kvality
uplatňuje při rozhodování, které nové programy se
budou uskutečňovat.

Druhou problémovou skutečností je připravenost
(nebo spíše nepřipravenost) daného odborníka
posoudit výsledky v souvislosti s institucí nebo její
částí, ve které byly vytvořeny.

Velmi rozšířené je hodnocení kvality studenty,
které je metodicky podobné v tom, že prakticky vždy
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„Peer review“ je velmi důležitou, avšak ne jedinou metodikou, kterou lze pro hodnocení výzkumu
a vývoje použít. Dotazované instituce uváděly celou
řadu přístupů, které jsou s kvalitou výzkumu a vývoje
spojeny a které považují za přínosné pro jeho zlepšování na institucionální úrovni:

Monitorování doktorského studia je další možnost, jak podporovat a zlepšovat kvalitu výzkumu
a vývoje.
Hodnocení administrativních a podpůrných
služeb, vnějších a vnitřních vztahů.

Výběr profesorů a vědeckých pracovníků považují instituce za jeden z nevýznamnějších faktorů
ovlivňujících kvalitu výzkumu a vývoje. V mnoha
zemích však ještě nemají instituce dostatečnou
autonomii a tudíž nejsou oprávněny pracovníky
vybírat. Na druhé straně zájem o práci v dané
instituci záleží na prostředí, které je nabízeno a na
úspěchu, který instituce ve výzkumu a vývoji prokazuje.

Mezi různými jinými činnosti vysokých škol (kromě
vzdělávání a výzkumu a vývoje) jsou nejčastěji hodnoceny podpůrné služby studentům. Aktivitu v této
oblasti často iniciují studenti sami a v současné době,
jak už bylo výše řečeno, prakticky jako jedinou metodu
využívají různých typů dotazníků.
Kvalitu administrativních služeb hodnotí jen velmi
málo institucí, i když některé z nich plánují rozvoj
hodnocení v těchto oblastech pro nejbližší období.

Hodnocení profesorů a vědeckých pracovníků je
v některých zemích podkladem pro jejich zvolení
do funkce či pracovního zařazení a pro stanovení
výše jejich platů. Trends v této souvislosti uvádějí
jako příklady Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo,
Řecko, Island, Německo, Lotyšsko, Litvu Rumunsko, Slovensko a Španělsko. V některých zemích
však opět instituce nemohou rozhodovat, protože
výše platů je pevně stanovena (například v právních předpisech).

Transfer technologií a podpora komerčních aktivit
je sama o sobě relativně nová činnost vysokých škol
a hodnocení v této oblasti je zatím úplně počátcích.
Hodnocení vnitřních a vnějších vztahů institucí,
pokud vůbec existuje, se soustřeďuje zejména na
potřebu získávání nových partnerů a tudíž na kvalitu (případně kvantitu) uznávání studia, výměny
studentů apod.
Vztah mezi vnitřním a vnějším hodnocením
kvality

Vnitřní/institucionální rozdělování výzkumných
prostředků na základě výsledků výzkumu a vývoje
a kvality výzkumných projektů, vhodné především
k podpoře nových výzkumných trendů, bylo zmíněno několika institucemi v Německu, Holandsku,
Švédsku, Švýcarsku a UK. Vnitřní rozdělování často používá obdobné mechanismy jako rozdělování
ﬁnančních prostředků na projekty na národní, případně mezinárodní úrovni. Ukazuje se, že možnost
rozdělit prostředky na vnitřní úrovni je rychlejší
a ﬂexibilnější, než jak tomu je v případě externích
zdrojů.

Ve všech evropských zemích dochází k rychlému rozvoji vnitřního i vnějšího hodnocení kvality a v souvislosti s tím i různých procedur a agentur. Mezi jednotlivými zeměmi je stále ve všech aspektech zajišťování
kvality velká diverzita. Přesto byly zjištěny některé
zajímavé skutečnosti:

V některých zemích se prostředky na výzkum
a vývoj uvnitř instituce rozdělují na základě soutěže
mezi jejich jednotlivými součástmi, podkladem pro
rozdělení je vědecký výkon (vedle Finska, Německa
a UK je též citována Česká republika).

V zemích, kde se vnitřní hodnocení v nedávné
době teprve začalo vyvíjet, jsou vztahy mezi vnitřními a vnějšími hodnotícími aktivitami vesměs dobré.
Naopak je tomu často v zemích s již dobře zavedenými
institucionálními procesy zajišťování kvality. Zdá se,
že v těchto případech má vnější hodnocení tendenci
k byrokracii a institucionální rozvoj není do vnějších
hodnotících procedur vhodně zakotven.

Vnitřní posuzování výkonových (kvantitativních)
parametrů na různých úrovních (instituce, fakulty,
ústavy) je praxe, která se stále více uplatňuje.

Zkoumané instituce shodně vypovídají, že vnitřní
hodnotící proces je mnohem více orientován na zlepšování kvality než vnější hodnocení, které podle nich
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směřuje spíš ke kontrole, aniž by však sledoval cíle
a priority hodnoceného subjektu.

Limity možného zdokonalování
Návštěvy institucí ukázaly, že limity stálého zdokonalování závisí na dostupných ﬁnančních zdrojích
a na rozsahu autonomie rozhodovat o budoucnosti
vlastní instituce.

Vlastní hodnotící zprávy jsou považovány za
nejdůležitější část procesu zajišťování kvality, avšak
pouze v případě, že jsou jejich výsledky náležitě
implementovány.

Nedostatečná autonomie je stále v některých
evropských zemích problém a týká se různých oblastí rozhodování: přijímání studentů, zaměstnávání
akademických pracovníků, rozhodování o studijních
programech, stanovení priorit rozvoje, rozhodování
o vnitřním rozdělení a využití ﬁnančních prostředků.
Mezi evropskými zeměmi jsou stále velké rozdíly; některé země (jako příklady lze uvést UK, Irsko, Finsko,
Holandsko a v nedávné době též Dánsko a Rakousko)
získaly velmi rozsáhlou autonomii se současně přesně
speciﬁkovanými požadavky, za co jsou zodpovědné.
V jiných zemích (francouzská část Belgie, Německo
nebo Řecko) existuje stále řízení vysokého školství
státem s možností zásahů do vnitřního řízení institucí.
V některých zemích jsou vedoucí pracovníci institucí
přesvědčeni o tom, že státní kontrolu supluje do velké
míry moc akreditačních komisí.

