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Ú V O D 
 
Řešení projektu „Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol  

s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy“ Cen-
trem pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ) a Univerzitou Jana Amose 
Komenského Praha (UJAK) bylo iniciováno především výsledky mezinárodního 
projektu OECD Thematic Review of Tertiary Education a doporučeními expertů 
OECD, která byla formulována ve studii nazvané Country Note pro Českou re-
publiku. Doporučení se týkala všech oblastí činnosti vysokých škol a byla adre-
sována české vládě jako náměty k rozvoji vysokého školství. 

Jednou z tématických oblastí, kterými se Country Note zabývala, byl vztah 
vysokých škol k trhu práce. Názor mezinárodních odborníků se shodoval na tom, 
že slabou stránku českého vysokoškolského vzdělávání je jeho přílišné soustře-
dění na akademické hodnoty, malé zapojení odborníků z praxe ve všech stupních 
studia, malá pozornost věnovaná praktické části studijních programů a z toho 
vyplývající nedostatečné připravenosti absolventů na vstup na trh práce. Tuto 
skutečnost zdůraznili u vývoje studijních programů. Vnímali však přitom velmi 
dobře vysokou zaměstnanost absolventů vysokých škol ve srovnání s méně kvali-
fikovanými vrstvami obyvatelstva a tudíž možnost, že výše uvedená slabá strán-
ka není považována za podstatnou a změny studijních programů na základě spo-
lupráce se zaměstnavateli absolventů za nutné.  

Dalším podnětem k přípravě projektu byla v té době ukončovaná restruktu-
ralizace podle principů Boloňského procesu. Kromě vlastního zavedení prvního 
stupně studia, které do velké míry zůstává novým a nezvyklým prvkem vysoko-
školského studia, bylo potřeba dbát na to, aby získaná kvalifikace tohoto stupně 
umožňovala jak odchod do praxe, tak pokračování v dalším studiu. Na Boloňský 
proces reagovaly i národní dokumenty, zejména Dlouhodobý záměr vzdělávací  
a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vy-
sokých škol na období 2006 – 2010, zpracovaný Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Cíle formulované v „Dlouhodobém záměru“ vyžadovaly, aby 
vhodný obsah bakalářského studia umožnil snižovat neúspěšnost ve studiu, aby 
byl zároveň zachován výběrový a elitní charakter navazujícího magisterského 
studia a aby se na základě nové struktury studia rozvíjela vnitřní kultura kvality 
vysokých škol.  

Požadavek na vhodnou kvalifikaci absolventů bakalářského studia i požada-
vek na dobrou zaměstnatelnost absolventů vysokoškolského studia obecně je 
dalším z principů Boloňského procesu, který v sobě zahrnuje spolupráci vyso-
kých škol se svými externími partnery. Explicitně tuto spolupráci poprvé zmiňuje 
Berlínské komuniké z roku 2003 a následující dokumenty se jí věnují stále kon-
krétněji a s větší intenzitou. Londýnské komuniké (2007) doporučuje zlepšovat 
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spolupráci se zaměstnavateli absolventů zejména při inovaci studijních progra-
mů, komuniké z Lovaně (2009) doporučuje zavádět praxi do studijních progra-
mů a podporovat učení v rámci pracovního procesu.  

Mezinárodní projekt OECD, Boloňský proces, jeho vývoj, i další dílčí pod-
něty mají za cíl přispět k rozvoji studijních programů, na jejichž přípravě a reali-
zaci se podílejí odborníci z praxe.  

Základním cílem projektu bylo identifikovat a propagovat příklady dobré 
praxe spolupráce technických vysokých škol a fakult s odborníky z praxe na tvor-
bě a uskutečňování bakalářských, příp. navazujících magisterských studijních 
programů, na řízení a zajišťování kvality vysokých škol/fakult. 

Základní cíl byl dále rozčleněn do čtyř dílčích cílů, které vytvořily strukturu 
celého obsahu projektu. Dílčí cíle byly formulovány následovně:  
Dílčí cíl V001 

Provést mezinárodní komparaci doporučení expertů OECD. Sestavit přehled 
o zájmu uchazečů o technicky zaměřené bakalářské příp. navazující magisterské 
studijní programy a identifikovat programy/obory s nadprůměrným zájmem 
uchazečů. 
Dílčí cíl V002 

Zjistit, jaká je účast odborníků z praxe, sociálních partnerů a představitelů 
místních společenství ve správních a vědeckých radách technicky zaměřených 
veřejných vysokých škol. Analyzovat jejich aktivity, účast a uplatnění na přípra-
vě programů. 
Dílčí cíl V003 

Zjistit, jak odborníci z praxe spolupracují na přípravě, příp. uskutečňování 
bakalářských a navazujících studijních programů a v procesu zajišťování kvality. 
Analyzovat motivy, rozsah, formy a výsledky této spolupráce, identifikovat ús-
pěšné případy. 
Dílčí cíl V004 

Propagovat zvláště úspěšné výsledky spolupráce odborníků z praxe při pří-
pravě, uskutečňování, řízení a zajišťování kvality technicky zaměřených bakalář-
ských příp. navazujících magisterských studijních programů. 

 
Návrh projektu vyžadoval, aby byly uvedeny kritické předpoklady dosažení 

cíle, a to jak z pohledu celého projektu, tak v případě jednotlivých dílčích cílů. 
Autoři projektu (a posléze jeho řešitelé) se mezi jiným obávali, že by mohl být 
malý zájem akademické veřejnosti o účast na organizovaných seminářích. Tento 
kritický předpoklad se bohužel projevil daleko intenzivněji v průběhu řešení 
všech dílčích cílů. Velké pracovní vytížení akademických pracovníků, patrně 
výrazně komplikované i současnou hospodářskou krizí, která na ně kladla další 
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nepředpokládané nároky, v důsledku vytvářelo problém ve využití všech pláno-
vaných metod kvalitativního výzkumu (řízené rozhovory, focus groups, dotazní-
kové šetření). Totéž, možná ještě ve větší míře, platilo pro odborníky z praxe. 
Řešitelé projektu se s tímto faktem vyrovnali některými dílčími změnami a do-
plňky plánovaných metod. 

V průběhu řešení projektu hrály nezastupitelnou úlohu informace a zkuše-
nosti řešitelů projektu vyplývající z výzkumného záměru CSVŠ, v.v.i. a z dalších 
výzkumných prací obou řešitelských pracovišť. Zásadní úlohu v projektu měly 
znalosti a zkušenosti vyplývající z účasti v projektu OECD Thematic Review of 
Tertiary Education a zkušenosti členů projektového týmu obou řešitelských pra-
covišť z aktivní účasti v Boloňském procesu (CSVŠ, v.v.i. v přípravě podkladů 
pro komuniké, pro národní zprávy apod., UJAK v rámci dlouhodobé zkušenosti 
z přípravy strukturovaných studijních programů). 

Výrazně pomohla dlouholetá spolupráce s Ústavem pro informace ve vzdě-
lávání (ÚIV), která umožnila nejen získávat potřebná data, ale také konzultovat 
jejich zpracování a interpretaci. Daleko větší úlohu, než bylo původně předpo-
kládáno a jak bude vysvětleno níže, sehrály dlouhodobé záměry vzdělávací  
a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro období 
2006-2010 sledovaných vysokých škol, jejich aktualizace a výroční zprávy (za 
rok 2007 a 2008).  

V konkrétní výzkumné práci byly využity všechny plánované výzkumné 
metody. Druhotný výzkum dokumentů, zejména výše zmíněných dlouhodobých 
záměrů, jejich aktualizací a výročních zpráv i analýzy a komparace výsledků 
mezinárodního projektu OECD byly využívány bez problémů a posloužily ke 
zpracování mnoha výsledků.  

Problém vznikal v případě všech plánovaných forem setkávání, a to jak 
v případě akademických pracovníků, tak v případě jejich partnerů. Po diskusích  
a úvahách bylo rozhodnuto, že je nutné respektovat pracovní zatížení potenciál-
ních (zvaných) účastníků na všechny akce projektu a uspořádat je tak, aby jim 
v maximální míře vyhověly a zároveň dovolily naplnit cíle projektu. Pro pláno-
vaná setkání byl proto vytvořen celodenní program, který ve všech případech 
obsáhl uspořádání třech focus groups na tři základní témata: účast a vliv exter-
ních partnerů vysokých škol na vzdělávání (tvorbě a uskutečňování studijních 
programů), na řízení vysoké školy/fakulty a v procesech zajišťování kvality. Jed-
notlivé focus groups tvořili vždy akademičtí pracovníci a jejich partneři a složení 
bylo různě obměňováno tak, aby bylo možné získávat relevantní názory ke všem 
uvedeným tématickým okruhům.  

O něco snadnější byla situace s realizací řízených polostrukturovaných roz-
hovorů s vedoucími pracovníky vysokých škol (rektory, prorektory, resp. býva-
lými rektory nebo prorektory a několika vybranými dalšími pracovníky), s nimiž 
bylo možné vyhovující čas rozhovoru jednotlivě sjednat.  
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Další výzkum se opíral o tři sociologické (výzkumné) sondy, pro něž byla ve 
všech případech použita stejná metoda – dotazník, ve kterém byly kombinovány 
uzavřené a otevřené otázky.  

V každé z nich bylo odlišné nastavení aktérů, jejichž názory sondy zkouma-
ly. V prvním případě šlo o sondu, která zkoumala vzájemnou konfrontaci názorů 
na vzájemnou spolupráci mezi externími pracovníky – předsedy správních rad 
vysokých škol a rektory těchto škol, druhá byla zaměřena výhradně na výzkum 
mezi externími pracovníky vysokých škol a třetí zase výhradně na výzkum aka-
demických funkcionářů – děkanů fakult sledovaných vysokých škol.  

Výše bylo poznamenáno, že na rozdíl od původních předpokladů se velmi 
dobře uplatnila metoda druhotného výzkumu při analýze veřejných dokumentů 
vysokých škol. Původním plánem bylo využít ji především pro nalezení příkladů 
dobré praxe, pokud možno opět v rámci všech tří základních tématických oblastí. 
Ukázalo se však, že vysoké školy zpracovávají tyto dokumenty s velkou odpo-
vědností a že především jejich plány týkající se strukturovaného studia vyjádřené 
v dlouhodobých záměrech a jejich aktualizacích jsou velice vhodným materiálem 
k důkladné analýze a interpretaci jejích výsledků. Obdobně je možné posoudit 
výroční zprávy, které kromě jiného přinášejí i velké množství informací o rozvoji 
vnitřních mechanismů hodnocení kvality a o zajišťování kvality v obecném po-
jetí.  

Významným doplňkem výzkumných metod bylo shromáždění relevantních 
statistických dat, jejichž získání usnadnila spolupráce s ÚIV. Upravené a inter-
pretované soubory statických dat byly konfrontovány s výsledky kvalitativního 
výzkumu.  

Při práci na projektu se postupovalo podle dílčích cílů, jejich detailního plá-
nu a Aktivit, které byly pro jednotlivé roky (2008 a 2009) řešení projektu naplá-
novány.  

Naplnění Dílčích cílů je popsáno v části 2.2 eProjektu Časový postup prací - 
rok 2009 (stejně tak bylo plnění dílčích cílů popsáno v roce 2008). Podrobnější  
a velmi konkrétní popis práce je uveden v části 2.2.1 eProjektu Aktivity uskuteč-
něné – rok 2009. 

 Z pohledu systematického utřídění výsledků, ale hlavně z pohledu jejich 
případného využití, se jevilo účelné je zpracovat podle výzkumné tématiky, kte-
rou byla identifikace vlivu a účasti externích partnerů vysokých škol na vzdělá-
vací činnosti (na přípravě a uskutečňování studijních programů), na řízení insti-
tucí a na zajišťování kvality. Výsledky byly proto shrnuty do monografie, která je 
hlavním výstupem projektu.  

Sestavení monografie předcházelo vypracování celkem pěti výzkumných 
studií, které mapují některé významné části výše uvedených tématik samostatně. 
Uveďme proto nejprve zmíněné výzkumné texty s vazbou na plánované Dílčí 
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cíle. Mezinárodní komparaci doporučení expertů OECD je věnována výzkumná 
studie Terciární vzdělávání a trh práce v projektu OECD „Thematic Review of 
Tertiary Education“(a), autoři Vladimír Roskovec a Jiří Závada, která bude pub-
likována v recenzovaném časopise AULA (č. 1/2010) a je částečným výstupem 
Dílčího cíle V001. Výsledky výzkumných (sociologických) aktivit jsou předmě-
tem dalších dvou článků v tomtéž časopise. První z článků „Podoby a překážky 
spolupráce technických vysokých škol a podniků očima externích spolupracovní-
ků“ (b), autor Michaela Šmídová, využívá výsledky sondy mezi externími pra-
covníky a věnuje se především pozitivním i negativním zkušenostem z této spo-
lupráce. Druhý článek, „Reflexe činnosti správních rad vysokých škol – aktéři: 
rektoři a správní rada VŠ“ (c), autor Michaela Šmídová, zpracovává výsledky 
šetření mezi rektory a předsedy správních rad a je tedy zaměřen především do 
oblastí řízení vysokých škol. Oba uvedené články reprezentují součást výstupů 
Dílčího cíle V002. Další článek „Implementace strukturovaného studia s účastí 
odborníků z praxe“(d), autor Helena Šebková, zveřejněný opět v časopise 
AULA, shrnuje výsledky focus groups, které se týkají účasti externích pracovní-
ků na vzdělávací činnosti, zejména na restrukturalizaci studia, a je tudíž součástí 
výstupů z Dílčího cíle V003. Poslední článek, „Nová struktura vysokoškolského 
studia z pohledu kvantitativních dat“(e), autoři Josef Beneš a Jiří Závada, je zve-
řejněn v recenzovaném časopise Andragogická revue. Je souborem vybraných 
statistických dat, která z kvantitativního pohledu charakterizují restrukturalizova-
né studijní programy a je tudíž výstupem, který zčásti náleží Dílčímu cíli V001, 
zčásti Dílčímu cíli V003.  

Předkládaná monografie je hlavním a souhrnným výstupem všech prací na 
projektu. Monografie je členěná do čtyř částí. První část je složená z pěti kapitol, 
které obsahují hlavní výsledky výzkumu týkající se účasti externích partnerů 
sledovaných vysokých škol ve třech komplexních oblastech činností vysokých 
škol – vzdělávání (zejména tvorba a uskutečňování studijních programů), řízení 
institucí a zajišťování kvality. První kapitola je věnovaná účasti externích odbor-
níků ve vzdělávací oblasti. Čerpá z článku označeného písmenem (d) a doplňuje 
ho výsledky dalších výzkumných metod (řízené polostrukturované rozhovory, 
dotazníkové šetření mezi děkany a analýza dokumentů sledovaných vysokých 
škol. Druhá kapitola propojuje některé z nejdůležitějších výsledků sond, které 
jsou námětem článků označených body (b) a (c) a formuluje otázky, které z výz-
kumných sond vyplynuly a mohly by být námětem pro případný navazující vý-
zkum. Obsahově je kapitola zaměřená na míru vlivu externích odborníků na říze-
ní vysokých škol a na posouzení silných a slabých stránek této spolupráce. Třetí 
kapitola shrnuje poznatky o vlivu externistů na zajišťování kvality, získané 
z vyhodnocení řízených polostrukturovaných rozhovorů, dotazníkového šetření 
mezi děkany a z analýzy dokumentů vysokých škol. Poslední dvě kapitoly se 
soustřeďuji na příklady spolupráce vysokých škol a fakult s jejich externími part-
nery. První z nich vychází především z analyzovaných dlouhodobých záměrů  
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a velmi široké spektrum spolupráce třídí do několika tématických oblastí. Druhá 
kapitola vybírá výrazné příklady dobré praxe charakteristické pro jednotlivé sle-
dované vysoké školy, které byly předmětem diseminačních seminářů a které by 
měly být dále rozšiřovány.  

