ZPRÁVY

SOUKROMÉ FINANCOVÁNÍ: V RŮZNÝCH ZEMÍCH JE

Regulační rámec, který školám dává právo intelektuálního vlastnictví k výsledkům výzkumů, jichž dosáhli jejich zaměstnanci, i možnost zakládat obchodní
společnosti – někdy jen za určitých podmínek – a podporovat partnerství se soukromým sektorem v oblasti výzkumu, a to především prostřednictvím přímého
financování, mají pouze země Vlámské společenství
Belgie, Francie, Finsko a Spojené království.

ODLIŠNÁ AUTONOMIE

Hlavním povoleným zdrojem soukromého financování jsou dary a dědictví od soukromých osob,
partnerství v rámci výzkumných kontraktů mezi vysokými školami a soukromými smluvními partnery
a poplatky za služby. V pěti zemích3 mají školy vysoký stupeň autonomie při zakládání obchodních společností, investování a půjčování peněz. Bulharsko,
Slovensko a severské země (kromě Dánska) ale tyto
tři způsoby získávání financí ze soukromých zdrojů
značně omezují.

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
Ve většině zemí existuje model, kdy stát reguluje
definici pracovních kategorií a jim odpovídající kvalifikační předpoklady. Naopak se zdá, že způsob přijímání zcela závisí na dané instituci. Vysoká či dokonce úplná autonomie v celém procesu existuje v pěti
zemích4. Ve velké většině zemí je zaměstnavatelem
akademických pracovníků zcela jasně daná instituce.

Převážná část evropských zemí vysoké školy při
hledání soukromých zdrojů podporuje. Nejběžnějším
způsobem jsou úlevy na daních pro donátory a soukromé partnery. Pomoc – zvláště finančního charakteru – pro partnerství se soukromými podniky a regulační rámec, který opravňuje školy vlastnit práva
na intelektuální vlastnictví z výsledků výzkumu, lze
nalézt asi v deseti zemích.
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Zdroj: URL: <http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/
commonpressdos/PR091CS.pdf>

Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Rakousko a Rumunsko. Situace v Irsku, ve Slovinsku a ve Spojeném království je obdobná, ale úřady přesně stanovily postupu pro využívání půjček.

4

Česká republika, Řecko, Nizozemsko, Slovinsko a Spojené království.

UNIVERZITA PALACKÉHO UDĚLILA ČESTNÝ DOKTORÁT
SPOLUAUTORŮ DOKUMENTU MAGNA CHARTA
UNIVERSITATUM
Na návrh Vědecké rady Filozofické fakulty rozhodla Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci o udělení čestného titulu doctor honosis causa
(dr.h.c.) profesoru Fabio Roversi Monacovi, emeritnímu rektoru Boloňské univerzity a spoluautoru dokumentu Magna Charta Universitatum. Slavnostní
promoce proběhla v úterý 21. října v 11 hodin v slavnostním sále arcibiskupského paláce.

Jařab, profesor Filozofické fakulty a emeritní rektor
Univerzity Palackého v Olomouci:
„Celý rok si připomínáme, že máme v české historii několik „osmičkových“ výročí a je jistě správné, že si je připomínáme – některá s radostí, jiná spíše se smutkem. Ale „osmičkový“ rok má i svůj širší
kontext, a to přímo celoevropský. Na podzim roku
1988 si nejstarší evropská univerzita v italské Boloni
připomínala 900 let od svého založení a při té příležitosti pozvala stovky rektorů, aby přijeli podepsat

Motivy, které vedly k myšlence udělit profesoru
Fabio Roversi Monacovi čestný doktorát, shrnul Josef
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text nazvaný Magna Charta Universitatum, v němž
se znovu formulovaly základní akademické svobody
a zásady univerzitní autonomie. Jedním z autorů textu Magny Charty byl tehdejší rektor prof. Fabio Roversi Monaco. Naše univerzita svůj souhlasný podpis
k dokumentu přidala před čtyřmi lety.

jmenován já, takže jsem po více než šest let spolupracoval s dalšími členy tohoto kolegia (včetně prof. Monaca) na úkolech monitorování akademických práv
a svobod a na každoroční přípravě zářijových konferencí o problémech evropského vysokého školství. Podařilo se mi také propojit činnost kolegia Charty s činností Rady Evropy.