Efektivita hodnocení kvality
Znovu se ukazuje a opakuje, že zajišťování kvality
se soustřeďuje především na vzdělávací činnosti, že
vnější hodnocení kvality programů je v mnoha případech založeno na výstupech, zatímco akreditace
upřednostňuje vstupní parametry a že hodnocení
kvality jiných činností vysokých škol je zatím ve velké
míře opomíjeno.
Akreditace je často předmětem kritiky. Důvodem
je přílišná koncentrace na kontrolu, stavění zábran
interdisciplinárním programům z důvodu přísně
disciplinárního složení akreditačních agentur, malá
návaznost na vnitřní procesy a jejich výsledky.
Instituce vyslovovaly i názory, že není rozdíl
v rozhodování o studijních programech z úrovně státu
a z úrovně nezávislého akreditačního orgánu.

Data získaná pro Trends IV jasně dokládají, že
institucionální autonomie a rozvoj zajišťování kvality
jednoznačně spolu souvisí (což deklarovaly jak Trends
I, tak Trends II). Systematický přístup k zajišťování
kvality je možné nelézt tam, kde vysoké školy autonomně rozhodují o své činnosti a rozvoji, zatímco
v zemích se státní kontrolou nad vysokoškolským
systémem je kultura kvality obecně nižší.

Kritické postoje vůči institucionálním auditům
(audit je zde užíván ve smyslu vnějšího hodnocení
kvality) jsou mnohem slabší než v případě akreditace
a audity jsou považovány za velmi užitečné zejména
v případě, kdy zohledňují strategické plány instituce
a vazby mezi vzděláváním, výzkumem a vývojem
a dalšími činnostmi.

Vedoucí pracovníci institucí z nejrůznějších zemí
Evropy se podle výzkumu pro účely Trends shodují
v tom, že doporučená řešení k odstranění nalezených slabých stránek nemohou být implementována
z důvodu limitovaných ﬁnančních prostředků (Česká
republika je zmiňována mezi těmi, kteří nejčastěji takto
argumentují).

Silná kritika je vůči auditům, které jsou příliš úzce
zaměřeny na procedury a nástroje, což v důsledku
oslabuje jejich základní poslání – hodnocení skutečných akademických problémů a hledání odpovědi na
otázky s tím související.

S nedostatkem ﬁnančních prostředků je spojována
reforma vzdělávání (třístupňové studium, ﬂexibilní
studijní cesty, interdisciplinární programy, ale také
rozvoj poradenských služeb, možnost zaměstnání
mezinárodních odborníků atd.) v rámci Boloňského
procesu jako taková a její cíle a zlepšování kvality bez
náležitých ﬁnančních prostředků jsou považovány
za utopii.

Z pohledu institucí zůstává námětem pro diskusi,
zda se soustředit na hodnocení za účelem zdokonalování nebo na akreditaci, a současně zda hodnotit program nebo instituci. Proto je zřejmé, že další diskuse
na toto téma bude potřebná. Na národní úrovni jsou
preferovány modely, v nichž jedna agentura hodnotí,
případně akredituje instituce, ale i programy.
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Základní cíl Boloňského procesu, kterým je vytvoření společného Evropského prostoru vysokého školství podmíněného vysokou kvalitou všech činností
příslušných institucí, a tudíž atraktivního pro všechny
ostatní části světa, nemůže být podle autorů Trends
dosažen, pokud bude koncept kvality redukován pouze na zřízení a/nebo optimalizaci externího procesu
zajišťování kvality, bez důrazu na využití procesů
institucionálního rozvoje.

Relativně tvrdé a zavazující je konstatování, že
„Ministři přijímají standardy a směrnice pro zajišťování
kvality EHEA vypracované ENQA a zavazují se zavést
navrhovaný peer-review model hodnocení národních hodnotících agentur při respektování všeobecně uznávaných
směrnic a kritérií.“
Přes složitost a v té době značnou neujasněnost
principu vítají „…vytvoření Evropského registru hodnotících agentur založeného na národním hodnocení…“a žádají
ENQA a její partnery, aby na reálné podobě a zavedení
registru do praxe dále pokračovali. Tuto myšlenku
odůvodňují „…důležitostí spolupráce mezi národně
uznanými agenturami za účelem zefektivnění vzájemného
uznávání rozhodnutí souvisejících se zajišťováním kvality
a rozhodnutím o akreditaci.“

Náměty Trends do budoucna
Pro vysoké školy mohou být výhodné pouze
ty procesy zajišťování kvality, které propojí hodnocení vzdělávání, výzkumu a vývoje a dalších
činností. Vlády a agentury pro zajišťování kvality
by tomu měly takovému propojení a vnímání kvality napomáhat.

Podobně jako před dvěma lety žádají ministři
BFUG o další inventuru implementace cílů Boloňského procesu a očekávají, že do roku 2007 bude
dokončena revize priorit určených v roce 2005 v Berlínském komuniké. V oblasti hodnocení kvality žádají
především o zmapování pokroku v implementaci
standardů a směrnic zajišťování kvality obsažených
ve zprávě ENQA.

Vysoké školy a agentury pro zajišťování kvality
by měly spolupracovat na vzájemném navázání
interních a externích procesů a snažit se limitovat/odstraňovat jejich přílišnou administrativní
zátěž.
Vlády by měly pochopit, že zdokonalování kvality
tak, jak je to cílem Boloňského procesu, není vhodné
prosazovat pouze prostředky vnějšího hodnocení,
ale dalšími různými cestami institucionálního rozvoje.