Druhá část monografie je věnována zejména statistickým údajům. První ka-
pitola této části je zaměřena především na přístup ke studiu a podává různé po-
hledy o zájmu uchazečů studovat technicky zaměřené obory. Následující kapitola 
přináší širší pohled na statistické údaje a její hlavní záměr je ukázat vliv struktu-
rovaného studia na prostupnost studijními programy, úspěšnost ve studiu apod.  

Třetí část monografie obsahuje ve čtyřech kapitolách čtyři případové studie. 
První z nich obsahuje rozsáhlou komparaci z doporučení odborníků OECD něko-
lika zemím – účastníkům projektu Thematic Review of Tertiary Education, 
k rozvoji v oblasti spolupráce vysokých škol s trhem práce. Následována je pří-
padovou studií o spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky v Chor-
vatsku. Další dvě kapitoly se týkají národních zkušeností a uvádějí komplexní 
pohled na příklady dobré praxe spolupráce akademické a podnikové sféry na 
dvou ze sledovaných vysokých škol – na Vysokém učení technickém v Brně a na 
Západočeské univerzitě v Plzni.  

Čtvrtá část monografie shrnuje očekávané výsledky projektu s odvolávkami 
na některé důležité podpůrné a vysvětlující údaje, které jsou shrnuty v kapitole 
následující. Závěr monografie stručně shrnuje přínosy projektu a informaci o roz-
šiřování výsledků.  

 
Ing. Helena Šebková, CSc. 
PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.  
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1. 
SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL  

S EXTERNÍMI ODBORNÍKY VE VZDĚLÁVÁNÍ 
V SOUVISLOSTI S IMPLEMENTACÍ  

STRUKTUROVANÉHO STUDIA 
 

Helena Šebková 
 

Úvod  
Implementace vysokoškolského studia strukturovaného do tří stupňů studia 

byla na českých vysokých školách v souladu s požadavkem zákona o vysokých 
školách ukončena v roce 2007.  

Třístupňové vysokoškolské studium je ústřední myšlenkou Boloňského pro-
cesu a nezbytným předpokladem k budování Evropského prostoru vysokoškol-
ského vzdělávání (European Higher Education Area – EHEA). Pro většinu ev-
ropských zemí je ve strukturovaném studiu novým prvkem zavedení prvního, 
bakalářského cyklu studia. Boloňský proces je v požadavcích na první cyklus 
studia velmi náročný a požaduje, aby byl přístup ke druhém cyklu možný „po 
úspěšném splnění prvého cyklu studia v délce obvykle tří let. Titul získaný po 
ukončení prvého cyklu bude rovněž mít platnost z hlediska evropského pracovní-
ho trhu jako odpovídající kvalifikační stupeň.“ (Evropský prostor vysokoškol-
ského vzdělávání, 1999.)  

Naplnit tento požadavek je obtížné a přestože je podle úvodní věty českými 
vysokými školami teoreticky naplněn, stále se o účelu a obsahu bakalářského 
studia diskutuje nejen v akademické obci, ale i mezi uchazeči o studium, studenty 
a jejich potenciálními zaměstnavateli. Ještě stále se často objevuje kritika, že 
restrukturalizace byla provedena formálně a že absolventi bakalářského studia 
nejsou připraveni ke vstupu na pracovní trh. Kritiku potvrzuje fakt, že v rozporu 
s cílem Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umě-
lecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006-2010 (dále 
jen Dlouhodobý záměr MŠMT), který předpokládá, že přibližně polovina absol-
ventů bakalářského studia odejde do praxe, podíl bakalářů, pokračujících v nava-
zujícím magisterském studiu stále stoupá a v současné době prakticky 90 % ze 
všech absolventů – bakalářů ve studiu pokračuje.  

Požadavek zaměstnatelnosti absolventů bakalářského studia v sobě implicit-
ně zahrnuje spolupráci akademické sféry se zaměstnavateli absolventů, která by 
k jeho naplňování výrazně přispívala.  

Spoluprácí vysokých škol s externími odborníky obecně se zabývá i studie 
nazvaná Country Note (2006), která vznikla v rámci mezinárodního projektu 
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OECD Thematic Review of Tertiary Education a která formulovala pro rozvoj 
českého terciárního vzdělávaní řadu tematicky strukturovaných doporučení. Od-
borníci OECD analyzovali jako slabou stránku našeho vysokoškolského vzdělá-
vání jeho přílišné soustředění na akademické hodnoty, malé zapojení odborníků  
z praxe ve všech stupních studia, malou pozornost věnovanou praktické části 
studijních programů a z toho vyplývající nedostatečnou připravenost absolventů 
na vstup na trh práce.  

Přestože studium na veřejných vysokých školách není podle expertů OECD 
motivováno přípravou absolventů na budoucí povolání, ale je orientováno přede-
vším na akademické hodnoty, zaměstnanost absolventů vysokých škol je obecně 
velmi dobrá, protože počty nezaměstnaných absolventů jsou stále výrazně nižší, 
než počty nezaměstnaných osob s nižším vzděláním (např. Koucký, Zelenka, 
2006, 2007). Problém spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli nemusí proto 
být vždy (na všech vysokých školách) považován za podstatný a změny v obsahu 
studijních programů za nutné. 

Jedním ze základních cílů projektu proto bylo analyzovat skutečnou situaci 
v implementaci třístupňového studia na technických vysokých školách a ve spo-
lupráci tvůrců studijních programů s externími partnery. Výzkum směřoval k to-
mu, aby bylo možné odpovědět na otázky: Byla restrukturalizace studijních pro-
gramů na sledovaných technicky zaměřených vysokých školách provedena 
v souladu s principy Boloňského procesu? Šlo o formální proces nebo o skuteč-
nou změnu obsahu studia na úrovni jednotlivých stupňů? Jak na restrukturalizaci 
studijních programů působí, resp. jak se na ní podílejí externí partneři? 

 
1.1  Metody výzkumné práce  

Jak už bylo v úvodu naznačeno, tato kapitola se zabývá jedním ze základ-
ních cílů projektu, kterým je role externích partnerů ve vzdělávací činnosti tech-
nických vysokých škol. Projekt, jehož metodologii tato kapitola monografie vyu-
žívá, byl veden záměrem doplnit k tematice spolupráce vysokých škol s exter-
ními partnery co nejvíce poznatků, které by mohly být pro rozvoj a zatraktivnění 
technického vysokého školství využity. Soustředil se proto především na kvalita-
tivní výzkum s využitím různých metod v této oblasti využívaných, kterými byly 
zejména řízené skupinové rozhovory – focus groups, řízené polostrukturované 
rozhovory a dotazníková šetření. Výsledky kvalitativního výzkumu byly doplně-
ny analýzou dlouhodobých záměrů, jejich aktualizací a výročních zpráv sledova-
ných technických vysokých škol. Současně s kvalitativním výzkumem byla sle-
dována statistická data, jejichž interpretované výsledky jsou náplní 6. a 7. kapito-
ly této monografie, resp. článku zveřejněného v Andragogické revue (Beneš, 
2009).  

Velká část výzkumu je založená na výsledcích focus groups s tematikou 
strukturovaného studia a vlivu externích partnerů na jeho tvorbu. Využití focus 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 15

groups jako jedné ze základních metod kvalitativního výzkumu umožnilo v da-
ném časovém i finančním rámci stanoveném projektem získat názory většího 
počtu respondentů, než by tomu bylo při využití například pouze řízených rozho-
vorů. Cílem focus groups bylo „testovat“ předložené modely strukturovaného 
studia vytvářené ve spolupráci (s vlivem) externích odborníků a zjistit možnosti 
jejich uplatnění.  

Účastníky focus groups byli akademičtí pracovníci, kteří se na svých fakul-
tách přípravou a implementací strukturovaného studia zabývají a odborníci 
z praxe (externí členové vědeckých rad, resp. členové správních rad a další při-
zvaní odborníci), kteří jsou zainteresováni různým způsobem a v různé míře na 
přípravě studijních programů a jejich uskutečňování.  

Účastníkům focus groups byly prezentovány celkem tři modely strukturova-
ného studia, na jejichž tvorbě se podíleli externí odborníci, resp. modely, které 
požadavky na profesní znalosti absolventů respektují. Záměrem bylo získat názo-
ry na možnost širšího uplatnění těchto modelů nebo jejich různých modifikací,  
na sledovaných vysokých školách.  

Řízená skupinová diskuse o názorech, námitkách a kritických připomínkách 
vůči prezentovaným modelům byla vedena obvykle dvěma pracovníky z týmu 
řešitelů projektu. Diskuse, která sledovala názorové varianty na využití předlože-
ných modelů pro skutečnou tvorbu studijních programů, byla podrobně zazna-
menávaná dalšími pracovníky projektového týmu. Nebyl používán žádný jiný 
způsob záznamu diskuse zejména proto, aby negativně neovlivňoval bezpro-
střední vyjádření účastníků focus groups. Kvalitativní obsahová analýza tudíž 
vycházela z detailních psaných záznamů.  

Řízené polostrukturované rozhovory byly použity jako metoda pro získání 
názorů na spolupráci s externími odborníky při řízení vysoké školy, ve vzděláva-
cí činnosti a v zajišťování kvality. Rozhovory byly zorganizovány s nejvyššími 
akademickými funkcionáři (rektor, prorektor, resp. bývalý rektor) všech sledova-
ných technických vysokých škol základní skupin (jednalo se o následující vysoké 
školy uvedené v abecedním pořádku: České vysoké učení technické v Praze 
(ČVUT), Univerzita Pardubice (UPa), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), 
Technická univerzita v Liberci (TUL), Vysoká škola báňská – Technická univer-
zita Ostrava (VŠB-TUO), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
(VŠCHT), Vysoké učení technické v Brně (VUT), Západočeská univerzita v Plz-
ni (ZČU)1. Připravené otázky, které akademickým funkcionářům kladli k tomuto 
účelu vyškolení členové řešitelského týmu projektu, byly zaměřeny na posouzení 
vlivu externích členů vědeckých rad a členů správních rady na řízení vysoké 
školy/fakulty, na uplatnění externích pracovníků (odhad podílu uplatnění, pozi-

                                                 
1 V dalším textu budou používány pouze zkrácené názvy těchto vysokých škol.  
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tivní/negativní hodnocení, úvaha, zda je uplatnění dostatečné nebo je potřeba ho 
rozšířit) ve výuce, na tvorbě studijních materiálů, při zajištění praktické části 
výuky, ve vedení závěrečných/diplomových prací, resp. v jiném druhy spoluprá-
ce. Další otázky se týkaly příkladů dobré spolupráce a největších překážek ve 
spolupráci. Kromě připravených otázek bylo vždy dbáno na to, aby zůstal prostor 
pro specifické názory a různé náměty k diskusi ze strany akademického funkcio-
náře. Otázky zabývající se řízením institucí a zajišťováním kvality jsou zpraco-
vány v jiných kapitolách této monografie a v článcích v odborných časopisech 
(AULA, Andragogická revue). Tato kapitola se bude v další části věnovat vý-
sledkům řízených rozhovorů, které se týkaly účasti a vlivu externích odborníků 
na vzdělávací činnost.  

Poslední z využitých metod kvalitativního výzkumu bylo dotazníkové šetře-
ní. Dotazník měl jednoduchou strukturu. První část otázek se týkala vlivu exter-
ních členů vědeckých rad fakult sledovaných vysokých škol na řízení fakulty, na 
přípravu studijních programů a na zajišťování kvality. Druhá část byla věnována 
spolupráci fakulty s externími odborníky vědecké rady obecně, s možností speci-
fikovat pozitivní i negativní stránky spolupráce. Poslední část dotazníku se týkala 
spolupráce fakulty s externími pracovníky i mimo vědeckou radu, dávala mož-
nost respondentům ukázat příklady dobré spolupráce a největší překážky ve spo-
lupráci. Dále měli respondenti možnost vyjádřit názor na to, z jaké úrovně (vyso-
ké školy, fakulty, pracoviště) by měla být spolupráce řízena, resp. podporována, 
jak se uplatňují externí odborníci na detašovaných pracovištích a které záležitosti 
spolupráce s externí sférou jsou důležité a měla by jim být věnována pozornost. 
Dotazník byl rozeslán všem děkanům technicky zaměřených fakult sledovaných 
vysokých škol.  

Pro účely této kapitoly byla využitelná otázka o vlivu externích členů vě-
deckých rad i dalších externích odborníků na přípravu studijních programů. Ně-
které další poznatky vyplynuly i obecného hodnocení spolupráce s externími 
odborníky, z příkladů dobré praxe i naopak z citovaných překážek ve spolupráci 
s externisty a z otevřené otázky, kterým záležitostem v této spolupráci by měla 
být věnována pozornost.  

Na dotazníkovém šetření se obdobně jako ve všech ostatních metodách kva-
litativního výzkumu ukázalo, že akademičtí funkcionáři jsou vysoce pracovně 
vytížení odborníci, kteří patrně jen velmi obtížně mohou do svého programu 
zařadit další aktivity, včetně spolupráce na různých projektech, kterou reprezen-
toval uvedený dotazník. Výsledkem byla tudíž velmi malá návratnost vyplněných 
dotazníků – z oslovených 55 děkanů bylo vráceno pouze 14 použitelných dotaz-
níků.  

Analýza veřejně dostupných dokumentů, kterými jsou dlouhodobé záměry 
vysokých škol, jejich každoroční aktualizace a výroční zprávy, poskytuje velmi 
široký pohled na jednotlivé oblasti činnosti vysokých škol. Dlouhodobé záměry 
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deklarují obecné cíle pro pětileté období, zatímco aktualizace by měly tyto cíle 
v jednotlivých letech konkretizovat. Aktualizace též poskytují vysoké škole/fa-
kultě možnost v rámci obecně formulovaných dlouhodobých cílů flexibilně rea-
govat na domácí i mezinárodní trendy ve vývoji terciárního vzdělávání, v případě 
potřeby cíle v souladu s novými požadavky modifikovat nebo i formulovat cíle 
nové. Výroční zprávy jsou shrnutím výsledků celoroční činnosti a měly by tudíž 
odpovědět na to, zda byly konkrétní cíle pro daný rok naplněny. Výroční zprávy 
vesměs neobsahují analytické části, avšak některé z nich obsahují SWOT analýzu 
činnosti předcházejících roků. Podobně jsou SWOT analýzou doplňovány aktua-
lizace dlouhodobých záměrů některých vysokých škol. V těchto případech je 
možné sledovat slabé a silné stránky v různých oblastech činnosti vysokých škol, 
příležitosti k jejich rozvoji i možná ohrožení.  