Boloňská univerzita podepsaný text začala používat i jako politický argument – a tak pozvala dva měsíce po přijetí Charty do Boloně symbolického představitele Pražského jara Alexandra Dubčeka a udělila
mu čestný doktorát. Rozpoutal se boj s úřady ČSSR,
které zprvu odmítaly Dubčeka do Itálie nechat odjet,
ale nakonec pod mezinárodním tlakem mu vyjet povolily. Řeči rektora Monaca i Dubčeka bohatě citovaly
z textu Charty a dodaly tak dokumentu jakousi disidentskou, opoziční váhu.

Prof. Fabio Roversi Monaco po prvních deset let
sloužil jako prezident kolegia Magny Charty a vždy
projevoval velký zájem o problémy a vývoj univerzit u nás. Sám je také jednou z nejvýznamnějších
osobností v italském právu, ale také v italské politice
a kultuře. Udělení čestného doktorátu dá naší univerzitě (a zejména Filozofické fakultě) další příležitosti
pro plodnou spolupráci. Také další veřejné a odborné
aktivity Boloňské univerzity a jejího emeritního rektora budou jistě využity ve prospěch obou vysokých
škol a jejích vědeckých pracovišť.“

Po desátém výročí Magny Charty byla z iniciativy rektora Monaca ustavena skupina akademiků, kteří měli za úkol sledovat dodržování principů Charty
– tzv. Observatory of the Magna Charta. Za Asociaci
evropských univerzit jsem byl na první funkční období

Zdroj: URL: <http://www.upol.cz/nc/zpravy/aktuality/
zprava/article/263/3911/>

SEDM STATEČNÝCH Z ČVUT
České vysoké učení technické v Praze spustilo od 18.
září 2008 novou marketingovou kampaň zaměřenou
na středoškoláky. Cílem kampaně je pozvednout zájem o studium na ČVUT a povědomí o této vysoké
škole mezi studenty ve věku 14 až 18 let prostřednictvím atraktivně zpracovaného webového portálu www.sedmstatecnych.cz. Kampaň potrvá až
do konce roku a vrcholí bude vyhlášením vítěze soutěže o počítačovou sestavu v hodnotě 100 000 korun.
ČVUT od kampaně očekává, že naláká v příštím
roce ke studiu o 2 000 více studentů oproti loňskému roku.

2008/09 už jen 12 657 studentů. Na druhé straně poptávka z řad českých a zahraničních podniků po vysokoškolsky vzdělaných inženýrech z ČVUT roste.
Když se řekne Sedm statečných, většině z nás se
vybaví kultovní westernový film ze 60. let minulého
století, v němž sedm odvážných hrdinů zachraňuje
životy vesničanů. „My máme zcela novou sedmičku statečných. Každý z nich zastupuje jednu ze sedmi fakult ČVUT, má své zbraně a je svým způsobem
jedinečný,“ uvedla koordinátora projektu Alexandra Hroncová z rektorátu ČVUT. „Názvu kampaně
předcházela anketa mezi stovkami středoškoláků,
kteří v souvislosti s ním uváděli charaktery, jako například odvaha, statečnost, inteligence… Čili vlastnosti, které rádi spojujeme s ČVUT.“

ČVUT se rozhodlo realizovat novou a intenzivní marketingovou kampaň zacílenou přímo na středoškoláky z toho důvodu, že u mladých lidí dlouhodobě klesá zájem o technické vzdělávání. To se
projevuje i v počtu podaných přihlášek na ČVUT.
Zatímco v akademickém roce 2007/08 si podalo přihlášku celkem 14 858 studentů, pro akademický rok

Na vzniku kampaně spolupracovalo ČVUT
s předním českým grafickým a design studiem
Drawetc, které se specializuje na ilustraci. Vznik-

72
AULA, roč. 16, 03 / 2008