6.3 Využití Trends IV v Bergenském komuniké
Obdobně jako v předešlém případě jsou Trends IV
zaměřené na zkoumání procesů zajišťování kvality
a různých souvislostí. Komuniké je opět obdobně
jako v minulém období poměrně konkrétní, přestože
jde stále o dokument ministry přijatý, ale nikoliv
právně závazný, jeho struktura je spíše exekutivní,
než doporučující.

6.2 Bergenské komuniké (2005)
Schůzka ministrů v Bergenu posoudila hodnocení
výsledků předložené BFUG. V oblasti hodnocení
kvality se ministři na základě výsledků monitoringu
shodli na tom, že „Téměř všechny země vytvořily podmínky pro systémy zajišťování kvality, založené na kritériích
uvedených v Berlínském komuniké, které se dále vyznačují
vysokým stupněm spolupráce a partnerské komunikace.“

Ministři rozhodli přijmout evropské standardy
vytvořené ENQA a jejími spolupracovníky, což může
být vnímáno jako reakce na výsledky všech předešlých
Trends včetně Trends IV, které dokladují, že agentury
pro zajišťování kvality jsou ve velké většině zemí zřízeny, avšak diverzita v jejich kompetencích, metodikách
a výsledcích včetně jejich využití stále trvá.

Bez ohledu na tento pozitivní fakt ministři konstatují, že je stále velký prostor pro zlepšování, který vidí
především ve větším zapojení studentů do procesů
zajišťování kvality a v dalším rozvoji mezinárodní spolupráce na tomto poli. Důraz dále kladou na zavádění
a další rozvoj mechanismů vnitřního hodnocení kvality
a na jejich přímou návaznost na vnější hodnocení.

Přijetím standardů reaguje komuniké i na skutečnost potvrzenou výzkumem, že jsou stále velké
problémy s návazností vnitřního a vnějšího hodnotícího procesu, což by se mělo dodržováním standardů
postupně upravovat a zlepšovat.
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Přijetím myšlenky o vytvoření registru agentur na
zajišťování kvality ministři nepochybně nastartovali
řadu aktivit na národních úrovních, které budou formovat práci agentur tak, aby splnily požadavky pro
zápis do registru. Obecně je možné považovat tuto
skutečnost za pozitivní, nebezpečí byrokratického
a formální přístupu ke splnění požadavků registru je
zcela jistě hodně velké. Nebezpečí přetížení pracovníků hodnocených subjektů i hodnotících agentur,
pojednané v Trends především z hlediska návaznosti
vnitřního a vnějšího hodnocení, může se zřízením
registru a jeho fungováním narůstat.

Dále uvádí berlínské setkání ministrů jako nejdůležitější pro rozvoj zajišťování kvality, především
z hlediska odpovědnosti institucí za kvalitu svých
činností, kterou si Berlínské komuniké zcela explicitně
vyžádalo. Dalším mezníkem byl podle autorů Berlín
v tom, že bylo rozhodnuto o vypracování standardů
ENQA.
Dotazník
Nové znalosti z oblasti zajišťování kvality byly získány především na základě dotazníku. Základní
otázky se týkaly vývoje vnitřního hodnocení institucí
a jeho návaznosti na hodnocení vnější. Další důležitou
položkou dotazníku byla otázka na hodnocení akademických pracovníků.

Kritické výhrady k inventuře implementace Boloňského procesu (stocktaking), které byly diskutovány
na setkáních Follow-up Group (Česká republika
například uplatňovala námět, že není možné hodnotit implementaci cílů procesu u všech zemí stejně
vzhledem k tomu, že k němu nepřistoupily ve stejnou
dobu a čas na implementaci byl proto rozdílný) nebyly
prakticky nijak zohledněny a ministři si vyžádali další
inventuru v roce 2007.

7.

Jako v předcházejících obdobích se ukázalo, že
hlavním předmětem vnitřního hodnocení je vzdělávací
proces, hodnocení kvality služeb studentům nebo
výzkumu a vývoje je méně časté.
Dotazníkem nebyl zjišťován rozsah vnitřního hodnocení, ani jeho důsledky, bylo však konstatováno, že
formy vnitřního hodnocení jsou stále velmi odlišné.
Přestože dotazníky užité pro Trends III a pro Trends
V nebyly zcela kompatibilní, výsledky z roku 2005
ukázaly, že procento institucí, které vnitřní hodnocení
zavedly a využívají, je podstatně vyšší než v roce
2003. Dle výsledků dotazníků provádí hodnocení
programů 95 % dotázaných institucí, z nichž 70 %
provádí hodnocení pravidelně, ostatní pouze někdy
(srovnání s výsledky z roku 2003: 82 % dotázaných
institucí užívá nějakou formu vnitřního hodnocení
kvality).

Trends V jako podklad pro setkání ministrů
v Bergenu a Bergenské komuniké

7.1 Trends V (2007)
Autoři Trends se změnili (David Crosier, Lewis Purser,
Hanne Smidt), podklady pro dokument byly do jisté
míry podobně jako v předcházejícím období získány
zejména z dotazníkového šetření. Dotazník, tvořený
tak, aby bylo možno sledovat vývoj od roku 2002, byl
rozeslán všem členům EUA a řadě dalších vysokých
škol. Institucionální dotazníky byly doplněny novými
informacemi získanými z dotazníků pro konference
rektorů. Kvantitativní data doplnil kvalitativní výzkum
– návštěvami odborníků na 15 vysokých školách v 10
zemích, mezi nimiž byla MU v Brně, a skupinové rozhovory, které pomohla zorganizovat především EUA.
Data získaná z uvedených výzkumů umožnila obdobně jako v případě předchozích dokumentů předložit
řadu teoretických rozborů a poznatků.

Povinnost/potřeba provádět vnitřní hodnocení
kvality bylo pojednáno též z národního pohledu,
kdy bylo shledáno, že ve 12 zemích všechny (téměř
všechny) vysoké školy vnitřní hodnocení provádějí.
Ukázalo se, že problémem může být terminologie
a že vnitřní hodnocení může být zaměňováno s vlastním hodnocením, které je považováno za první fázi
vnějšího hodnotícího procesu. Celkově bylo možné
konstatovat, že rozsah i četnost vnitřního hodnocení
programů v zemích Boloňského procesu narůstá.