Záměrem analýzy veřejných dokumentů bylo získat pohled na strukturované 
studium a na vliv odborníků z praxe při jeho přípravě, který o sobě vysoké školy 
podávají. Výsledky analýzy těchto dokumentů obsahuje část 1.6.  

 
1.2  Implementace modelů strukturovaného studia ve výsledcích  

z focus groups2 
Celkem byly zorganizovány tři focus groups3, jejichž respondenti byli vy-

bráni trochu odlišným způsobem. První skupinu tvořili vedoucí pracovníci sledo-
vaných vysokých škol a zástupci správních rad, především jejich členové z prů-
myslových a dalších podniků. Ve druhé skupině se setkali členové Asociace 
strojních inženýrů s řadou dalších odborníků z praxe, kteří byli členy asociace či 
vedoucími pracovníky vysokých škol doporučeni jako jejich významní spolupra-
covníci. Poslední skupinu tvořili především akademičtí pracovníci Fakulty strojní 
ČVUT a dále přizvaní odborníci ze sledovaných vysokých škol.  

V této kapitole se budeme zabývat diskusí o vysokoškolském vzdělávání ve 
strukturovaných studijních programech a úloze externích partnerů vysokých škol 
v této oblasti.  

                                                 
2 Pro úplnost této kapitoly, která obsahuje výsledky získané pomocí všech metod uvede-
ných v části 1.2, je podstatná část části 1.3 převzata z článku Šebková, H. (2009). Imple-
mentace strukturovaného studia s účastí odborníků z praxe. AULA, ročník 17, č. 4.,  
str. 49–65.  
3 Skupiny vždy tvořilo asi dvacet účastníků. Složení jednotlivých focus groups odpovída-
la tomu, že cílem diskusí v prvních dvou případech bylo ještě další téma. Vhodná diversi-
fikace respondentů těchto skupin tedy umožnila identifikovat spektrum stanovisek  
i k dalším základním cílům projektu, zejména k účasti externích partnerů na řízení vyso-
kých škol. Obsahová analýza výsledků z těchto částí focus groups je včleněna do ostat-
ních kapitol monografie.  
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Realita (stav implementace priorit Boloňského procesu/národních koncepč-
ních dokumentů) v oblasti strukturovaného studia a vliv externích partnerů na 
jeho přípravu a uskutečňování byla zkoumána prostřednictvím modelů (viz níže), 
které vhodným způsobem zohledňují požadavky na strukturované studium klade-
né. Použité modely proto sledují principy Boloňského procesu zároveň s uplat-
něním názoru zaměstnavatelů absolventů, které lze zjednodušeně vyjádřit tak, že 
strukturované studium by mělo zachovávat vyvážený rozsah teoretického základu 
a profesně orientované části studia v bakalářském i magisterském cyklu studia. 
Modely zároveň zvažují i smysluplné modifikace obecných principů Boloňského 
procesu, neuzavírají po absolvování prvního cyklu cestu k dalšímu vzdělávání  
a podporují v maximální možné míře vzdělání každého jednotlivce a flexibilní 
cesty k jeho dosažení.  

 
1.2.1 Variabilita modelů strukturovaného studia  
Modely vysokoškolského studia strukturované do tří stupňů, včetně krátké-

ho stupně studia někdy začleněného do stupně prvního, lze nalézt především 
v anglosaských zemích, ale i v celé řadě dalších zemí všech světadílů a je možné 
se jimi inspirovat.  

Velmi obšírný a zajímavý popis modelů vysokoškolského studia můžeme 
najít například ve výzkumné studii Trends I, zpracované pro účely Boloňského 
procesu v roce 1999. Guy Haug, jeden z autorů této studie, na základě empiric-
kého studia ukazuje, že neexistuje jednotný model a že nebyl zpracován žádný 
mezinárodní zobecněný standard třístupňového vysokoškolského studia. Americ-
ký model má podle Hauga svoji vlastní strukturu, logiku, historii a také svoje 
vlastní slabé stránky a problémy. Má vliv na ostatní vysokoškolské systémy ve 
světě, včetně Evropy, ale je zároveň sám těmito systémy ovlivňován. Uveďme na 
tomto místě důležitou Guy Haugovu myšlenku, která říká, že „Snaha kopírovat 
části amerického (nebo jakéhokoliv jiného) systému v Evropě v izolaci od vlast-
ních vzdělávacích systémů a širších sociálních infrastruktur by mohlo vést ke 
zkáze. Evropa potřebuje vyvinout svůj vlastní systém, resp. systémy, které vyho-
ví jejím potřebám, avšak samozřejmě ne v izolaci od vývoje v ostatních částech 
světa…“ (Haug, Kirstein 1999). V další části studie Trends I nazvané Smysluplný 
první stupeň studia jsou uvedeny klíčové podmínky, které by měly být při „kon-
strukci“ tohoto stupně studia dodrženy. Zdůraznit je potřeba hned první z citova-
ných podmínek, která je pro restrukturalizaci studia v českém prostředí zvláště 
významná: „…zavedení prvního stupně studia by nemělo být výsledkem pouhé-
ho přejmenování nebo přebalení existujícího programu, ale mělo by odpovídat 
vývoji nového kurikula a zdokonalovat kvalitu existujících kurzů.“ (Haug, Kirs-
tein, 1999.)  
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1.2.2 Obecný model strukturovaného studia v Boloňském procesu  
Boloňský proces uvádí model strukturovaného studia ve velmi obecné po-

době, která se v průběhu prvních několika let postupně mírně upřesnila. V po-
čátcích procesu se hovořilo o postgraduálním cyklu, do něhož mohou vstupovat 
úspěšní absolventi cyklu pregraduálního, který ovšem kromě možnosti pokračo-
vat ve studiu musí poskytovat kvalifikační stupeň uznatelný na evropském trhu 
práce (Společná deklarace o harmonizaci, 1998 a Evropský prostor vysokoškol-
ského vzdělávání, 1999). Pražské komuniké k modelu dodává: „Programy ve-
doucí k titulu mohou mít, a skutečně by měly mít, různá zaměření a různé profi-
ly, aby vyhověly rozmanitosti požadavků jedince, akademické náročnosti i trhu 
práce, …“ (Na cestě k Evropskému prostoru…, 2001). Model studia považovaný 
za základ budování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání by tedy 
měl být velmi flexibilní a měl by umožnit různorodou tvorbu vzdělávacích cest. 
Takto pojatému modelu věnují ministerské deklarace a komuniké pozornost po 
celou dobu trvání Boloňského procesu, jak to dokumentují následující citace 
z komuniké přijatého v květnu 2009 v Lovani: „Učení orientované na studenta 
vyžaduje ve všech třech cyklech podporovat každého jednotlivce, nově přistu-
povat k výuce i ke studiu, ….. Kurikulární reforma se tak stane stále pokračují-
cím procesem k vytváření vysoce kvalitních, flexibilních, více individuálně 
přizpůsobených vzdělávacích cest.“ (The Bologna Process 2020, 2009.) Toto 
komuniké zdůrazňuje též celoživotní učení a požaduje, aby byly brány v úvahu 
všechny výsledky vzdělávání: „Úspěšné strategie celoživotního učení budou 
zahrnovat základní principy a postupy pro uznávání předchozího učení na zá-
kladě výsledků učení bez ohledu na to, zda znalosti, dovednosti a kompetence 
byly získány cestou formálního, neformálního či informálního učení.“ (The Bo-
logna Process 2020, 2009.)  

Flexibilní model strukturovaného studia se řešitelé projektu pokusili znázor-
nit na schematickém obrázku (Obr. 1), který může usnadnit diskusi.  

Použité modelové schéma využívá „definice“ jednotlivých stupňů studijního 
programů pomocí studijní zátěže vyjádřené kredity, případně pomocí doby stu-
dia, která by měla být konstantní, bez ohledu na to, zda je studijní program více 
či méně prakticky nebo akademicky zaměřený. Model používá jednu dobu stu-
dia/počet kreditů pro jednotlivé stupně studia a zjednodušuje tak situaci oproti 
Boloňskému procesu i českému zákonu o vysokých školách, kde se připouští 
standardní doba studia v bakalářském studijním programu 3-4 roky, tj. 180-240 
kreditů, obdobně v případě navazujícího studijního programu magisterského, 
jehož standardní doba je podle českého zákona o vysokých školách 1-3 roky.  

Na schematickém obrázku jsou v pravoúhlých souřadnicích na ose x vyzna-
čeny prakticky zaměřené předměty/moduly studia, formálně kvantitativně vyjád-
řené v kreditech. Na ose y jsou pak obdobně teoreticky orientované předmě-
ty/moduly, opět kvantitativně vyjádřené v kreditech. Zde je potřeba poznamenat, 
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že je samozřejmě velmi obtížné předměty takto rozdělovat, ale pro obecný model 
je zjednodušení možné připustit.  

Přímky vedené soustavou pod 45o znamenají konstantní zátěž v kreditech, 
případně v letech studia. Tečkované čáry proto mohou představovat první a dru-
hý rok studia, plná čára pak třetí rok studia, v tomto případě ukončení bakalář-
ského studia.  

Jednotlivé body plné čáry reprezentují různě zaměřené bakalářské studium: 
bod A studium výrazně prakticky orientované, kdy mpA vyjadřuje počet kreditů 
získaných za absolvování profesních modulů/předmětů, zatímco daleko menší 
počet kreditů (mtA) je získán za absolvování teoretických předmětů. Zcela opačné 
zaměření, tj. výrazně akademické, reprezentuje bod C. Vyvážený model studia, 
které jak v bakalářském, tak v magisterském studiu vyžaduje zvládnutí teoretic-
kých i praktických znalostí, je vyznačen body B (bakalářské studium) a E (magi-
sterské studium) a může ukazovat „standardní model“ firmy Siemens, který je 
uveden jako další možný model na Obr. 2 v části 1.3.3. Zároveň má ilustrovat 
skutečnost, že pokračování v magisterském studiu po dosažení bakalářského 
titulu by mělo být bez problémů a nevyžaduje žádné další studijní znalosti či 
praktické dovednosti. Ve většině případů by takto orientovaný bakalář mohl být  
i dobře zaměstnatelný v důsledku jeho vyvážených znalostí a dovedností.  

„Profesní bakalář“ (bod A) by měl být především připraven na výkon povo-
lání. Princip neuzavírání cest a možnost pokračování ve studiu (hned nebo i po 
určité době strávené v zaměstnání), který je základní prioritou Boloňského proce-
su, můžeme na modelu jednoduše ukázat. Jestliže by tento absolvent uvažoval 
o navazujícím magisterském studiu, kde požadavky na vstup jsou dány vyrovna-
ným obsahem teoretických a praktických znalostí (bod B), bude se mu nedostávat 
teoretických znalostí, vyjádřených počtem kreditů Δt. V ideálním případě (a zá-
roveň při respektování výše uvedených myšlenek Lovaňského komuniké z roku 
2009) by mělo být možné využít nabídky volitelných předmětů, která vysoká 
škola poskytující dané magisterské studiu nabídne v rámci celoživotního vzdělá-
vání a požadavky na vstup do magisterského studia si takto doplnit. 

Na modelu je možné ukázat i opačný, v praxi asi daleko méně běžný případ, 
kdy by si absolvent výrazně teoreticky orientovaného bakalářského studia přál 
odejít do praxe. V tom případě by bylo vhodné, aby měl možnost doplnit si ale-
spoň základní penzum požadovaných praktických dovedností, které můžeme na 
obrázku označit prostřednictvím počtu kreditů Δp. 

O možnosti pokračovat ve studiu nikoliv přímo, ale po doplnění požadova-
ných znalostí pro vstup do magisterského studia, se běžně uvažuje, předmět dis-
kusí i sporů je většinou způsob, jak si je doplnit. Výše uvedené kurzy celoživot-
ního vzdělávání se zdají být velmi dobrou možností, dokonce již v koncepci 
strukturovaného studia některými vysokými školami využívanou (například 
VŠCHT), ale přesto zatím téměř obecně považovanou za problém. 
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Obr. 1 – Teoretický model podle Boloňského procesu  
 

 
 
1.2.3 Model strukturovaného studia podle praxe  
Vzdělávací politika firmy Siemens se zabývá vývojem terciárního vzdělává-

ní a její představitelé prezentují svoje názory na různých mezinárodních akcích, 
zejména na těch, které se obecně týkají inženýrského vzdělávání. Jedna ze zají-
mavých a důležitých prezentací této firmy zazněla již v roce 2001 na mezinárod-
ní konferenci o inženýrském vzdělávání (ICEE – International Conference on 
Engineering Education) v Norsku. Tutéž prezentaci pro širší okruh české akade-
mické komunity zprostředkovalo MŠMT pozváním pracovníka firmy Siemens 
ještě v roce 2001 do Prahy.  

Zásadní myšlenkou uplatněnou pro konstrukci modelu strukturovaného stu-
dia firmy Siemens je uznání úspěšného ukončení prvního cyklu studia jako dosta-
tečné kvalifikace pro uplatnění na evropském trhu práce. Firma proto prosazuje, 
aby dlouhé magisterské studium nebylo rozděleno pouze formálně, aniž by došlo 
ke vhodně promyšlenému přesunu jednotlivých předmětů/kurzů mezi dvěma 
základními oblastmi, které pracovníci firmy souhrnně označují jako znalosti zá-
kladní a znalosti inženýrské (v české terminologii obvykle hovoříme spíše o teo-
retických a praktických znalostech).  

Vyhovující řešení je znázorněno ve schematickém obrázku (viz Obr. 2). 
Část základních znalostí z původního dlouhého magisterského programu je pře-
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sunuta do druhého stupně studia, zatímco část inženýrských (praktických) znalos-
tí naopak do prvního stupně studia.  

Hrubé rozdělení předmětů/kurzů pouze na dvě skupiny je opět velké zjedno-
dušení, umožňující jednoduché znázornění základního principu restrukturalizace. 
V podrobnějším rozboru se předpokládá, že obě skupiny obsahují jazykové, per-
sonální, komunikační, metodologické a další dovednosti v té míře, v jaké jsou od 
absolventů v prvním a druhém cyklu studia očekávány.  

Modelové pojetí strukturovaného studia je tedy značně zjednodušené oproti 
skutečnosti, avšak výstižné ve smyslu varování před pouhými formálními úpra-
vami původních dlouhých cyklů studia (viz citace Guy Hauga v části 1.3.1). Je-
jich použití by nevedlo ani k zaměstnavateli požadovanému globálnímu standar-
du (viz Obr. 2), ale ani k předpokládané konvergenci terciárních vzdělávacích 
systémů, ani k většímu vzájemnému porozumění a prostupnosti, která je zásadní 
podmínkou pro volný pohyb studentů ve společném Evropském prostoru vysoko-
školského vzdělávání.  

