ZPRÁVY

KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE

Středisko vzdělávací politiky (SVP) Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo ve
spolupráci se Stálou konferencí asociací ke vzdělávání (SKAV) dne 15. září 2005 setkání na téma „Vstříc
novým výzvám aneb příští roky českého vysokého
školství“.

vací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pro léta 2006–2010. Podrobně rozebral, na co záměr
navazuje, jaké jsou jeho cíle, ﬁnanční nástroje aj. Orientoval se především na priority Dlouhodobého záměru,
na to, kam směřuje vysoké školství do roku 2010, jak
dosáhnout internacionalizace, kvality a excelence akademických činností a kvality a kultury akademického
života na našich vysokých školách.

Setkání se účastnili zástupci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Parlamentu České republiky, České konference rektorů, Rady vysokých škol,
Akreditační komise, českých veřejných i soukromých vysokých škol, různých vzdělávacích institucí,
zástupci tisku a další pracovníci z oblasti terciárního
vzdělávání.

Doc. Ing. František Ježek, CSc., shrnul názory k otázkám, zda je nutné a možné vysoké školy strategicky
řídit a jakými nástroji. Do svého příspěvku zahrnul
názory na inovaci strategie, na význam kvality a na
týmovou práci při přípravě dlouhodobých záměrů
na vysokých školách. Zdůraznil, že strategické cíle
vysokých škol musejí být jasné, měřitelné i časově
a musejí obsahovat výstupy.

V první části vystoupili se svými příspěvky uvozujícími následnou diskusi Ing. Jan Koucký, poradce
ministryně školství, ředitel SVP Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., náměstek ministryně školství pro vysoké školy a doc. Ing.
František Ježek, CSc., prorektor Západočeské univerzity
a předseda Rady vysokých škol.

V bohaté a přínosné diskusi, kterou s přehledem
moderovala Ing. Helena Šebková, CSc., ředitelka Centra pro studium vysokého školství, vystoupila řada
přítomných s podnětnými dotazy i s vlastními názory
na uvedenou problematiku. Dotazy zodpověděli postupně všichni tři přednášející.

Ing. Jan Koucký se ve svém příspěvku zaměřil na
otázky, jak české vysoké školy naplňují potřeby společnosti, jak se uplatňují v mezinárodním srovnání,
jak jsou konkurenceschopné a efektivní. Hovořil také
o problému v přístupu k vysokoškolskému vzdělání,
který je důsledkem nižšího vzdělanostního a sociálního zázemí dané skupiny rodičů. Své vystoupení doplnil velmi zajímavými grafy a tabulkami, vyplývajícími
ze sociologického šetření.

Setkání mělo věcný a pracovní ráz, bylo efektivní
a prezentovalo přítomným mnoho názorů, důležitých
poznatků a informací.
Záznam o průběhu diskuse lze najít na
www.skav.cz
nebo
www.ucitelské-listy.cz

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., ve svém vystoupení
seznámil účastníky s Dlouhodobým záměrem vzdělá-
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