Úvod Trends V nazývá kvalitu vysokoškolského
vzdělávání „srdcem“ systémů a jako příklad země,
které transformační proces se zajišťováním kvality
zcela samozřejmě spojuje, uvádí Norsko a jeho transformační dokument „The Quality Reform“.

Služby studentům, kterými lze rozumět například
knihovní služby, poradenské služby apod., hodnotí
na úrovni institucí jen o něco více než 40 % z dotá-
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zaných. Dalších 36 % toto hodnocení provádí jen
někdy a ostatní vůbec. Ve srovnání s rokem 2003 je
situace stejně jako v předešlém případě o něco lepší,
z národního pohledu je situace stejně jako v roce 2003
velmi rozdílná. Závěr z této části šetření vede k tomu,
že podmínkám vzdělávání je potřeba věnovat daleko
větší pozornost.

Návštěvy dále ukázaly, že ve stále větší míře jsou
využíváni odborníci z oblasti hodnocení kvality mezi
různými institucemi, případně jsou jejich znalosti
předávány i na mezinárodní úrovni. Často se jedná
o neformální „služby“ nebo různé aktivity umožněné
prostřednictvím akademických sítí. Formální využití
těchto odborníků lze dokumentovat například mezinárodními členy různých hodnotících a akreditačních
agentur.

Hodnocení výzkumných týmů provádí jen asi
polovina dotázaných institucí, další čtvrtina respondentů hodnotí svoje výzkumné týmy jen někdy
a ostatní vůbec, avšak více než dvě třetiny institucí
shromažďují statistická data o výzkumu a vývoji,
který uskutečňují. Ve srovnání s Trends III nedošlo
k zásadní změně.

Autonomie
V roce 2003 bylo zjištěno, že přibližně polovina institucí má oporu pro svou autonomii v národních právních
normách. O dva roky později se při práci na dokumentu Trends IV jasně ukázalo, že právě ty instituce,
které požívají vysoké autonomie, patří zároveň mezi
ty, které pravidelně hodnotí kvalitu prostřednictvím
vnitřního hodnocení a jejichž kultura kvality je obecně
na dobré úrovni.

Hodnocení jednotlivých akademických pracovníků označily dvě třetiny institucí jako povinné, dalších 17 % jako
dobrovolné, ostatní se jím nezabývají.
Kultura kvality obecně v zemích Boloňského procesu
narůstá. Autoři dokumentu Trends V přičítají velmi
důležitou roli projektům EUA (2002–2006), které podle
nich kulturu kvality v mnoha institucích významně
podpořily. Návštěvy některých vysokých škol, které
byly doplňující aktivitou k dotazníkům, jasně ukázaly
narůstající význam zajišťování kvality.

Data ze současné studie Trends V ukazují, že dvě
třetiny institucí považují autonomii, která pro ně
znamená dostatečnou vůli v rozhodování a v řízení
svých vlastních záležitostí, za dostatečnou. Samozřejmě přetrvávají problémy, zejména v možnosti využívání ﬁnančních prostředků, ale obecně Boloňským
procesem podporované transformace vedou zároveň
k podpoře větší autonomie, a tudíž zároveň k podpoře
odpovědnosti institucí za činnosti, které uskutečňují.

Mechanismy častěji využívají zpětné vazby od
absolventů i studentů, data týkající se výkonu studentů i akademických pracovníků, k dispozici jsou
soﬁstikované zdroje informací.

Na druhé straně se ukazují stále i problémy, na
nichž se systémy zajišťování kvality podílejí. EUA
dokumentuje případy, kdy akreditace ztěžuje nebo
dokonce brání rozvoji interdisciplinárních programů
a zavádění třístupňového studia. Problémy jsou zřetelnější tam, kde se akreditace týká studijních programů
než tam, kde jsou akreditaci podrobeny instituce.
Potíže vznikají často v důsledku formálních problémů.
Jedním z nich je velký pracovní objem akreditačních
agentur při tvorbě a zavádění nových programů
odpovídajících třístupňové skladbě studia a tudíž
neúnosně dlouhých termínů akreditačního procesu,
způsobených vyžadováním „ex-ante“ akreditace.
Neznamená to však, že v případě akreditace institucí
problémy nejsou. Tato akreditace často vyžaduje velmi
náročný předcházejí proces vnitřního hodnocení a na
udělení institucionální akreditace se v řadě případů
velmi dlouho čeká. Povolením poskytovat studijní
programy před udělením akreditace, které pak ex-post

Řada institucí využila priority Boloňského procesu k rozsáhlé transformaci, zavedla ECTS, poskytuje
doplněk k diplomu, soustřeďuje srovnatelná a obecně
použitelná data. Jasné pozitivní výsledky se ukazují
tam, kde se tyto administrativní procesy staly běžnou
součástí strategického řízení.
Návštěvy na institucích
Zaznamenaly též zřejmý nárůst vlivu studentů na
procesy vnitřního hodnocení kvality, který se vesměs
ukazuje jako užitečný. EUA má údaje i tom, že v některých případech jsou studenti iniciátory vnitřního hodnocení kvality jako takového. V některých vyspělých
systémech zajišťování kvality jsou dokonce studentské
aktivity ﬁnančně oceňovány a instituce i jejich studenti
to považují za přínosné.
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hodnocení vhodným způsobem posoudí a akreditaci
potvrdí, by mohla patrně problémy limitovat.

Podle ministrů bylo dosaženo velkého pokroku
ve vzájemném uznávání akreditačních a hodnotících
rozhodnutích, a proto nadále podporují mezinárodní
spolupráci mezi agenturami pro zajišťování kvality.

Nárůst hodnotících a akreditačních aktivit zároveň
ukazuje nutnost stále hledat porozumění mezi hodnotícími/akreditačními agenturami a institucemi, což
vyžaduje porozumění i na mezinárodní úrovni. Zdá
se, že postupně převažuje příklon k institucionálnímu
auditu nebo hodnocení kvality na úkor akreditace
studijních programů.