Obr. 2 – Model firmy Siemens  

 
 
1.2.4 Model Fakulty strojní ČVUT 
Model strukturovaného studia Fakulty strojní ČVUT v Praze je zcela nový. 

Vznikl po dlouhodobé diskusi a následné práci týmu odborníků této fakulty a po 
systematickém monitorování stavu zájmu o studium i úspěšnosti ve studiu, které 
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jsou stálými a obecnějšími problémy zejména technicky orientovaných fakult, 
což platí samozřejmě i pro tuto vysokou školu. Nový model strukturovaného 
studia je komplexní, nedávno byl předložen k posouzení Akreditační komisi  
a část 59 studijních programů, které obsahuje, akreditaci již získala.  

Tvůrci modelu nejprve formulovali velmi jasně vstupní/okrajové podmínky, 
které byly určující pro koncepční rozvahu.  

Především se jednalo o podmínky obecné, tj. takové, které ovlivňují celé 
české vysoké školství:  
 existence dalších strojních fakult, které vytvářejí pro Fakultu strojní ČVUT 

v Praze konkurenční prostředí, 
 rychlý pokles demografické křivky, který v dalších letech výrazně ovlivní 

počet uchazečů o vysokoškolské studium pocházejících ze skupiny čers-
tvých maturantů, 

 zvýšení procenta vysokoškoláků z příslušné populační skupiny, které výraz-
ně změní spektrum uchazečů o studium ve smyslu jejich nadání, schopnosti 
učit se, představ o budoucím povolání apod.,  

 malý zájem o technické vzdělávání, který v souvislosti s klesající populační 
křivkou bude patrně stále výraznější. 
 
Další vstupní podmínka se týkala vysoké neúspěšnosti studentů v prvních 

ročnících studia, která je pro fakultu po dlouhou dobu charakteristická.  
Poslední skupina podmínek vycházela z představy o profilu absolventa 

v příslušném oboru a z toho potom vyplynula koncepce obsahu studijního pro-
gramu.  

Profil absolventa se tedy řídil požadavky oboru a byl navržen tak, aby odpo-
vídal jeho aktuálnímu stavu a zároveň možnostem fakulty. Návrh obsahu studij-
ního programu byl tvořen předměty teoretického základu a předměty oborovými. 
U předmětů oborových je důležité, že obdobně jako předměty teoretické vychá-
zejí z úrovně předchozích znalostí a současného stavu poznání, ale také z poža-
davků praxe a z personálních možností.  

Model třístupňového studia vycházející z uvedených podmínek je graficky 
znázorněn na Obr. 3. Podstatou tohoto komplexního modelu je jeho velká flexibi-
lita, která spočívá především v možnosti studentů vybrat si podle svých představ 
po společném prvním ročníku.  

Navržené dva typy bakalářského studia reagují na výrazně diverzifikovanou 
skupinu uchazečů o studium a otvírají možnosti i těm uchazečům, kteří jsou 
praktičtěji orientovaní, případně z různých důvodů nemají zájem o studium dlou-
hé a teoreticky orientované. Navíc dává společný první ročník relativně velký 
prostor k rozhodnutí, jaké změření studia volit. Možnost volby výrazně zvyšuje 
atraktivitu studia a reaguje tak na nebezpečí vyplývající z výše uvedených obec-
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ných podmínek. K tomu je potřeba přidat i konkurenci danou stále větší otevře-
ností studia v mezinárodním kontextu, zejména pak z vytvářeného Evropského 
prostoru vysokoškolského vzdělávání. 

Nabídka profesně zaměřených bakalářských studijních programů zároveň 
naplňuje cíl snížit vysokou neúspěšnost studia, kterou fakulta pociťuje nejen jako 
psychologický problém, dotýkající se především neúspěšných studentů, ale i jako 
obecnou demotivaci pro všechny zúčastněné ve vzdělávacím procesu, a z pohle-
du efektivity studia jako nevhodné vynakládání veřejných prostředků. Na modelu 
lze ukázat záměr výrazně limitovat počet těch studujících, kteří v současné době 
ze školy odcházejí po prvním či druhém ročníku, aniž by získali ukončené vzdě-
lání, případně certifikát za úspěšně absolvované předměty. 

Profil absolventa se odvíjí též od požadavků praxe, zejména v případě čtyř-
letého bakalářského studijního programu „Strojírenství“, jehož obsah ovlivňují 
konkrétní nároky České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. Naopak bakalářský studijní program „Teoretický základ strojního in-
ženýrství“ odpovídá požadavkům navazujícího magisterského studia, a tudíž pří-
pravě na budoucí náročná povolání vyžadující tuto kvalifikaci. Tento přístup ke 
strukturovanému studiu zcela neodpovídá obecnému modelu firmy Siemens, ale 
lze předpokládat, že první ročník poskytne většině studentů dost času pro vhod-
nou volbu dalšího studia.  

Otevřenost studijní cesty v tomto modelu spočívá v možnosti původní volbu 
po ukončení bakalářského studia korigovat využitím kurzů celoživotního vzdělá-
vání. Znamená to, že student, který zvolí profesní orientaci, může po zvážení 
svých možností požadovanou teorii dostudovat a ucházet se o přijetí do navazují-
cího magisterského studia. Jeho znalosti požadované pro vstup do navazujícího 
magisterského studia ověří přijímací zkouška.  

Obdobně by měla fungovat možnost doplnit si praktické předměty a odejít 
do praxe po absolvování bakalářského studijního programu, který předpokládá, 
že většina jeho absolventů bude ve studiu pokračovat. Tato cesta bude patrně 
méně žádaná a model s ní zatím nepočítá.  

Ještě je potřeba doplnit, že navazující magisterské studium je otevřeno ucha-
zečům, kteří absolvovali bakalářské studium mimo Fakultu strojní ČVUT v Praze 
a kteří do tohoto studia chtějí vstoupit na základě úspěšné přijímací zkoušky.  
I těmto zájemcům nabízí model doplnit si chybějící znalosti prostřednictvím kur-
zů celoživotního vzdělávání. Tato možnost model velmi přibližuje požadavkům 
Boloňského procesu.  
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Obr. 3 – Model Fakulty strojní ČVUT v Praze  
 

 
 
1.2.5 Kvalitativní analýza výsledků focus groups  
Velmi intenzivní a často kontroverzní diskuse se vedla o strukturovaném 

studiu jako takovém. Téma spolupráce s partnery bylo obecně méně rozporuplné 
a prakticky se nevyskytovaly extrémní názory. Bylo proto vhodné rozdělit analy-
zované názory účastníků focus groups na dvě skupiny – na velmi diverzifikované 
a ve velké míře negativní názory na strukturované studium jako takové a na příz-
nivější názory na spolupráci s externími partnery.  

 
Strukturované studium  
Bakalářské studium je stále předmětem velkých diskusí, a proto prezentace 

modelů strukturovaného studia vyvolala velmi širokou, podnětnou, ale často hod-
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ně vyostřenou diskusi. Ze široké škály názorů je možné vytřídit názory kritické 
(negativní) a názory ostatní, nejčastěji též do určité míry kritické, avšak jsou 
doplněné praktickými náměty a několik názorů pozitivních.  

 
Kritické názory 

 Kritiku vyvolal jak teoretický model znázorňující principy Boloňského pro-
cesu, tak jednoduchý model restrukturalizace podle firmy Siemens. Modely 
se nelíbily zejména přítomným akademickým pracovníkům, i když vyslove-
né názory a připomínky se zabývaly spíše řadou podrobností, nikoliv glo-
bálním pohledem na strukturované studium, které měly modely prezentovat.  

 Velká diskuse a kritika ze strany akademických pracovníků se soustředila na 
obsah bakalářského studijního programu. Myšlenka, že diverzifikovaná sku-
pina uchazečů o studium vyžaduje specifický přístup, který akceptuje jejich 
různá nadání, zájem o obor, očekávání od studia a případně od budoucího 
povolání, a vyžaduje proto od tvůrců studijních programů takovou koncepci, 
která by v maximální míře využila duševní kapacity uchazečů a poskytovala 
jim studium, které jsou schopni zvládat, byla většinou akademických pra-
covníků odmítána, někteří zachovávali velmi rezervovaný přístup. Naopak, 
vysoká neúspěšnost studia podle nich ve skutečnosti prokazuje vysoké náro-
ky, a tudíž požadovanou kvalitu studia. Ukázalo se tak velké neporozumění 
principům Boloňského procesu, ale také výrazná diverzifikace názorů 
v představě, jak se vyrovnat s faktem klesajícího zájmu uchazečů o technic-
ké obory, které se stávají pro mnohé z uchazečů druhou i třetí možnou vol-
bou, a z toho vyplývající velmi nízké úspěšnosti studia.  

 Kritika flexibilního modelu strukturovaného studia podle principů Boloň-
ského procesu vyústila také v negativní názory na uznávání studia. Nepoda-
řilo se dojít ke shodě na tom, že je potřeba vnímat Lisabonskou úmluvu, kte-
rá předpokládá relativně volný pohyb studentů mezi strukturovanými pro-
gramy a jejíž pravidla podporují uznávání studia, nikoliv požadavek ekviva-
lence jeho obsahu. 

 Zazněla i různá tvrdá varování před dogmatickým uplatňováním zásad struk-
turovaného studia, která prezentované modely vůbec nevzala na vědomí.  

 Další varování, opět patrně bez uvažování o potenciální roli předvedených 
modelů, se týkalo rychlého kvantitativního růstu počtu studentů, který musí 
podle autorů tohoto varování nutně přispívat ke snižování kvality jejich vě-
domostí.  

 Výhrady akademických pracovníků vyplývaly v některých případech z ne-
dorozumění – konkrétně se jednalo o bakalářské studium v lékařských obo-
rech, kde se však směšovaly problémy lékařských kompetencí s kompe-
tencemi technickými a technologickými.  
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 Zástupci zaměstnavatelů kritizovali rozdíl mezi předpokladem, že většina 
absolventů bakalářského studia (pozn. řešitelů projektu – předpoklad se tý-
kal cca 50 % absolventů) bude odcházet do praxe a jen menší část bude ve 
studiu pokračovat, a současným stavem, kdy naopak většina absolventů ba-
kalářů ve studiu pokračuje. Logicky se pak tímto faktem snažili ukázat, že 
nový systém třístupňového studia zřejmě v souladu s předpoklady nefun-
guje. 

 Další kritika ze strany zaměstnavatelů byla založena na méně průkazných 
argumentech, avšak těch, které jsou zmiňovány velmi často při různých pří-
ležitostech: bakalář je nová, nezvyklá součást vysokého školství, zaměstna-
vatelé zatím tento typ absolventa nepožadují, případně často nerozlišují mezi 
absolventy bakalářského a magisterského studia.  

 
Ostatní názory 
 V řízené diskusi zazněly velmi podpůrné názory pro prakticky orientované 

bakaláře, dokladující zájem firem a řadu pozitivních příkladů z praxe. Byly 
však vesměs prezentovány v souvislosti s dvojím typem bakalářského stu-
dia, kdy obecně/teoreticky zaměření bakaláři pokračují v navazujícím stu-
diu, zatímco profesně zaměření bakaláři by měli odcházet do praxe. Bohužel 
ani zástupci akademických pracovníků, ani jejich partneři z řad zaměstnava-
telů neměli potřebu si vyjasnit, jak se škola vyrovná s těmi absolventy pro-
fesních bakalářů, kteří by se rozhodli ve studiu pokračovat. Naopak se vedla 
diskuse o tom, že je obtížné si představit prostupnost bakalářského a navazu-
jícího magisterského studia mezi různými školami, protože jejich přístup ke 
koncepci studia může být různý (bez ohledu na předvedený flexibilní model 
a vyjádření se k možnosti doplnit si to, co studijní program jiné vysoké ško-
ly/fakulty vyžaduje). 

 Často opakovaný názor, který se v různé podobě vracel, označil chybu české 
legislativy v tom, že přesně a závazně nevymezuje dva typy bakalářů: „pro-
fesního“ bakaláře, připraveného k přímému uplatnění v praxi, a „teoretické-
ho“ bakaláře, připravovaného k přechodu na návazné magisterské studium. 
Názor byl podporován citováním modelů vysokoškolského studia v různých 
zemích, uváděny byly především některé severské země a jejich binární sys-
témy terciárního vzdělávání dávány za dobrý příklad zavádění bakalářského 
studia s tím, že restrukturalizace studia v těchto zemích problémy nepůsobí. 

 Někteří akademičtí pracovníci zastávali názor (který do jisté míry na myš-
lenky uvedené v předchozím odstavci navazoval), že profesní bakalářské 
studium by neměly poskytovat univerzity, ale výhradně vysoké školy neuni-
verzitní, což by přispělo i k důslednému rozlišování zaměření vysokoškol-
ských institucí, a tudíž ke zlepšení současné situace. V souvislosti s tím se 
také jenom okrajově otevřel problém vyšších odborných škol a jejich úlohy 
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v českém sektoru terciárního vzdělávání, který se nijak podrobně nerozebíral 
kromě vysloveného návrhu, aby bylo důrazněji rozlišováno mezi bakalářem, 
„průmyslovákem“ a diplomovaným specialistou.  

 Kritika současného stavu, kdy titul bakalář je v širší veřejnosti stále nezná-
mý, různé instituce státní správy mají na bakaláře různé požadavky, zaměst-
navatelé nejsou v pohledu na bakaláře jednotní, byla doplněna konstruktiv-
ním názorem na to, že další výzkum strukturovaného studia je potřebný a že 
stejně potřebná je i odpovídající osvěta. 

 V souvislosti se zaměstnáváním bakalářů uváděli někteří ze zástupců za-
městnavatelů zajímavé podněty – například přijetí rámcových firemních 
podmínek v souladu s platnou legislativou, které nemusí nutně vytvářet roz-
dílné pozice pro zaměstnání bakalářů a magistrů, ale umožnit jejich různé 
finanční ohodnocení.  

 Stručný, ale důležitý názor zdůraznil, že další zvyšování počtu studentů by 
se mělo odehrát především v bakalářském studiu, které bude skutečně ukon-
čeným vysokoškolským studiem.  

 
Spolupráce s externími partnery 
 Ani názory na vliv externích odborníků na vzdělávací proces nebyly podle 

očekávání jednotné. Opět bylo možné identifikovat dvě základní varianty 
názorů – ty, které současný stav spíše kritizovaly, zatímco další skupina ná-
zorů byla spíše pozitivní nebo alespoň obsahovala konstruktivní návrh, pod-
nět ke zlepšení apod. Jak z dále uvedeného vyplývá, diskuse se soustředila 
zejména na praktickou výuku v rámci studia a na problémy s ní spojené, re-
spektive na příklady dobré praxe, aniž by se respondenti příliš zabývali jed-
notlivými prezentovanými modely studia a možnostmi a způsoby, jak do 
nich praktickou výuku zakomponovat.  
 
