
aula 1 / 2016 / XXIV 65

ZPRÁVY

26. výroční konference 
Evropské asociace institucí 
vysokého školství (EURASHE) 
v Bělehradě 2016

Evropská asociace institucí vyso-
kého školství (EURASHE) je jedním 
nejvýznamnějších hráčů na poli vyso-
koškolské politiky v Evropě. Zastu-
puje vysokoškolské instituce, které 
poskytují profesní vzdělání, a jejími 
členy jsou také národní asociace těch-
to škol. Představuje tak zásadního 
partnera v rámci Boloňského pro-
cesu, kde spolu s Evropskou asocia-
cí pro zajišťování kvality ve vysokém 
školství (ENQA), Evropskou student-
skou unií (ESU) a Evropskou asoci-
ací univerzit (EUA) tvoří tzv. skupi-
nu E4, která hraje klíčovou roli při 
vyjednávání v rámci Bologna Follow-
-Up Group (BFUG). Již od roku 2001 
tak významným způsobem ovlivňuje 
evropskou vysokoškolskou politiku 
prostřednictvím jednání, připomí-
nek, názorových pozic a podklado-
vých materiálů.

Výroční konference této organizace 
představují každoročně její největší 
akci vedle seminářů, pracovních jed-
nání a projektových setkání, kterých 
sekretariát asociace ročně zorganizu-
je až tři desítky. Téma letošní konfe-
rence, která se konala 21.–22. 4. 2016 
v srbském Bělehradě, znělo „Cent-
ra spolupráce usilující o excelenci: 
Profesní vysoké školství a svět prá-
ce“. Konference tak měla obsáhnout 
řadu otázek, které se týkají toho, jaký 
přínos může mít profesní vysoké 

školství ve spolupráci s aktéry pracov-
ního trhu. Téma bylo rozčleněno do 
tří oblastí: zaměstnatelnost, regio-
nální rozvoj a inovace. V prvním pří-
padě bylo cílem diskutovat způsoby 
možné spolupráce a indikátory, které 
mohou přispět k lepší zaměstnatel-
nosti absolventů škol. Druhá oblast 
zahrnovala příklady dobré praxe, kte-
ré ukazují, jak se pomocí spoluprá-
ce institucí profesního vzdělávání 
s byznysem a lokálními a regionální-
mi samosprávami dá nastartovat regi-
onální rozvoj. Konečně třetí podté-
ma zahrnovalo roli těchto vysokých 
škol v inovačních systémech, a to jak 
na regionální, tak na národní a mezi-
národní úrovni.

Každá ze tří oblastí měla na konfe-
renci vlastní sekci s vlastním hlavním 
řečníkem, sekce byly doplněny úvod-
ní částí s uvítacími projevy a úvod-
ní přednáškou a závěrečnou interak-
tivní panelovou debatou. Program 
konference tak byl kombinací ple-
nárních jednání v hlavním zaseda-
cím sále bělehradského Paláce Srb-
ska a paralelních pracovních skupin 
v okolních menších zasedacích míst-
nostech, což vytvářelo produktiv-
ní dynamiku a udržovalo pozornost 
účastníků a současně jim to umož-
ňovalo vztáhnout jednotlivé kon-
krétní problémy k celkovému téma-
tu konference. Nutno podotknout, 
že hlavní sál bývalého Paláce Jugoslá-
vie, v němž zasedal ještě Josip Broz 
Tito s představiteli jednotlivých sva-
zových republik, není pro větší kon-
ferenční příležitosti příliš vhodný. 
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Naopak menší sály, kde dříve jednaly 
zastupitelské sbory svazových repu-
blik, se ukázaly jako vhodnější pro 
workshopy a jednání založené více na 
interakci. Celkově je nutné konstato-
vat, že obrovská budova Paláce, kte-
rý dnes provozuje srbská vláda, byla 
sice velice reprezentativním prostře-
dím, ale mnozí účastníci by možná 
ocenili komornější atmosféru, která 
by umožnila méně formální způsoby 
komunikace.

Úvodní sekce podtrhla význam 
celé akce tím, že se jí zúčastnili 
zástupci spolupořádajících organi-
zací, a to hlavní sekretář EURASHE 
Johan Cloet, srbský ministr škol-
ství, vědy a technologického vývo-
je Srđan Verbić, šéfka vyjednávací-
ho týmu o srbském přistoupení k EU 
Tanja Miščević, předseda srbské aso-
ciace profesních vysokých škol Bran-
ko Savić a v neposlední řadě samotný 
předseda EURASHE Stéphane Lau-
wick. Úvodní přednášku přednesl 
zástupce ředitele Generálního ředi-
telství Evropské komise pro vzdělá-
vání a kulturu Jens Nymand Chris-
tensen, který zdůraznil důležitost 
komunity profesního vzdělávání pro 
další vývoj evropské vysokoškolské 
politiky.