Posílení mezinárodní spolupráce, informovanosti
a nové možnosti pro podporu sdílení příkladů dobré
praxe vidí ministři v pořádání Evropského fora pro
kvalitu, jehož organizátorem je ENQA se svými partnery. Tuto možnost vítají a podporují.
Podporují také zřízení Registru evropských vysokoškolských agentur pro zajišťování kvality. Mají
za to, že „… cíl registru je umožnit všem uživatelům
a veřejnosti obecně otevřený přístup k objektivním informacím o agenturách pro zajišťování kvality, které pracují
na základě přijatých standardů a návodů. Posílí to důvěru
ve vysoké školství společného evropského prostoru a dále
zjednoduší vzájemné uznávání výsledků hodnocení kvality
a akreditačních rozhodnutí.“

Autoři Trends shrnují výsledky následovně:
Pozitivní vývoj je možné potvrdit u vnitřních systémů hodnocení kvality a jejich návaznosti na externí
systém zajišťování kvality.
Malá pozornost je věnovaná podpůrným službám
studentům jak ve vnitřním, tak ve vnějším procesu
zajišťování kvality.
Velká část institucí je v současné době zaměřena
především na lokální a národní záležitosti. Zlepšení
mezinárodní spolupráce je proto prioritou pro další
období.

Ministři v komuniké potvrzují, že „Registr je dobrovolný, založený na vlastním ﬁnancování, nezávislý
a transparentní.“
Aby byly splněny podmínky vstupu do registru
na základě nezávislého hodnotícího procesu, požadují
ministři od ENQA a partnerů pravidelně informovat
BFUG o pokroku v těchto aktivitách a zajistit, že po
dvou letech bude registr externě zhodnocen, přičemž
bude dán prostor názorům všech jeho uživatelů.

7.2 Londýnské komuniké (2007)
Ministři došli k závěru, že bergenské rozhodnutí
o přijetí Evropských standardů a návodů ENQA (ESG
– European Standards and Guidelines) bylo vhodné
a že „… se stalo silným iniciátorem změn v zajišťování
kvality.“

Společné standardy, evropský registr agentur
a fórum kvality se staly skutečností po šesti letech od
shromáždění akademické komunity v Salamance, kde
byly tyto ambiciózní celoevropské aktivity velmi ostře
kritizovány. Nejen v Salamance, ale i později zazněly
obavy před přílišnou centralizací, velkým nárůstem
administrativy a posléze zbyrokratizovaným procesem, ale také z výše prostředků, které budou tyto
aktivity pro své fungování potřebovat.

Komuniké oznamuje, že všechny země začaly ESG
implementovat a některé už dosáhly v této záležitosti
výrazného úspěchu. S implementací standardů je přímo
spojován vývoj vnějšího hodnocení kvality a obecně její
zlepšený stav ve srovnání s předešlým obdobím.
Ministři zhodnotili i větší zapojení studentů do
mechanismů zajišťování kvality, i když zároveň apelují
na zlepšování v této oblasti.

Celý proces je teprve na začátku a otázkou je, zda
bude skutečně možné zajistit průhlednost procesů
užívaných na národních úrovních prostřednictvím
přijatých evropských standardů, zda se na základě
přijetí do registru skutečně rozvine vzájemné uznávání rozhodnutí přijatých národními agenturami, zda
každoroční fórum nebude jenom formální záležitost,
ale skutečně pomůže sdílet příklady dobré praxe. Ved-

V souladu s předešlými prohlášením vidí ministři
nezpochybnitelnou roli vnitřního hodnocení – „…hlavní odpovědnost za kvalitu je na vysokých školách, a proto
musí pokračovat v rozvoji svých vnitřních systémů hodnocení kvality.“
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le otázky organizačního zabezpečení a samozřejmě
získání nutných ﬁnančních prostředků patrně časem
vyplynou další problémy, na které postupně odpoví
zkušenost se vším, co se v současné době začíná na
evropské úrovni odehrávat.

národní agentury pro zajišťování kvality využívají
příkladů dobré praxe na fóru prezentovaných.

7.3 Využití Trends V v Londýnském komuniké

Zpětná vazba na poznatky získané a popsané
v budoucích Trends by se měla odrazit nejen v komuniké ministrů, ale vzhledem k blížícímu se roku 2010
také v dalších plánech, jak v Boloňském procesu
pokračovat.

Trends V stejně jako všechny předešlé dokumenty
tohoto typu se zabývají autonomií vysokých škol,
považují ji za základní předpoklad a zároveň podmínku rozvoje zajišťování kvality a vnímají fakt, že
autonomie institucí stále ještě není ve všech evropských zemích stejná/dostatečná a že není úplnou
samozřejmostí. Komuniké zmiňuje silné instituce,
které jsou autonomní a odpovědné, ale nijak diverzitu
míry autonomie dál nerozebírá.

Pokračování procesu a budování EHEA by mělo
být pro evropské vysoké školy a především pro studenty přínosné, a proto bude nutné v nejbližší době
zvážit, do jaké míry jsou požadavky na implementaci ideálů procesu akceptovány a kdy už se stávají
nevítanou povinností, do jaké míry se vykazování
výsledků implementace stává formální a byrokratickou záležitostí a zda jsou teoretické rozbory Trends
skutečně vnímány a nezůstávají pouhou teorií.

V souladu s Trends (zejména Trends IV) vidí ministři možné problémy ve ﬁnancování vysokého školství,
a proto vyjadřují svoji podporu pro dostatečné ﬁnanční
zdroje, které pokryjí celé spektrum činností, jež vysoké
školy uskutečňují.

8.

Doporučení k využití pro další rozvoj
mechanismů zajišťování kvality v ČR

Komuniké zdůrazňují kvalitu vysokého školství jako
základní podmínku pro vybudování společného
prostoru evropského vysokého školství, který bude
atraktivní nejen pro studenty z Evropy, ale zejména
pro studenty ze všech dalších částí světa.