Kritické názory  

 Akademičtí pracovníci formulovali jako zásadní problém praktickou výuku 
v bakalářském studiu. Svůj velmi kritický názor podpořili řadou argumentů: 
vysoké finanční nároky na praktické studium, špatné a nemoderní vybavení 
laboratoří a především vysoké počty studentů bakalářského studia, které ne-
ní možné ve smyslu praktické výuky zvládnout jak po stránce lidské kapaci-
ty, tak po stránce finanční. Dochází proto podle nich k paradoxní situaci, kde 
se praktická výuka posunuje do vyšších ročníků, tudíž do navazujícího 
magisterského studia, protože nižší počty studentů umožňují praktickou vý-
uku nabídnout, zatímco v bakalářském studiu zůstává praktická výuka ome-
zená. Z diskuse vyplývalo, že si akademičtí pracovníci nevhodnost této situ-
ace uvědomují, ale ani do budoucna nevidí jednoduché řešení a podmiňují 
ho především možností získat dostatečné finanční prostředky. 
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 Jako velký problém se jevila relativně krátká doba bakalářského studia 
k tomu, aby mohla být využita pro dlouhodobější stáž v podniku (zej-ména 
pohled akademických pracovníků). 

 Velmi obecný, velmi závažný a nepřímo se dotýkající spolupráce s ex-
terními partnery byl kritický názor na hodnocení výzkumné a vývojové prá-
ce vysokých škol. Upozorňoval na to, že zásadním kritériem hodnocení jsou 
počty knižních publikací a publikací v recenzovaných a impaktovaných ča-
sopisech, zatímco spolupráce s průmyslem, která podporuje především apli-
kovaný výzkum a nepřímo i kontakty využitelné ve výuce, není do hodno-
cení vůbec zahrnuta. Kritika se týkala i hodno-tících komisí a neochoty dis-
kutovat o změně tohoto systému. 

 Diskuse měla často tendenci přejít k tematice financování, která přímo 
s předmětem focus groups nesouvisela. Jeden z názorů zařazujeme, protože 
je z pohledu tematiky spolupráce s externími odborníky alespoň do jisté mí-
ry relevantní: kritizován byl způsob financování ve smyslu výše koeficientů 
využívaných pro rozdělování veřejných finančních prostředků prostřednic-
tvím formule s argumentací, že technické vysoké školy jsou podhodnoceny, 
což kromě jiného vede k zásadnímu problému s kvalitním zajištěním výuky 
renomovanými externími odborníky. 

 Další negativní stránky spolupráce se týkaly limitované možnosti akademic-
kých pracovníků věnovat se motivaci studentů k praktickému vyučování 
vzhledem k jejich velkému pracovnímu vytížení.  

 Zástupci zaměstnavatelů a další externí odborníci byli ve své kritice hodně 
konkrétní: vysokoškolské studium je z jejich strany považováno za příliš 
akademicky zaměřené (aniž by výrazně rozlišovali mezi bakaláři a magist-
ry), chybí v něm praktická výuka a stáže. Důvody vidí externí odborníci i ve 
svých podnicích, například zpřísněné vnitřní předpisy pro bezpečnost v práci 
snižující zájem podniků o zaměstnání studentů nebo vysoká cena za umístě-
ní studenta v praxi při studiu. 

 Vysoce podnětný, i když kritický příspěvek ze strany zástupců zaměstnava-
telů se týkal nedostatků znalostí absolventů pro týmovou práci, vedení pra-
covního kolektivu a dalších znalostí a dovedností, které nejsou součástí pří-
slušného studovaného oboru, ale jsou nezastupitelné ve výkonu povolání. 
Uveďme na tomto místě zajímavou reakci představitele akademické komu-
nity, který zdůraznil, že není možné tyto další předměty/moduly do už tak 
velmi náročného studia doplnit, a tudíž lze vylepšení podporovat pouze 
v rámci odborných předmětů (podporou komunikace v kolektivu, podporou 
prezentací studentů apod.).  

 Mezi negativa byla externími odborníky zařazena malá schopnost studentů 
nižších ročníků se v praxi orientovat a z toho plynoucí nechuť stáž absolvo-
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vat. Zmíněno bylo též podceňování praxe ze strany studentů, kteří na ni ně-
kdy nahlížejí jako na ponižující část studia.  

 
Ostatní názory  
 Někteří akademičtí pracovníci informovali o svých dobrých zkušenostech, 

týkajících se vedení praktické výuky externími odborníky a o dobrých zku-
šenostech s některými spolupracujícími podniky, které nabízejí exkurze  
a studentské stáže a jsou ochotni realizovat část praktické výuky přímo ve 
firmě.  

 Jako další vhodný příklad byla uvedena úspěšně fungující projektově orien-
tovaná forma studia, při níž se školitel projektu z podniku stane externím 
členem fakulty. Příliš velká náročnost vedení projektů může být limitována 
asistencí akademického pracovníka.  

 Jako dobrá zkušenost byl uveden studentský program spolupráce podniku se 
dvěma technickými fakultami, který je podložen rámcovou smlouvou 
s každoročními dodatky. Podnik si studenty praktických studijních progra-
mů vybírá ve výběrovém řízení, zaměstnává je na zkrácený úvazek a dopl-
ňuje letní praxí po dobu 4 týdnů. V rámci praxe mohou studenti řešit své ba-
kalářské nebo magisterské práce. Každý přijatý student má svého „patrona“, 
který přispívá k tomu, že se student stává členem pracovního kolektivu  
a často zůstává v podniku po absolutoriu. Praxe začínala na úrovni vedení 
podniku a vysoké školy soutěžemi o nejlepší studentskou práci, v současné 
době se každoročně praxe účastní již 80 studentů a největší součástí spolu-
práce je vedení studentských a absolventských prací, přednášková činnost, 
ale také posuzování náplně jednotlivých oborů studijních programů. Podle 
zástupce podniku přináší spolupráce výhody oběma stranám a nemusí být 
prodělečná. Podnik prosazuje v rámci spolupráce myšlenku, že je potřeba 
rozšiřovat možnosti studentů nahlédnout pokud možnost podrobně do reál-
ného „života“ podniků. 

 Důležité zjištění podniku, jehož spolupráce s vysokou školou je předmětem 
předcházejícího odstavce, jsou nedostatečné znalosti absolventů v oblasti 
ekonomické, právní, případně v dalších disciplínách. Podnik se ve spoluprá-
ci s vysokou školou snaží u svých zaměstnanců prostřednictvím kurzů celo-
životního vzdělávání tyto nedostatky limitovat.  

 Zástupci zaměstnavatelů připomínali, že při vzájemném vymezování teore-
tické a praktické složky bakalářského studia je potřeba brát ohled na poža-
davky praxe a odvolávali se na prezentovaný globální model společnosti 
Siemens.  
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1.2.6 Příklad dobré praxe 
Zvláštní pozornost si zaslouží diskuse k implementaci modelu Fakulty stroj-

ní ČVUT v Praze. Na rozdíl od velkého spektra názorů vyjádřených k možné 
implementaci teoretického modelu Boloňského procesu i modelu firmy Siemens 
se diskuse k tomuto modelu vyznačovala velmi konsensuálním pozitivním cha-
rakterem. Z jednotlivých názorů je obtížné najít důvod tohoto jednání účastníků 
focus groups, ale lze se domnívat, že velmi dobře působila jeho příprava pro re-
álné využití na základě velmi dobře analyzovaných obecných podmínek i kon-
krétních možností příslušné fakulty. Model patrně velmi dobře působil i na po-
měrně velkou skupinu akademických pracovníků, kteří by rádi podpořili binární 
model implementovaný nejen na úrovni studijních programů, ale i na úrovni in-
stitucí. Model Fakulty strojní ČVUT v Praze do jisté míry toto pojetí na úrovni 
programů respektuje, ale zároveň umožňuje dostatečnou flexibilitu i doplňování 
znalostí na bakalářské úrovni v souladu jak s principy Boloňské deklarace, tak 
s názorem zaměstnavatelů reprezentovaným firmou Siemens. 

Identifikace variantních názorů a jejich následná analýza byla v tomto pří-
padě celkem snadná – většina názorů byla pozitivní a prokázala, že míra širší 
implementace modelu by mohla být velká. Představení modelu může sloužit za 
příklad dobré praxe, zatím ovšem pouze v teoretické rovině. Lze však předpoklá-
dat, že bude v dohledné době udělena akreditace i zbývajícímu studijnímu pro-
gramu (čtyřletý profesně zaměřený bakalářský studijní program), který je součás-
tí komplexního modelu a že bude možné nové programy nabídnout studentům 
pro akademický rok 2010/11. Praktické důsledky jeho implementace těchto stu-
dijních programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze, případně na jiných fakultách 
této vysoké školy i jiných vysokých škol, které budou chtít obdobný model vyu-
žít, bude možné provést postupně v následujících letech.  

 
1.2.7 Dílčí závěry 
Všechny prezentované modely strukturovaného studia odpovídají principům 

Boloňského procesu. Znamená to, že jsou dostatečně flexibilní, umožňují studen-
tům bakalářského cyklu odchod do praxe, ale také pokračování ve studiu, což 
zároveň znamená, že restrukturalizace nebyla provedena formálně. Předpokláda-
ný odchod absolventů do praxe a odborné/praktické předměty zahrnuté do obsa-
hu studijních programů předpokládají spolupráci s externími odborníky. Model 
Fakulty strojní ČVUT v Praze obsahuje jeden z bakalářských studijních progra-
mů vytvořený podle požadavků profesních komor.  

Míra implementace těchto modelů tedy odpovídá na výzkumné otázky for-
mulované v části 1.1:  

1.a Byla restrukturalizace studijních programů na sledovaných technicky 
zaměřených vysokých školách provedena v souladu s principy Boloňského pro-
cesu? 1.b Šlo o formální proces nebo o skutečnou změnu obsahu studia na úrovni 
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jednotlivých stupňů? 2. Jak na restrukturalizaci studijních programů působí, resp. 
jak se na ní podílejí, externí partneři?  

Z mnoha variantních názorů na implementaci strukturovaného studia, které 
byly v průběhu focus groups zaznamenány, vyplývá, že stále přetrvává velká 
názorová nekonzistence a že existence bakalářského studia je z mnoha důvodů 
diskutabilní.  

Velká část názorů na implementaci strukturovaného studia je kritická a fakt, 
že původní předpoklady o procentu absolventů – bakalářů vstupujících na pra-
covní trh nejsou naplňovány prakticky vůbec, i že neúspěšnost v prvních roční-
cích studia klesla jenom velmi málo (viz též 7. kapitola této monografie), může 
nepřímo svědčit o tom, že byla restrukturalizace v poměrně velké míře formální. 
Tyto názory jsou ve shodě s názory expertního týmu OECD, které jsou uvedeny 
v posledních odstavcích části 1.1.  

Výrazným opakem je však příklad restrukturalizace na Fakultě strojní 
ČVUT v Praze. Model se velmi blíží ideální situaci poskytování flexibilních stu-
dijních cest s využitím celoživotního vzdělávání, která je deklarovaná jako jeden 
z hlavních cílů Dlouhodobého záměru MŠMT. Zároveň však může velmi dobře 
působit pro příznivce binárního modelu studia, protože odděluje akademicky 
orientované studium od studia profesního, jeho obsah je sestaven nově, není pou-
ze formálním rozdělením původního dlouhého studijního programu a navíc je 
koncipován tak, aby vyhověl požadavkům praxe.  

Zajímavé jsou zcela rozdílné názory na model Fakulty strojní ČVUT v Praze 
a flexibilní model strukturovaného studia podle Boloňského procesu schematicky 
znázorněný na Obr. 1, přestože první citovaný model je do velké míry praktic-
kým vyjádřením modelu druhého. Vysvětlením může být neochota zabývat se 
teoretickými modely, byť patrně všeobecně využitelnými, podpořená příliš čas-
tým „vnucováním“ Boloňského procesu, možná i příliš velkým tlakem na přijí-
mání jeho principů v relativně krátkém čase. Praktická ukázka, jak jsou tytéž 
principy začleněny do skutečných studijních programů, včetně zakomponování 
reálných požadavků průmyslových partnerů a představení odhadu reálných dat, 
jak by mohla implementace těchto programů přispět ke snížení neúspěšnosti stu-
dia, je daleko přitažlivější a vede k pozitivním úvahám o jejím využití.  

Pracovníci Fakulty strojní ČVUT ukázali příklad, který by v potřebných 
modifikacích mohly využívat prakticky všechny vysoké školy, což potvrdily 
výsledky diskuse, která se po relativně bouřlivé debatě k prvním dvěma modelům 
dostala v případě modelu ČVUT spíše ke konsensu. Zároveň se do velké míry 
potvrdila myšlenka, že příklady dobré praxe fungují a mohou významně podpo-
rovat strategické záměry. V tomto případě model potvrdil možnost vysoké míry 
implementace strukturovaného studia, které principy Boloňského procesu napl-
ňuje.  
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Shrnout lze tedy následovně: Analýza názorů zaznamenaných v průběhu fo-
cus groups potvrzuje, že současná míra implementace principů Boloňského pro-
cesu je spíše malá a formální, z čehož patrně plynou výrazné kritické názory. 
Implementační deficit tedy ukazuje nesoulad s cíli deklarovanými ve strategic-
kých dokumentech a skutečností. Model dobré praxe, byť zatím v teoretické po-
době, je však přijímán kladně, což může do budoucna situaci rychle a pozitivně 
ovlivňovat.  

Míra vlivu externích partnerů se na základě názorů účastníků focus groups 
jeví jako poměrně dobrá. Je pravda, že byla identifikována řada kritických názo-
rů, které ovšem nutně vyplývaly z již nabyté zkušenosti, tudíž z již započaté spo-
lupráce. Uvědomění si negativ může být zcela jistě cestou k pokroku. Ze získa-
ných názorů však není jasné, zda jsou některé potíže natolik zásadní, že je nelze 
překonat, což by naopak vedlo k odklonu od aktivit souvisejících se spoluprací 
s externími partnery.  

I v tomto případě může předložený model ČVUT reprezentovat vysokou mí-
ru implementace účasti názoru odborníků na tvorbě studijního programu. Velký 
problém se ukázal neočekávaně v názoru Akreditační komise, která neakceptova-
la požadavek praxe na čtyřletý studijní program a zatím jeho akreditaci odmítla 
udělit, přestože tato koncepce nijak neodporuje principům Boloňského procesu 
ani českému zákonu o vysokých školách. 

Závažné je, že implementační deficit účasti externích odborníků na uskuteč-
ňování strukturovaného studia podporují některé právní problémy (předpisy 
o bezpečnosti práce, pojištění studentů apod.), nevhodně nastavená pravidla pro 
hodnocení výzkumu a v některých případech i výše citované požadavky Akredi-
tační komise. Analýza názorů však přinesla řadu příkladů, které mohou působit 
jako dobrá praxe pro následování a které mohou do budoucna implementační 
deficit snižovat.  