První sekce byla, jak již bylo zmí-
něno, věnována klíčovému problé-
mu vztahu profesního vysokého 
školství ke světu práce, a to zaměst-
natelnosti absolventů. V úvodní 
hlavní přednášce se profesor ekono-
mie z německé Duální vysoké ško-
ly Badenska-Württemberska Michael 

Nagel věnoval zkušenostem z němec-
kého duálního systému profesního 
vzdělávání, který umožňuje ve výu-
ce zcela zásadně propojit teorii a pra-
xi. Jednotlivé pracovní sekce byly pak 
zaměřeny na zaměstnatelnost absol-
ventů ve Velké Británii, na zaměstná-
vání absolventů ekonomických oborů 
ve start-upech ve Finsku a na zkuše-
nosti s výukou v pracovním prostře-
dí firem v Irsku. V následné obecné 
debatě vystoupili vedoucí pracovníci 
několika profesních škol z celé Evro-
py, kteří se snažili poukázat na klíčo-
vé výhody a rizika spolupráce vysoko-
školských institucí se zaměstnavateli.

Druhý den konference byl zahá-
jen druhou sekcí věnovanou regio-
nálnímu rozvoji. Jednání zahájil pře-
svědčivým shrnutím problematiky 
a položením několika provokativních 
otázek Paul Benneworth z holand-
ského Centra pro studium vysoko-
školské politiky (CHEPS) Univerzity 
v Twente. Jednotlivé pracovní skupi-
ny se potom věnovaly organizačnímu 
zázemí pro spolupráci vysokých škol 
a podniků na příkladu z Irska, pod-
poře podnikavosti ve výuce v případě 
jedné belgické profesní vysoké školy 
a problémům ve spolupráci s podni-
kovým sektorem v Rakousku. K této 
části bylo také připojeno pracovní 
jednání v srbštině, kterou navštívila 
nemalá část účastníků pocházejících 
právě ze srbských vysokých škol a kte-
rá byla zaměřena na regionální spo-
lupráci v oblasti západního Balkánu.

Konečně třetí odpolední sek-
ci s lakonickým názvem „Inovace“ 
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zahájila Victoria Galán-Muros s před-
náškou obecně shrnující problema-
tiku inovační politiky a spoluprá-
ce s byznysem. Tématy jednotlivých 
skupin bylo hodnocení vědy a inova-
cí v mezinárodní a národní perspekti-
vě (vedené autorem této zprávy), pre-
zentace projektu HEInnovate, jenž 
podporuje Evropská komise, a inter-
aktivní seminář o kreativitě v ino-
vacích. I k této sekci byla připojena 
část pro srbskojazyčné účastníky, a to 
o inovacích jako novém úkolu vyso-
koškolských institucí na Balkáně.

Závěrečná panelová diskuse byla 
organizována zajímavým a neotře-
lým způsobem. Pořadatelé si připravi-
li několik tvrzení ohledně spolupráce 
profesního vysokého školství a světa 
práce a vyzvali jak panelisty, tak všech-
ny účastníky jednání k buď potvrzují-
cím reakcím, nebo reakcím nesouhlas-
ným, k čemuž měli využít připravené 
červené a zelené karty. V debatě tak 
byly zastoupeny relativně rovnoměr-
ně jak názory nesouhlasné, tak sou-
hlasné, což bylo cílem moderátorů.

Mohu-li osobně zhodnotit obsah 
konference, musím vyzvednout dva 
paradoxy, které se během ní opako-
vaně ukazovaly. Za prvé je zřejmé, 
že úkol profesního vysokého školství 
je především v přípravě studentů na 
profesní pracovní život. Na druhou 
stranu je ale dnes také jasné, že dneš-
ní absolventi v drtivé většině během 
svého života u jedné profese nezůsta-
nou. Na jakou profesi tedy má ten-
to typ vzdělávání připravovat? To je 

určitě první výzva, které budou muset 
do budoucnosti instituce profesní-
ho vzdělávání čelit. Za druhé se uka-
zuje, že ani tyto školy se nevyhnou 
všeobecné honbě za tzv. excelen-
cí. Současně je tento dnes až nadu-
žívaný pojem spojován téměř výhra-
dě s excelentními výsledky výzkumu, 
prestižními světovými žebříčky vyso-
kých škol a hvězdami světové vědy. 
Jaké bude místo škol, které se zamě-
řují především na přípravu studentů 
a případně na inovační aktivity v regi-
onu, je druhou velkou výzvou v dneš-
ním globálním světě.

Na závěr si dovolím ještě třetí poně-
kud osobnější paradox. Výsledkem 
letošní valné hromady EURASHE 
bylo mimo jiné jmenování dlouho-
letého viceprezidenta této organiza-
ce a letitého předsedy Sdružení pro-
fesního terciárního vzdělávání v ČR 
Michala Karpíška generálním sekre-
tářem EURASHE, což pro něj zname-
ná organizaci a koordinaci veškerých 
aktivit sekretariátu asociace sídlícího 
v Bruselu. Pro Českou Republiku to 
je jistě významné zastoupení v klíčo-
vé evropské vysokoškolské asociaci. 
Není si však možné nevšimnout, že 
to přichází v době, kdy je sektor pro-
fesního terciárního vzdělávání (pře-
devším VOŠ) v České republice zcela 
mimo zorné pole vysokoškolské poli-
tiky, a ani nejbližší vyhlídky neslibují 
zlepšení postavení tohoto často opo-
míjeného sektoru.

Karel Šima