Trends V se zabývají konkrétními daty z dotazníků
a jejich výsledky. Jednou z interpretací je, že se aktéři
v oblasti hodnocení kvality i celé instituce zabývají
problémy na své lokální, případně národní úrovni.
Evropská spolupráce je zatím příliš nezajímá. Důležité
je však i to, že dotazníky nebo návštěvy, které jsou
podkladem pro zpracování Trends, se také zaměřují
na vlastní problémy institucí nebo na záležitosti,
týkající se národních systémů hodnocení kvality
a akreditace. Vyplývají z toho různé závažné výsledky,
jako například kritika příliš rigidních akreditačních
procedur a systémů, ale nijak se zatím neodrážejí na
mezinárodní scéně a případně v doporučeních, jak
lokální a národní zkušenosti pro vytváření evropských
struktur využít.

Zásadní úkoly v oblasti zajišťování kvality jak na
národní, tak na mezinárodní úrovni uložilo Berlínské
komuniké. Úkoly jsou z pohledu českého vysokého
školství (institucí i státu) jasné a obecně akceptovatelné. Nejdůležitější roli v jejich naplnění hraje v českém
prostředí Akreditační komise. Z úkolů ministerských
dokumentů i z členství v ENQA, a tudíž očekávání, že
se bude aktivně podílet i na jejích úkolech, vyplývá pro
Akreditační komisi velké množství práce a změn, které
by se měly odrazit jak na procesech zajišťování kvality,
tak na její vlastní struktuře a metodice práce.
Pro koncepční dokumenty jsou nepostradatelné
podrobné informace o tom, co se v oblasti zajišťování
kvality na mezinárodní úrovni odehrává. Jenom tak
je možné mezinárodním aktivitám dobře porozumět,
harmonizovat vlastní koncepční cíle v míře, která se
očekává a je pro všechny země Boloňského procesu
nezbytná, a zároveň na základě dobrých znalostí
a příkladů dobré praxe vyvářet svoje národní mechanismy pro zajištění kvality a excelence činností českých

Je patrně námětem do dalších let, jak formulovat
dotazníky nebo jak zaměřit návštěvy, aby bylo možné
zjistit názory institucí na to, zda národní agentury
využívají evropských standardů, na funkci registru
a na vnější hodnocení národních agentur. Důležité
bude vědět, jak se daří prostřednictvím fóra rozšiřovat
informace o zajišťování kvality, jakou mají v jednotlivých zemích účastníci fóra možnost přenést získané
poznatky mezi širokou akademickou komunitu a jak
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vysokých škol. Uvedené znalosti bude pak možné
využit k formulaci cílů a požadavků k zajišťování
kvality vysokého školství v České republice na národní
i institucionální úrovni. Dlouhodobý záměr a z něho
se odvíjející priority rozvojových programů by měly
zohlednit kvalitu jako základní prvek všech transformačních procesů.

vlády tak hodnotící agentury, aby k pochopení takto
přispěly.
Náměty:
Poznatky z Trends IV se dají prakticky bez úprav
aplikovat na situaci v České republice. Studentská
hodnocení jsou poměrně hodně rozšířená, včetně úsilí
o vytvoření podrobných a soﬁstikovaných dotazníků,
méně jasné je využití výsledků těchto hodnocení v řízení institucí, resp. není v této oblasti dostatek informací
o tom, jak se výsledky studentských hodnocení do
řízení fakult a vysokých škol implementují.

Důležité myšlenky Trends a náměty k jejich
využití
Komplexní pojetí kvality vzdělávání (Trends III)
Kvalita vysokého školství je komplexní záležitost,
která v sobě zahrnuje kvalitu všech vysokými školami uskutečňovaných činností. Je proto nutné do
hodnotících mechanismů zahrnout nejen vzdělávání
a výzkum a vývoj včetně jejich vzájemné návaznosti,
ale také kvalitu institucionálního managementu a řídících struktur, kvalitu administrativní činnosti a podpůrných služeb, kvalitu dialogu s externím partnery,
kvalitu transferu inovací do tržního prostředí apod.
Kvality některé (každé) z činností vysoké školy nelze
hodnotit bez přihlédnutí k prostředí, ve kterém je
vykonávána a k institucionálním cílům, stanoveným
pro její rozvoj.

Ostatní činnosti vysokých škol/fakult se v hodnocení kvality téměř neobjevují, s výjimkou projektu
„Hodnocení kvality vysokých škol“. Moduly reprezentující globalizované činnosti vysokých škol v návodech
pro vnitřní hodnocení vypracované v rámci tohoto
projektu byly již v prvních dvou etapách projektu
využity a první zkušenosti jsou k dispozici.
V principech dlouhodobého záměru ministerstva
by měl být komplexní pohled na hodnocení kvality
vysvětlen a hodnocení kvality nejen vzdělávání, příp.
výzkumu a vývoje, ale všech dalších činností vysokých
škol, by mělo být podporováno jak v mechanismech
vnitřního hodnocení, tak v externím hodnocení kvality. Rozvojové programy mohou být v této záležitosti
důležitým podpůrným nástrojem.

Komplexní hodnocení kvality v zemích Boloňského
procesu (Trends IV)
Výsledky výzkumu v rámci Trends IV dokumentují,
že hodnocení dalších činností vysokých škol je všeobecně podceňováno. Nejvíce pozornosti, i když ve
srovnání s hodnocením vzdělávání nedostatečně, se
věnuje podpůrným službám studentů. Kvalitu administrativních služeb hodnotí jen velmi málo institucí,
i když některé z nich plánují rozvoj hodnocení v těchto
oblastech pro nejbližší období. Transfer technologií
a podpora komerčních aktivit je sama o sobě relativně
nová činnost vysokých škol a hodnocení v této oblasti
je zatím úplně počátcích. Hodnocení vnitřních a vnějších (včetně zahraničních) vztahů institucí, pokud
vůbec existuje, se soustřeďuje zejména na potřebu získávání nových partnerů, a tudíž na kvalitu (případně
kvantitu) uznávání studia a studentské a akademické
mobility.