Shrnout lze tedy tak, že externí partneři mají vliv na tvorbu studijních pro-
gramů, i když je potřeba se vyrovnat s řadou problémů. V tomto konstatování je 
jistá shoda s názory expertního týmu OECD, který našel řadu pozitivních příkla-
dů, avšak v některých oblastech studia shledal spolupráci vysokých škol s ex-
terními partnery na nižší úrovni, než je obvyklé v zahraničí. Vysoké školy samy 
označily spolupráci se zaměstnavateli na tvorbě studijních programů jako prů-
měrnou (Národní zpráva, 2008), v případě spolupráce na akreditaci jako malou.  

Ve smyslu položených otázek lze tedy konstatovat, že ani na jednu z nich 
není možné odpovědět jenom kladně. Současná situace je v systému vysokého 
školství rozrůzněná, ale nalezené příklady dobré praxe by mohly přispět ke změ-
nám.  
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1.3  Analýza řízených rozhovorů  
V části pojednávající o metodikách již bylo zmíněno, že řízené polostruktu-

rované rozhovory byly vedeny vyškolenými pracovníky projektového týmu 
s akademickými funkcionáři sledovaných vysokých škol. K rozhovorům se poda-
řilo pozvat rektory, prorektory pro studijní záležitosti a rozhovory doplnili též 
bývalí rektoři nebo prorektoři několika ze sledovaných vysokých škol. V této 
kapitole byly z řízených rozhovorů využity ty části, které se týkaly spolupráce 
s externími partnery ve vzdělávání. Názory akademických funkcionářů na uplat-
nění externích pracovníků (především členů vědeckých rad a členů správních rad, 
ale i dalších externích odborníků) byly identifikovány a vyhodnoceny na základě 
odpovědí na připravené otázky, které se týkaly spolupráce externistů na výuce 
obecně, podílu na zpracování studijních materiálů, na zajištění praktické výuky  
a na vedení závěrečných (bakalářských a diplomových) prací. Vyhodnoceny byly 
též odpovědi na další otázky, které se týkaly příkladů dobré spolupráce a největ-
ších překážek ve spolupráci a uvedeny zajímavé připomínky a doplňky, které 
mohli účastníci rozhovorů doplnit v rámci otevřené otázky, resp. volné diskuse, 
která většinou po vyčerpání připravených otázek následovala.  

Polostrukturované řízené rozhovory se tedy týkaly především účasti exter-
ních partnerů, kteří jsou členy vědeckých rad, členů správních rad, kteří jsou 
všichni z prostředí mimo akademickou obec a dalších externích spolupracovníků 
sledovaných vysokých škol, ve vzdělávacím procesu a jeho různých složkách. 
Zpracované odpovědi nám pomohou odpovědět na druhou ze základních otázek, 
které výzkum prostřednictvím různých metod sledoval. V rozhovorech nebyla 
explicitně kladena otázka týkající se strukturovaného studia a jeho způsobu pro-
vedení, i když vliv externích odborníků zcela jistě přispívá k dobré zaměstnatel-
nosti absolventů všech cyklů studia, a tudíž může do jisté míry implicitně nepří-
mo dokladovat, že restrukturalizace není pouze formálním procesem.  

 
1.3.1 Podíl spolupráce externistů na výuce obecně 
Z řízených rozhovorů se dá shrnout, že se externisté na výuce podílejí a že 

mají v obecné poloze o tento typ spolupráce zájem.  
Zaznamenán byl téměř konsensuální názor, který říká, že bez spolupráce 

s externími odborníky si nelze chod technicky zaměřené vysoké školy vůbec 
představit a který považuje vzájemnou interakci mezi akademickými pracovníky 
a externími odborníky při výuce (i při dalších společných činnostech) za vzájem-
ně obohacující.  

Formální a jednoznačně využívanou možností je podle získaných odpovědí 
projednávání studijních programů připravených pro akreditaci na zasedání vě-
deckých rad, kde mají jejich externí členové možnost se k návrhům vyjádřit  
a dávat nové podněty, pokud je považují za vhodné. Názory akademických funk-
cionářů nebyly jednoznačné a vyplývá z nich, že aktivita externích členů vědec-
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kých rad je hodně diverzifikovaná. Obdobnou možnost mohou využít i členové 
správních rad, i když správní rady mají ve své kompetenci projednávání globál-
nějších dokumentů, než jsou žádosti o akreditaci, tj. dlouhodobé záměry, jejich 
aktualizace a výroční zprávy. Diskuse o náplni a úloze bakalářského studia se 
však vede i na zasedání těchto grémií a přítomní odborníci z průmyslu či z řad 
zaměstnavatelů mají možnost se k jejich rozvoji vyjadřovat. Ani v tomto případě 
nebyly názory na aktivity členů správních rad shodné, v některých případech 
nebyl jejich vliv na vytváření studijních programů zmíněn vůbec.  

Další velká shoda názorů byla v tom, že spolupráce s externími odborníky je 
jenom v malém měřítku nějak systémově organizována (kromě výše uvedených 
případů vědeckých a správních rad). Její hlavní těžiště spočívá v osobní iniciativě 
jednotlivých akademických pracovníků, na získaných kontaktech se stejně inicia-
tivními a vstřícnými pracovníky průmyslových a dalších podniků. Vyplývá 
z toho, že spolupráce se tvoří a rozvíjí na fakultách, ale i na nižších organizačních 
složkách jako jsou katedry nebo ústavy, jindy je iniciována různými pracovními 
týmy. Velmi důležité jsou kontakty a spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje  
a inovací, která se může postupně přesunout i do oblasti vzdělávání.  

Na otázku určení odhadu, jak velké procento výukových povinností zajišťují 
externí odborníci, odpovídali účastníci rozhovorů různě. Shodovali se na tom, že 
určení tohoto podílu je obtížné a že se může se výrazně lišit i na různých fakul-
tách jedné vysoké školy. Byla zmíněno průměrných asi 10 %, ale s výše uvede-
nými výhradami. 

Další obdobné názory se týkaly systémové změny při tvorbě studijních pro-
gramů ve smyslu začlenění více poznatků z praxe. Změna je obecně považována 
za užitečnou, obtížná je však dohoda se na tom, jaká míra poznatků je vhodná, 
resp. únosná při zachování základního obsahu studijního programu a jaké po-
znatky budou pro tyto účely vybrány. Zmiňováno při tom bylo, že externí odbor-
níci by do studijních programů rádi zařadili předměty spadající pod často užívané 
označení „soft skills“ a argumentují s tím, že absolventi nejsou v tomto směru 
pro odchod do praxe dobře připraveni.  

V realitě provázejí zájem externistů účastnit se na vzdělávacím procesu růz-
né problémy. Jedním z nich jsou finanční prostředky na mzdy těchto pracovníků. 
Vzhledem k tomu, že vedení vysoké školy/fakulty má zájem zejména o špičkové 
odborníky, jedná se o prostředky, které by nemusely být zanedbatelné. Platy 
těchto odborníků v průmyslu, službách i jiných sférách jsou dostatečně vysoké  
a často s možnostmi vysoké školy neporovnatelné. Navíc v hierarchii akademic-
kých pracovníků – vysokoškolských učitelů teoreticky není místo, které by 
vhodně odpovídalo zařazení externího odborníka bez dostatečné akademické 
kvalifikace. Naproti tomu externí odborníci mají skutečný zájem o spolupráci ve 
vzdělávání a o vliv na studenty, resp. potenciální budoucí zaměstnance firem, ze 
kterých přicházejí, a mzda za vykonanou práci není pro ně zásadní záležitostí. 
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Přesto zde může velmi negativně fungovat problém psychologický, který se týká 
zařazení „profesního“ odborníka do řad akademické komunity, kde mu teoreticky 
přísluší pracovní místo na úrovni asistenta, resp. odborného asistenta. Problémem 
se tedy může stát záležitost, která se může zdát okrajová, ale která může výrazně 
snižovat podíl zastoupení externích odborníků na výuce.  

Účastníci rozhovorů se dále shodovali či různě doplňovali v názoru, že účast 
externího odborníka ve výuce může negativně ovlivňovat pevný rozvrh, který je 
v prezenční výuce běžný a není obvyklé ho porušovat různými výjimkami. Na 
vysokých školách/fakultách, které při stále narůstajícím počtu studentů mají 
v některých případech problémy s prostorem pro výuku vhodným, mohou výjim-
ky, které by například soustředily příslušnou výuku do delších bloků podle mož-
ností daného odborníka, komplikovat situaci. S tím, že špičkový odborník není 
schopen zaručit, že bude dodržovat předem danou pravidelnost po dobu napří-
klad celého semestru a že musí být i studenti připraveni na to, že nemusí být 
k dispozici vždy, kdy budou jeho pomoc naléhavě potřebovat (například konzul-
tace před zkouškami), je však potřeba počítat a pokusit se tento problém řešit.  

 
1.3.2 Podíl externistů na zpracování studijních materiálů  
Akademičtí funkcionáři se shodovali na tom, že externisté obvykle nepíší 

skripta. Na přípravě studijních materiálů se však mohou podílet nejrůznějšími 
způsoby. Nejjednodušší situace z hlediska externího odborníka je možnost využi-
tí jeho vlastní publikační činnosti, která s výukou v určité míře souvisí. V tako-
vém případě se většinou jedná o doplňující texty, které však mohou studentům 
výrazně pomáhat, protože jim poskytují praktické příklady k teorii, kterou se učí. 
Pro účely bakalářských studijních programů se spíše než výzkumné publikace 
může hodit popis některých výsledků činnosti spolupracujících firem, odborné 
informace o různých projektech a jejich výsledcích, stavbách, strojích apod. 
Komplikace mohou nastat v případech, kdy by zveřejnění materiálů mohlo půso-
bit autorům/podniku problémy. Jako příklad byla uváděna dokumentace (fotogra-
fie) z průběhu staveb, které mohou studentům postupný průběh stavby hodně 
přiblížit, avšak mohou také odhalit některé nedostatky, které by firmu mohly 
poškodit.  

Externisté mohou též zveřejnit svoje přípravy na přednášky, semináře apod. 
Může jít o graficky zpracované prezentace, které studenti dostanou k využití.  

Významný podílem na přípravě studijních materiálů může být spolupráce na 
tvorbě multimediálních pomůcek pro distanční a kombinovanou formu studia. 
Vzhledem k výše uvedeným problémům s pevně určeným rozvrhem může tato 
forma externistům vyhovět lépe než účast na prezenčním studiu.  
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1.3.3 Zajištění praktické části výuky  
Akademičtí funkcionáři se a ve svých odpovědích prakticky shodli na tom, 

že pro většinu technických oborů je praxe důležitá, v některých případech nutná. 
K potřebě získat praktické znalosti a dovednosti se přidává další aspekt – neza-
stupitelné zkušenosti získané v přímém kontaktu s pracovníky dané firmy a ve 
spolupráci s nimi.  

Zmíněna byla též možnost získávat praktické zkušenosti prostřednictvím 
„virtuální“ praxe, kterou zprostředkují informační a komunikační technologie. 
Tento způsob je jednodušší, nemusí narážet na problémy rozvrhu, po vrácení 
investic do příslušného software nevyžaduje velké náklady, což jsou všechno 
negativa praxe v reálním podniku. Studenti však nezískají zkušenosti z práce 
v kolektivu a z kontaktů s pracovníky různých postavení a různých osobních 
vlastností, což je jedna z nejdůležitějších složek praktické výuky. Vyplývá 
z toho, že obě formy praxe jsou důležité a dobře využitelné.  

Velmi diverzifikované byly názory na formu praxe a na její organizační za-
řazení do výuky. Shoda však byla v tom, že délka praxe a její začlenění do pří-
slušného studijního programu je hodně závislé na studovaném oboru. Vhodná 
doba pro praxi může záležet i na organizaci výuky teoretické, vyžaduje-li prak-
tická výuka již určité teoretické znalosti (může být pro studenty přínosnější, než 
když ji absolvují bez teoretického základu, případně ji bez základních teoretic-
kých znalostí nelze uskutečnit).  

Akademičtí funkcionáři dobře chápou, že některé firmy preferují dlouhodo-
bou praxi. V tom případě jsou pracovníci průmyslového podniku/firmy schopni 
studenty do určitých činností zaučit a očekávají, že se jim takto vynaložené úsilí 
od studentů ve formě „kvalifikované“ práce vrátí. Na druhé straně je pro jiné 
podniky nasmlouvání praxe pro velké počty studentů považováno za problém, 
který nejsou schopny z různých důvodů zvládnout. Vysoká škola/fakulta se však 
může dostávat do obtížné situace s návazností praxe na výuku v rozvrhu pre-
zenčního studia nebo i do problémů z hlediska normativního financování, protože 
formule se započítáním praktikujících studentů, případně hodnotou příslušného 
koeficientu, nezabývá. Zdá se, že akademičtí funkcionáři by uvítali praxe, které 
si studenti zajistí sami ve svém volném čase, například o prázdninách. 

Někteří akademičtí funkcionáři zmiňovali též problém akreditace v případě, 
kdy je dlouhodobá praxe součástí obsahu studijního programu. Akreditační ko-
mise není těmto částem studijních programů nakloněná a může proto dojít 
k ohrožení akreditace, čemuž se samozřejmě vedoucí akademičtí funkcionáři 
snaží zabránit.  

 
1.3.4 Vedení závěrečných/diplomových prací 
Souhlas s tím, že se externisté podílejí na vedení závěrečných/diplomových 

prací i na zadávání témat těchto prací byl v řízených rozhovorech jednoznačný.  
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Podrobnější pohled na tyto aktivity je už diverzifikovaný. Výrazný názor 
upřednostnil vedení diplomových prací (na úrovni magisterské), které je pro 
podniky/zaměstnavatele výhodné. Mají možnost se s budoucím absolventem sez-
námit, navázat pravidelnou komunikaci a získávat pro budoucí zaměstnání ty 
studenty – budoucí absolventy, o které je zájem a vysoké školy tento trend pod-
porují.  

Názor, že se při vedení bakalářských prací uplatňují externisté v menší míře, 
stál do jisté míry v protikladu s názorem, který podíl externistů ve vedení závě-
rečných prací na bakalářské a magisterské úrovni prakticky nerozlišoval a zdů-
raznil možnost zadávat pro bakalářské práce drobné, ale konkrétní problémy. 
Menší vliv externích odborníků na témata bakalářských závěrečných prací pod-
pořila několikrát zopakovaná poznámka, že praxe si stále ještě na bakaláře ne-
zvykla.  

Akademičtí funkcionáři připomněli v rozhovorech i to, že zadávání témat 
pro závěrečné práce může komplikovat povinnost jejich zveřejňování v případě, 
že výsledy budou obsahovat podstatné/využitelné myšlenky a mohou tudíž nastat 
obavy z jejich zneužití.  