Ve všech dokumentech Trends je explicitně či implicitně vyjádřeno, že rozvoj procesů zajišťování kvality
je účelný pouze tehdy, jsou-li jeho výsledky účelně
implementovány. I k této záležitosti by měly dlouhodobé záměry rozvoje vysokého školství na úrovni
státu přispět a jednoznačně podpořit prostřednictvím
programů ty vysoké školy, které mají v této oblasti
jasnou strategii a hodlají ji aplikovat.
Hodnocení kvality příbuzných oborů; benchmarking
(Trends II)
Myšlenka hodnocení kvality vzdělávání (a s ním spojených činností) v určitých oborech je poměrně stará
a je možné najít řadu zajímavých příkladů z mezinárodní praxe (například EQUIS – ekonomické obory,
Washingtonská dohoda – technické obory). Toto hodnocení je možné považovat za určitý typ benchmarkingu mezi institucemi, jejich částmi, ústavy apod. ve

Komplexní pojetí kvality je zdůrazněno i v námětech Trends do budoucna, v nichž vyzývají autoři jak
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V těchto tvrzeních není úplný soulad mezi jednotlivými Trends, protože z Trends IV se dozvídáme, že
ke zdokonalování kvality činností vysokých škol slouží
hlavně vnitřní hodnocení, zatímco vnější hodnocení
jsou vesměs byrokratické procedury, které nevnímají
institucionální rozvoj.

stejných nebo příbuzných oborech a je považováno za
stále užívanější přístup. Guy Haug navrhuje obdobné
hodnocení na evropské úrovni a různé možnosti rozebírá v Trends II, ale hlavně se jimi podrobně zabývá
i ve své další práci (Haug, 2003).
Náměty:

Zkoumané instituce shodně vypovídají, že vnitřní
hodnotící proces je vesměs orientován na zlepšování
kvality a vlastní hodnotící zprávy považují za nejdůležitější část procesu zajišťování kvality, avšak pouze
v případě, že jsou jejich výsledky náležitě implementovány. Vnější hodnocení naopak směřuje podle nich
spíše ke kontrole, aniž by však sledovalo cíle a priority
hodnoceného subjektu.

Pro český vysokoškolský systém nejde o něco zcela
nového. Hodnocení fakult obdobného zaměření
prováděné Akreditační komisí v první polovině 90.
let bylo takto pojaté a všeobecně se má za to, že hodnocené fakulty a příslušné vysoké školy považovaly
tato hodnocení kvality za velmi užitečná. Obdobného
názoru bylo ministerstvo školství, které pozitivně
hodnotilo užitečné a porovnatelné informace i snahu
hodnocených fakult odstraňovat slabé stránky, které
Akreditační komise nalezla, jasně zformulovala a často
dodala i potřebná doporučení k jejich odstraňování.

Vztah vnitřního a vnějšího hodnocení kvality je
podle Trends IV lepší v zemích, kde se vnitřní hodnocení v nedávné době teprve začalo vyvíjet, než
v zemích s delší tradicí těchto aktivit. Vnější hodnocení
má v rozvinutých systémech tendenci k byrokracii
a institucionální rozvoj není do vnějších hodnotících
procedur vhodně zakotven.

O úplném návratu k těmto osvědčeným aktivitám
Akreditační komise zatím nerozhodla, ale do jisté míry
na ně navazuje především hodnocením soukromých
vysokých škol. Nelze zde hovořit o benchmarkingu,
protože podobnost hodnocených vysokých škol je
možná v jejich velikosti, někdy i v oboru, ale cíle škol
jsou vesměs různé a srovnávat výsledky hodnocení
by nebylo vhodné.

Náměty Trends IV do budoucna vyzývají k propojení a návaznosti mezi vnitřním a vnějším hodnocením,
která pomohou snižovat přílišnou zátěž všech, kteří
se na hodnocení kvality podílejí.
Náměty:

V každém případě jde o hodnocení institucí, které je
předmětem zkoumání a úvah prakticky všech Trends
a návrat k hodnocení fakult může být předmětem diskusí v případě posílení kapacity Akreditační komise
(například v pokračování projektu „Hodnocení vysokých škol“).

Výsledky Trends je potřeba vzít jako pobídky k diskusi a udělat si vhodné závěry i z nesouladu, který se
ve výsledcích výzkumu vyskytuje. Situace v zemích
Boloňského procesu je skutečně hodně různá, různé
jsou i názory představitelů vysokých škol, a to i v téže
zemi, a určitě se s nimi nemusejí shodovat názory
akademické komunity a samozřejmě odlišné mohou
být názory státu i příslušných agentur pro zajišťování
kvality. Autoři Trends sami uvádějí, že dotazníky pro
Trends III a pro Trends IV nebyly identické a i to mohlo
přinést do výsledků uvedenou různorodost a protichůdné názory. Proto je potřeba dokumenty pečlivě
studovat a získat maximum informací a vyvodit pro
koncepční práci vlastní závěry.

Mezinárodního benchmarkingu v rámci programu
ESMU se účastní dvě české vysoké školy a z jejich
zkušeností bude možné čerpat v nejbližší době.
Vnitřní a vnější hodnocení kvality (Trends III, IV)
Autoři Trends III odkazující kromě výsledků vlastního
výzkumu na studii ENQA, ale i na další výzkumy
(například Campbell, Rozsnyai, 2002), došli k závěru,
že primárním účelem vnějšího hodnocení kvality je její
zdokonalování. Výjimku podle nich stále tvoří země
střední a východní Evropy, kde proces zajišťování
kvality stále vede především k akreditaci.

Diverzita ve vnitřním hodnocení vysokých škol je
v České republice stále vysoká. Výsledky vnitřního
hodnocení mohou být proto využitelné pro příslušné
instituce jako nástroje ke zdokonalování a jako nedílná
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součást strategického řízení. Nejsou však porovnatelné
a nemohou sloužit pro účely Akreditační komise ani
k žádnému mechanismu benchmarkingu.

odvodit změny, které Akreditační komisi doporučují
i experti OECD. Obdobné názory lze totiž nalézt
i ve studii OECD Synthesis Report, která souhrnně
zpracovává situaci v oblasti zajišťování kvality (kromě
dalších tematik) ve 24 zemích účastnících se projektu
Thematic Review of Tertiary Education a formuluje
obecná doporučení k dalšímu vývoji.

Priority Rozvojových programů by měly motivovat
vysoké školy, aby výsledky svých vlastních hodnotících zpráv skutečně implementovaly a aby tak povinnosti určené zákonem přinášely odpovídající „zisk“.

Na proces akreditace studijních programů v České
republice lze nahlížet jako na proces administrativně
náročný a do jisté míry byrokratický. Požadavek
akreditovat všechny existující studijní programy
vyplývající ze zákona přijatého v roce 1998 byl však
zvládnutelný pouze v případě stanovení určitých
standardů a jednotné administrativy podávání žádostí
o akreditace. Další výrazné pracovní zatížení Akreditační komise pak přineslo zavádění třístupňového
studia, a tudíž akreditace nových programů vyžadovaných od roku 2001 zákonem. Jedná se o problémy,
které plně odpovídají formulacím Trends V. Důležité
je, že si je uvědomují nejenom žadatelé o akreditaci,
ale i Akreditační komise sama a že se otvírají diskuse
o nových možnostech, například o svěření odpovědnosti za akreditaci institucí Akreditační komisi,
zatímco odpovědnost za programy by mohla zůstat
v pravomoci institucí. Odpovědnost institucí by byla
zajištěna vnitřním hodnocením a vnějším auditem,
který by systémy vnitřního hodnocení posuzoval
a vhodnými doporučeními pomáhal jeho rozvoji.

Motivace k harmonizaci vnitřního hodnocení by
mohla být nejen prioritou rozvojových projektů, ale
i zohledněním účasti vysokých škol v projektu „Hodnocení kvality vysokých škol“ (bude-li pokračovat),
jehož „Návody“ mohou k harmonizaci tohoto procesu
přispět. Další úkol zmíněného projektu a jeho podpora
prostřednictvím rozvojových projektů by se mohla
týkat hodnocení fakult v návaznosti na zkušenosti,
které v minulých letech získala Akreditační komise,
s přidanou hodnotou všech zkušeností z prvních
dvou etap řešení projektu i ze znalostí mezinárodní
situace. Akreditační komise by tak získala potřebnou
navýšenou kapacitu, která je při zvážení všech jejích
povinností potřebná.
Kritické názory na akreditaci (Trends IV, V)
Akreditace je podle Trends IV často předmětem kritiky. Důvodem je přílišná koncentrace na kontrolu,
přísně oborové složení akreditačních agentur, z něhož
vyplývají problémy při hodnocení a udělování akreditace interdisciplinárním programům a malá návaznost
na vnitřní hodnotící procesy a jejich výsledky.

Otevírá se také diskuse o složení Akreditační komise a jejích pracovních skupin. Uplatnění odborníků
z praxe i menší důraz na přísně oborové složení by
přispělo nejen k rozvoji interdisciplinárních programů, ale i ke změně obsahu programů přispívajících
budoucímu uplatnění absolventů. Motivace ke změně
musí vycházet především od institucí, ale přispět musí
i nově tvořené koncepční dokumenty (Bílá kniha), případně i budoucí zákon o terciárním vzdělávání.

Kritika akreditačních procesů se objevuje i v Trends
V, kde EUA dokumentuje případy obtížné akreditace interdisciplinárních programů a problémů při
akreditaci nově zavedených programů třístupňového studia. Ukazuje se, že více problémů nastává při
akreditaci studijních programů než v případech, kdy
jsou akreditaci podrobeny instituce. Potíže vznikají
často v důsledku formálních problémů. Jedním z nich
je velký pracovní objem akreditačních agentur při
tvorbě a zavádění nových programů odpovídajících
třístupňové skladbě studia a tudíž neúnosně dlouhých
termínů akreditačního procesu způsobených vyžadovaným „ex-ante“ akreditace.

Harmonizace zajišťování kvality na evropské úrovni
(Berlínské, Bergenské a Londýnské komuniké)
Dokumenty Trends se ve výzkumech a jejich zpracování zatím příliš nezabývají dopadem harmonizačních
aktivit. Ty plně otevřelo Berlínské komuniké, které
vyzvalo ENQA a její partnery k vytvoření obecných
standardů. Bergenské komuniké standardy a návody
přijalo, ministři přivítali vytvoření registru agentur
pro zajišťování kvality a za své země se zavázali, že

Další kritické postřehy týkající se akreditace, které
jsou v Trends IV a V souhrnně zpracovány, se dají
vztáhnout i na naši vlastní situaci a lze z nich postupně
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[4]

zajistí peer-review hodnocení národních hodnotících
a akreditačních agentur. Po dvou dalších letech Londýnské komuniké konstatovalo souhlas ministrů se
zavedením registru a podporu pořádání každoročního
fora o kvalitě, které zajišťuje EUA.

[5]
[6]

Náměty:
Akreditační komise v principu všechny harmonizační snahy přijala a přijímá. Naplňování souvisejících
požadavků nebude jednoduché a v současné době nelze ještě dopady na národní úrovni hodnotit. Ve všech
zavedených novinkách lze spatřovat mnoho pozitivního, především skutečnou možnost určité harmonizace,
a tudíž lepšího vzájemného porozumění a zejména
budoucí možnosti vzájemného uznávání výsledků
a rozhodnutí učiněných na národních úrovních. Na
druhé straně rozhodnutí ministrů a z nich vyplývající
aktivity otvírají cestu k velké administrativní zátěži
a byrokracii, která může být nejen obtížná, ale zároveň drahá. Negativní příklady lze však na národních
úrovních najít a na základě získaných zkušeností
se podobnému mezinárodnímu vývoji bránit. Další
vývoj bude určitě ovlivněn prací BFUG, ale i aktivitou
Evropské komise i jednotlivých zemí při vytváření
výhledu o tom, jak bude Boloňský proces v dalších
letech pokračovat a zda povede v oblasti zajišťování
kvality k cílům i výsledkům pro účastnící se země
přijatelným a užitečným.
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