Odhadovat podíl externistů na vedení závěrečných prací je podle akademic-
kých funkcionářů velmi obtížné, může se měnit v čase, podle aktuálních potřeb 
podniků a řady dalších různých vlivů. Jako velmi hrubý a průměrný odhad 
z jedné vysoké školy byl zmíněn podíl kolem 30 %, který by mohl platit jak pro 
vedení závěrečných prací, tak pro zadávání jejich témat.  

 
1.3.5 Příklady dobré spolupráce 
Mezi příklady dobré praxe se nejčastěji objevovaly zmínky o spolupráci 

s absolventy. Shrnout by se daly asi takto:  
Absolventi 

 jsou většinou komunikativní, 
 pomáhají zejména při organizaci exkurzí (oslovit neznámý podnik, případně 

neznámého člověka v podniku, by k úspěchu vedlo daleko obtížněji), ale 
i praxí a stáží,  

 pomáhají při rozvíjení cílených kontaktů na školní i fakultní úrovni, 
 jsou zváni na různé aktivity a různá setkání (v řadě případů se taková setkání 

daří organizovat na úrovni kateder), kde je možné vyměňovat si názory, plá-
novat zapojení absolventů do různých typů spolupráce,  

 v případě širších setkávání (kluby, asociace, spolky absolventů) s akade-
mickými pracovníky lze získávat velmi užitečné informace a zapojovat ab-
solventy do spolupráce podobně jako v předcházejícím případě, 
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 sdružení v klubech (spolcích, asociacích) mohou vhodným způsobem ovliv-
ňovat studenty i uchazeče o studium (přispívat k atraktivitě technických 
oborů), 

 jsou zváni k účasti do komisí pro státní zkoušky a/nebo k působení jako 
oponenti různých typů studentských prací, včetně prací závěrečných.  
 
Jako další příklady dobré praxe byla uváděna spolupráce s externími pra-

covníky na nově vytvořených strukturovaných studijních programech.  
Za dobrou spolupráci je vesměs považována účast externistů (včetně členů 

vědeckých nebo správních rad) v komisích pro státní zkoušky. Často jsou do 
komisí jako externisté z praxe zváni též absolventi, jejichž účast je obecně ozna-
čována za dobrou a z mnoha důvodů prospěšnou, jak už bylo uvedeno výše.  

Za dobrou spolupráci bylo označeno i napojení na komory, s nimiž se v řadě 
případů diskutují (diskutovaly) problémy restrukturalizace studia.  

Dalším příkladem dobré spolupráce je poptávka podniků po kurzech celoži-
votního vzdělávání, které může vysoká škola/fakulta připravit pro jejich zaměst-
nance. Prospěch z takové spolupráce mají obě zúčastněné strany.  

 
1.3.6 Největší překážky spolupráce 
Za překážku, která je patrně velmi důležitá, ale zmíněna byla pouze jednou, 

je považována jiná koncepce práce podniků a vysokých škol, která vede k rozdílu 
myšlení a názoru na výsledky práce. Akademický pracovník je při práci na vý-
zkumném úkolu jednoznačně veden cílem výsledky práce publikovat. Práci tudíž 
podřídí tomu, aby byly její výsledky publikovatelné, přičemž termín ukončení 
práce má svůj význam, ale většinou ne zásadní. Pracovník v průmyslu je při práci 
limitován především termínem, který musí splnit, i když výsledek práce pak ne-
musí být vždy optimální.  

Jako další překážka byly zmiňovány (ve většině rozhovorů) právní předpisy, 
zejména v následujících případech: 
 Zveřejňování diplomových prací někdy vede k nutnosti dvojího vydání tak, 

aby součástí vydání pro veřejnost nebylo know-how, které vysoká škola zve-
řejnit nechce. 

 Problémy jsou s bezpečností práce, pojištěním apod. při praxích a exkurzích  
 
Překážkou se jeví též příliš velká organizační náročnost spolupráce s pod-

niky/firmami v oborech, kde je spektrum spolupracujících partnerů vzhledem 
k zaměření oboru hodně široké (například u oborů strojního inženýrství ve srov-
nání s obory stavebními).  

V řadě případů byly jako překážka ve spolupráci zmiňovány protichůdné 
požadavky na absolventy (na skladbu studijních programů). Na jedné straně je od 
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zaměstnavatelů vyžadováno obecné vzdělání, na druhé straně, zejména tam, kde 
je absolventů nedostatek, je požadavkem dobrá připravenost ke konkrétní práci. 

Jako překážka se jeví na první pohled triviální záležitost, kterou jsou již 
v odstavci 1.3.1 zmiňované pevné rozvrhy v prezenčním studiu. Ty mohou bránit 
například v horizontální prostupnosti studia mezi fakultami, pokud nejsou tvoře-
ny v rozumné shodě tak, aby studentům nebránily v účasti na prezenční výuce na 
různých fakultách. 

 
1.3.7 Obecné poznámky 
Ve volné diskusi na závěr rozhovorů byla jako velký obecný problém 

a překážka spolupráce s externími partnery uváděna ekonomická krize, která má 
negativní vliv jak na vysoké školy, tak na jejich partnery.  

V souvislosti s diskusí o požadovaných „soft skills“, které by měly patřit 
mezi kompetence absolventů, se otevřela otázka, zda je tento typ znalostí potřeba 
učit až na vysoké škole, zda by je nebylo možné zařadit do učebních programů 
středních škol. 

Znovu se zopakoval názor, že praxe si na bakaláře nezvykla a že je obtížné 
na studijních programech prvního cyklu s externími partnery spolupracovat.  

Námětem k další diskusi bylo najít motivaci k tomu, aby podniky měly 
o spolupráci s vysokými školami zájem.  

Řada poznámek se týkala akreditace studijních programů. Zdá se, že si vy-
soké školy velmi jasně uvědomují komplikovanost našeho způsobu akreditace, 
který se týká nejen studijních programů, ale i oborů, a který vede k přetíženosti 
nejen Akreditační komise samotné, ale i akademických pracovníků, kteří jsou za 
přípravu studijních programů/oborů k akreditaci odpovědní. Zazněly proto ná-
vrhy na přesun akreditace na úroveň vysoké školy nebo fakulty, na profesionali-
zaci Akreditační komise, případně na využití starších pracovníků, kteří disponují 
nejen s velkými zkušenostmi, ale vesměs také dostatkem času.  

 
1.3.8 Dílčí závěry  
Z uvedených tematicky tříděných názorů vedoucích akademických funkcio-

nářů vysokých škol je možné na otázku roli externích partnerů ve vzdělávacím 
procesu odpovědět jednoznačně kladně.  

Důležité je zjištění, že kromě vědeckých rad a částečně správních rad, je-
jichž členové mají systematickou možnost se k restrukturalizaci studia a ke tvor-
bě studijních programů systematicky vyjadřovat, je spolupráce s externími part-
nery založena především na dobrých osobních kontaktech a rozvíjí se tudíž 
z úrovně jednotlivých osobností a menších součástí vysokých škol a fakult (ka-
tedry, ústavy, případně pracovní týmy).  
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Další významnou záležitostí, kterou je vhodné zmínit explicitně, je rozvoj 
spolupráce s absolventy, který má rozličný charakter, ale je jednoznačně považo-
ván za přínosný pro téměř všechny činnosti související se vzdělávacím procesem.  

Podobně jako v případě diskuse o implementaci různých modelů strukturo-
vaného studia je možné hodnotit i závěry z polostrukturovaných rozhovorů: na 
vliv a účast externistů na vysokoškolské vzdělávání nejsou názory zcela kontro-
verzní a názory kritické vesměs doplňují identifikované důvody kritiky i podněty, 
jak problémy limitovat nebo odstranit.  

K hlubšímu zamyšlení by měla vést častěji se opakující poznámka o tom, že 
praxe si dosud na bakaláře nezvykla. Podobně též související poznámka ze strany 
akademických funkcionářů, která zazněla i v průběhu focus groups, jejíž obsah 
lze stručně vyjádřit tak, že bakalářské studijní neposkytují dobrou příležitost pro 
spolupráci s externími partnery z řady důvodů, mezi nimiž nejčastěji opakova-
nými byl příliš velký počet studentů v prvním cyklu studia, ale také jeho relativně 
krátká doba, která limituje možnosti pro začlenění delší praktické výuky do stu-
dijního programu.  

Znovu se potvrdil dlouhotrvající požadavek zaměstnavatelů na kompetence 
absolventů v oblasti tzv. „soft skills“, které se stále jeví jako nedostatečné. Ke 
společné diskusi jsou pak do velké míry protichůdné požadavky ze strany za-
městnavatelů, kteří na jedné straně volají po dostatečně flexibilních a obecně 
vzdělaných absolventech, a to i v bakalářském stupni studia, zatímco jiní by 
upřednostnili odborníka dobře připraveného pro výkon konkrétního povolání.  
 
1.4  Dotazníkové šetření zaměřené na názory děkanů  

 
1.4.1 Vyhodnocení dotazníků  
Jak už bylo uvedeno v části 1.2, stručný dotazník byl zaslán děkanům tech-

nicky zaměřených fakult sledovaných vysokých škol. Vzhledem k předpoklá-
danému pracovnímu vytížení těchto akademických funkcionářů byl dotazník 
koncipován tak, aby jeho odpovědi pokryly všechny tři základní v projektu sle-
dované oblasti činností, ve kterých vysoká škola/fakulta spolupracuje s externími 
partnery: vzdělávání, řízení instituce a zajišťování kvality.  

Pro náhled na úlohu externích spolupracovníků ve strukturovaných studij-
ních programech byla využitelná především otázka, které se přímo dotýkala vlivu 
externích členů vědeckých rad fakult na přípravu studijních programů.  

Děkani fakult celkem ve shodě citovali kompetenci vědecké rady ze zákona 
o vysokých školách, kterou je schvalování studijních programů. Z toho jedno-
značně vyplývá, že při diskusi o obsahu studijních programů, která jejich schvá-
lení předchází, mohou členové vědecké rady, a tudíž i její členové externí, uplat-
nit své připomínky. Ukázalo se, že v řadě případů jsou tito členové velmi aktivní, 
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a svoje právo motivovat fakultu v prohlubování praktických znalostí studentů, 
diskutovat k obsahu předmětů, navrhovat začlenění nových předmětů, korigovat 
koncepci studijního programu podle požadavků praxe nebo se i přímo podílet na 
jejich přípravě, vhodně využívají.  

Z šetření také vyplynulo, že existuje řada různých způsobů, jak se externisté 
mohou na tvorbě studijních programů podílet. Vedle již zmíněné možnosti uplat-
nit názory v rámci vědecké rady zasedají externí odborníci v radách studijních 
programů nebo v oborových radách. Fakulty využívají možnosti získat připomín-
ky ke studijním programům a žádají externí odborníky o jejich celkové posouze-
ní, návaznost předmětů ve studijních plánech, o návrhy praktických předmětů 
apod.  

Podle očekávání byly mezi názory děkanů i ty, které považují vliv externích 
pracovníků vědeckých rad za nepodstatný, promítající se pouze do drobných 
připomínek a jim odpovídajících korekcí předkládaných návrhů studijních pro-
gramů. Kritika a negativní odpovědi byly však spíše ojedinělé.  

Otázka směřující k obecnému hodnocení spolupráce s externími odborníky 
vědeckých rad, která nepochybně i spolupráci na vzdělávací činnosti v sobě za-
hrnovala, byla pozitivně hodnocena v deseti případech ze získaných třinácti vy-
plněných dotazníků. Ani jedna odpověď nebyla výrazně negativní, zatímco vyso-
ce pozitivní charakter odpovědí je možné dokumentovat citací jedné z nich: Spo-
lupráce s externími odborníky vědecké rady je „nepostradatelné spojení s odbor-
nou praxí, zejména pokud jde o stěžejní obory fakulty, prolomení, „akademické-
ho“ přístupu k činnosti fakulty, významná podpora a pomoc aktivitám fakulty, 
a to i finanční“.  

Spolupráce s externími odborníky ve vzdělávání se objevila i v uvedených 
příkladech dobré praxe. Jmenováno bylo pořádání exkurzí pro studenty, dále 
přednášky odborníků z praxe pro studenty v průběhu semestrů, nabídka prázdni-
nových brigád pro studenty bakalářského i magisterského programu s návazností 
na zadání absolventských prací, s tím spojené konzultace a odborná pomoc při 
zpracování bakalářských či diplomových prací, ale také nabídka volných míst pro 
absolventy.  

Zajímavé je doslovně citovat jeden z příkladů dobré praxe, který říká, že dů-
ležití jsou ti externisté, kteří mají budoucím „skutečně co říci. Proto jsou mnohdy 
významně lepší než hojně otitulovaní vědecko-pedagogičtí pracovníci, kteří od 
nástupu ke studiu vysoké školy ji už nikdy neopustili, a tudíž jim skutečná praxe 
chybí. 

Negativní vyjádření k obecné spolupráci s externími členy vědeckých rad 
nebylo nijak výrazné. Objevila se zmínka o potřebě kritičtějšího pohledu na čin-
nost fakulty, která nepochybně zahrnula i činnost vzdělávací. Důležitý negativní 
pohled, který se objevil i v polostrukturovaných řízených rozhovorech, se týkal 
velkého pracovního zatížení špičkových odborníků z praxe, které může často 
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znemožnit jejich účast na jednáních vědecké rady, které může kromě jiného 
ohrozit i rozhodování o připravených žádostech k akreditaci studijních programů.  

Některé překážky ve spolupráci s praxí, které děkani ve svých názorech 
uplatnili, se týkají vzdělávání. První se týká požadavku praxe na možnost flexi-
bilní a rychlé změny v obsahu studijních programů, která naráží na nutnost rea-
kreditace, což možnost rychlého přizpůsobení silně limituje. Další překážka je 
modifikací toho, co bylo zjištěno i z výsledků řízených rozhovorů. Vytíženost 
špičkových odborníků vyžaduje zařazovat jejich přednášky do rozvrhu prezenč-
ního studia převážně jen v odpoledních hodinách, což je problémem u obtížných 
předmětů zejména pro únavu studentů. K tomu přistupují potíže s dopravou do 
místa bydliště ve večerních hodinách apod.  

 
1.4.2 Dílčí závěry 
Návratnost dotazníků byla relativně nízká (z 55 rozeslaných dotazníků se 

vrátilo pouze 14 vyplněných), a tudíž je obtížné činit ze zpracovaných výsledků 
závažné závěry. Výsledky dotazníkového šetření jsou proto spíše kvalitativní 
sondou do názorů děkanů.  

Přesto je potřeba konstatovat, že jak spolupráce s externími členy vědeckých 
rad, tak s externími spolupracovníky obecně, je děkany hodnocena jako vysoce 
pozitivní a pro fakulty technického zaměření jako zcela nezbytná. Vzhledem 
k teoretické i reálné možnosti externích členů vědeckých rad podílet se na schva-
lování žádostí o akreditaci studijních programů, je možné i s přihlédnutím k výše 
uvedené výhradě malé návratnosti dotazníků konstatovat, že se na restrukturali-
zaci studijních programů výrazně podílejí a mají možnost vzdělávací proces 
ovlivňovat.  

 
1.5  Analýza dokumentů sledovaných vysokých škol 

Pro další pohledy a možné odpovědi na otázky formulované v úvodu této 
kapitoly byly analyzovány dlouhodobé záměry, jejich aktualizace a výroční zprá-
vy základního vzorku zkoumaných vysokých škol, kterými bylo osm výrazně 
technicky orientovaných vysokých škol: ČVUT, UPa, UTB, VŠB-TUO, VŠCHT, 
VUT, ZČU (plné názvy škol viz poznámka v části 1.2). 

Analyzovány byly dlouhodobé záměry pro období 2006-2010, jejich aktua-
lizace v letech 2006-2009 a výroční zprávy za rok 2007 a 2008 (výroční zprávy 
za rok 2009 nebyly do doby ukončení projektu ještě k dispozici).  

Dlouhodobé záměry jsou dokumenty vesměs strukturované obdobně jako 
Dlouhodobý záměr MŠMT a ve většině z nich lze nalézt tematiku, která souvisí 
se zkoumanými otázkami. Složitější situace je s aktualizacemi dlouhodobých 
záměrů, které vysoké školy pojímají rozdílným způsobem a jejich analýza je 
proto velmi pracná. Na druhé straně je některé vysoké školy doplňují SWOT 
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analýzou, a tudíž je možné zjistit, zda je tematika restrukturalizace studia a spo-
lupráce s externími partnery v oblasti vzdělávání považována za slabou či silnou 
stránku aktivit příslušné vysoké školy, případně za příležitost k rozvoji nebo nao-
pak jeho ohrožením.  

Výroční zprávy přinášejí informace o výsledcích všech činností v daném ro-
ce. Mělo by být proto možné sledovat, jak se postupně naplňují obecné dlouho-
dobé cíle formulované v záměrech, ale především, jak se daří plnit cíle konkrétní, 
formulované v aktualizaci dlouhodobého záměru pro daný rok. Výroční zprávy 
mají v posledních letech strukturu do jisté míry podobnou dlouhodobým zámě-
rům, avšak většinou se nezabývají popisem, případně analýzou činnosti ve všech 
tematických okruzích, které obsahuje dlouhodobý záměr a jeho aktualizace. 
V některých částech se omezují pouze na kvantitativní údaje uspořádané v tabul-
kách, v jiných případech jsou pouze popisné, aniž by se zabývaly posouzením, 
jak jsou naplánované cíle naplňovány. Některé vysoké školy však ve svých zprá-
vách sledují cíle záměrů a aktualizací téměř důsledně, pro přehlednost je ve vý-
roční zprávě stručně opakují a jasně uvádějí míru jejich naplnění, případně modi-
fikaci či změnu, byla-li nutná. Jako příklad tohoto přístupu k práci můžeme uvést 
výroční zprávy ZČU.  

V následujícím textu postupně probereme tematicky utříděné cíle dlouhodo-
bých záměrů a jejich aktualizací s cílem analyzovat, zda a do jaké míry odpoví-
dají a týkají se restrukturalizace studia a vlivu externích partnerů na přípravu 
studijních programů i na jejich uskutečňování. 

 
1.5.1 Dlouhodobé záměry a jejich aktualizace sledovaných vysokých 

škol  
a) Vývoj a stav restrukturalizace studia, koncepce bakalářského studia  
Třístupňová struktura vysokoškolského studia nebyla v ČR v prvních letech 

Boloňského procesu přijímána pozitivně, stejně jako v řadě dalších evropských 
zemí. Pasivní až velmi negativní postoj vysokých škol byl důsledkem historické-
ho vývoje, který krátké cykly studia v našem prostředí neznal, ale projevil se též 
nepříznivý vliv chybně pojatého bakalářského stupně jako části vysokoškolského 
studia v zákoně o vysokých školách z roku 1990, jehož dopad se negativně pro-
jevil jak v zaměstnavatelské sféře, tak v povědomí o tomto typu studia mezi stu-
denty a ve společnosti obecně.  

Relativně tvrdá úprava zákona vůči vysokým školám, která v roce 2001 za-
vedla v podstatě povinnost studium strukturovat, s výjimkami, které dala do 
kompetence Akreditační komise, se však nakonec ukázala jako patrně správná 
a vhodná, jak lze dokumentovat na analýze dlouhodobých záměrů.  

Dlouhodobé záměry všech sledovaných vysokých škol se restrukturalizací 
zabývají. Je vidět, že jednotlivé vysoké školy nepokračují v restrukturalizaci 
studijních programů stejně rychle, zejména na víceoborových univerzitách je 
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situace v oborech pedagogických nebo právních velmi složitá, avšak ani 
v typických technických oborech nebyla restrukturalizace ukončena ve stejné 
době. Jednoznačně však ze záměrů vyplývá, že vysoké školy berou požadavek 
nové struktury studia velmi vážně, což je možné ukázat na několika namátkou 
vybraných příkladech: „Restrukturalizace je jednou ze zásadních strategických 
priorit.“ (ČVUT), „Restrukturalizace studia je jedním ze základním cílů dlouho-
dobého záměru“ (TUL), „Cílem je restrukturalizovat studium v souladu se záko-
nem a s principy Boloňského procesu.“ (VŠCHT) nebo „Restrukturalizace je 
pojatá především jako diference mezi jednotlivými stupni studia“ (UTB). 

Analýza dále ukazuje, že výše uvedené citace nejsou jen formálními dekla-
racemi, protože záměry se zabývají také koncepcí bakalářského studia. Prakticky 
ve všech najdeme zmínku o modulární výstavbě strukturovaného systému studia, 
obsahující pestrou škálu volitelných předmětů. Modularizace by měla v souladu 
se záměry podpořit flexibilitu studijního systému, stát se základem dynamického 
systému studia (ČVUT), umožnit prostupnost studijním systémem jednotlivých 
fakult i mezi fakultami, ale také propojení s programy celoživotního vzdělávání 
(např. ZČU). 

Záměry předvádějí dobré pochopení principů Boloňského procesu, jak to 
vyjadřuje například citace ze záměru VŠB-TUO: „…Koncepce bakalářského 
studijního programu, která bude vhodně přizpůsobena diverzifikovaným zájmům 
a předpokladům širokého spektra příslušné části populace, jež do programů vstu-
puje. Sníží se tak procento neúspěšnosti (především poměr počtu absolventů  
a počtu studentů přijatých do 1. ročníku studia), aniž by byly snižovány požadav-
ky odpovídající typu programu.“ 

Důležité jsou i představy jednotlivých vysokých škol o počtech studentů 
v prvním a druhém cyklu studia, které respektují cíle Dlouhodobého záměru 
MŠMT. ZČU tuto skutečnost vyjadřuje následovně: „Poměr mezi počtem studu-
jících v bakalářských studijních programech a v magisterských studijních pro-
gramech se bude pohybovat na úrovni 2,81“, zatímco dlouhodobý záměr TUL 
říká, že „Výrazně se uplatňuje myšlenka usměrňování podílu bakalářů, pokraču-
jících v magisterském studiu, důraz je kladen na zachování výběrového charakte-
ru navazujícího magisterského studia. Cílový poměr je stanoven na 60:40 ve 
prospěch bakalářských studijních programů.“ 

Spíše výjimečně je u některých škol je zdůrazněn rozvoj bakalářského studia 
na pobočkách a detašovaných pracovištích (např. VŠB-TUO a VŠCHT).  

Z výše uvedeného vyplývá snaha otevřít prostor ke studiu především v ba-
kalářských studijních programech a zároveň zachovat vysoké nároky na studium 
v navazujících programech magisterských, jak dokumentuje například již výše 
uvedený cíl VŠB-TUO. Citovat můžeme i další podobně formulované cíle, na-
příklad UPa: „….Dosažení vhodné relace mezi přijatými studenty a absolventy 
(důraz na úspěšnost ve studiu), aniž by byla snížena náročnost kladená diferen-
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covaně na studenty jednotlivých studijních stupňů.“ nebo VŠCHT: „…Úpravy by 
měly umožnit volit studentům podle jejich schopností, což znamená, že by měly 
přispět ke zvýšení úspěšnosti při zachování kvality navazujícího magisterského 
studia.“  

Dalším velmi pozitivním prvkem téměř všech záměrů je cíl věnovat se neú-
spěšnosti studia a postupně ji limitovat. Tento cíl vysoké školy spojují s kvalitně 
provedenou restrukturalizací a především s výše uváděným cílem udržovat určité 
vhodné relace v počtech bakalářských a magisterských studentů/absolventů. 
Velmi jasně vyjadřuje svůj cíl v této oblasti VŠB-TUO: „…je potřeba vzít 
v úvahu, že mezi prvním a druhým rokem studia přetrvává vysoká neúspěšnost 
ve studiu. Je nutné nadále věnovat pozornost formálnímu profilu absolventa ba-
kalářských studijních programů, skladbě a obsahu předmětů tak, aby se naplnilo 
očekávání průmyslové praxe o dovednostech absolventa bakalářského studijního 
programu a celkově se zvýšila prostupnost bakalářského studia.“ 

Mezi velmi důležité cíle, které se opět téměř plošně vyskytují v dlouhodo-
bých záměrech vzorku sledovaných vysokých škol, patří podpora moderních 
metod výuky, vytváření multimediálních učebních pomůcek, rozvoj problémové-
ho a projektového vyučování, podpora individuálního studia.  

Potřeba je zmínit také cíle, které jsou sice zmiňovány ojediněle, ale jsou 
velmi důležité a hodné následování. Jde o specifický obsah studijních programů, 
který jako jediná ze sledovaných vysokých škol v dlouhodobém záměru uvádí 
VŠCHT, a sice: „Vznik předmětů zaměřených na zvyšování komunikačních  
a manažerských dovedností studentů.“ 

Také další cíl, který by měl sloužit jako příklad dobré praxe, je součástí 
dlouhodobého záměru VŠCHT: „Pro bakalářské studijní programy pak nově 
vytvoříme systém uznávání vzdělávání získaného mimo vysoké školy za využití 
principů Lisabonské úmluvy.“  

Z aktualizací dlouhodobých záměrů většiny sledovaných vysokých škol jas-
ně vyplývá kvalitativní změna spočívající v tom, že restrukturalizace studia byla 
dokončena, v případě některých vysokých škol je ještě dokončována, a je potřeba 
hodnotit její přínosy i zdokonalovat slabé stránky. „Výsledky analýzy [provedené 
restrukturalizace] použije [škola] ke změně studijních programů a v odůvod-
něných případech k reakreditaci“ (VŠCHT).  

Cílem aktualizací všech sledovaných vysokých škol je inovovat a zlepšovat 
studijní programy, rozšiřovat nabídku studia a pokračovat v modularizaci studia. 
Příprava nových studijních programů pro akreditaci by podle ZČU měla „respek-
tovat principy volitelnosti, prostupnosti a vytváření prostoru pro mezioborová 
studia“.  

Velmi výrazně a opět téměř plošně se ve všech aktualizacích záměrů sledo-
vaných vysokých škol objevuje cíl navazující na dlouhodobé záměry – rozvíjet 
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moderní metody ve vzdělávání nejrůznějšími způsoby, včetně cíle snižovat zatí-
žení studentů přímou výukou. V souvislosti s metodami vzdělávání je vhodné 
upozornit na cíl aktualizace ČVUT, kterým je „Podpora a uplatňování nové gene-
race vysokoškolských učitelů v bakalářském studiu včetně zapojování doktoran-
dů do výuky“. 

Diverzifikovaný přístup k rozvoji a inovacím bakalářského studia je patrný 
z cílů aktualizací, které se týkají jeho koncepce. Aktualizace ČVUT zdůrazňují 
„uplatňování jednotného teoretického základu bakalářského studia s cílem zvýše-
ní jeho úspěšnosti při zachování kvality“, VŠB-TUO zdůrazňuje „promyšlenou 
inovaci a vylaďování restrukturalizovaných studijních programů s cílem nabídky 
co nejlépe odpovídající potřebám praxe“, UPa deklaruje jako cíl „analýzu mož-
ností strukturovat základní předměty do dvou kategorií podle náročnosti („basic” 
pro bakalářský typ programu a „advanced” pro magisterský typ programu)“, 
VŠCHT klade důraz na to, aby studenti mohli „moduly jednotlivých předmětů 
kombinovat dle vlastního výběru a sestavovat tak jednosemestrální individuálně 
profilovaný laboratorní kurz“, VUT se v aktualizacích soustřeďuje především na 
formu studia a opakuje cíl připravit k akreditaci studijní programy v kombi-
nované a distanční formě, ZČU deklaruje cíl „respektování principů volitelnosti, 
prostupnosti a vytváření prostoru pro mezioborová studia“ u nově akreditova-
ných oborů, TUL se v aktualizaci vrací k principům Boloňského procesu a for-
muluje cíl „usnadňovat vstup absolventů bakalářů jak na trh práce, tak do nava-
zujících magisterských studijních programů“.  

Vybrané příklady ukazují, že vysoké školy se v průběhu doby zaměřují na 
různé aktivity v oblasti restrukturalizace studia, všechny deklarované cíle však 
potvrzují pozitivní vnímání principů Boloňského procesu. Velmi jasně formulo-
vaný cíl aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2009 může proto do 
velké míry prezentovat cíle aktualizací ostatních sledovaných vysokých škol: 
„Cílem je shrnout zkušenosti získané v průběhu přechodu na strukturované studi-
um na ČVUT v Praze, definovat přínosy a kvalitativně i kvantitativně je vyhod-
notit, poučit se z případných negativních jevů a vytvářet zpětné vazby vedoucí  
k zlepšování náplně i metod výuky. 

ČVUT musí nárůst nově přijímaných studentů propojit s podporou rozvoje 
kvalitní, ale rozmanité studijní nabídky, která bude schopna uspokojit různá oče-
kávání i schopnosti studentů. Tato nabídka však v žádném případě nebude impli-
kovat pokles kvality absolventů studia. Jejím cílem je nárůst úspěšnosti v absol-
vování studia v bakalářských programech a zachování nebo zvýšení úrovně stu-
dia v programech magisterských.“ 

Jak bylo v úvodu této části poznamenáno, některé ze sledovaných vysokých 
škol doplňují aktualizace dlouhodobých záměrů z posledních let také SWOT 
analýzou (ČVUT, VŠB-TUO, VŠCHT). Z oblasti implementace strukturovaného 
studia obsahují analýzy jen velmi málo výsledků; v analýze ČVUT najdeme 
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možné ohrožení vyplývající ze selektivního postupu do magisterského studia, 
zatímco analýza VŠCHT jako slabou stránku uvádí nízkou úspěšnost ve studiu 
v pregraduálních programech.  

 
b) Spolupráce s externími partnery při tvorbě a uskutečňování studij-

ních programů 
Má-li být naplněn požadavek zaměstnatelnosti absolventů bakalářského stu-

dia (a samozřejmě též obou dalších cyklů studia), je spolupráce s externími part-
nery a zejména se zaměstnavateli absolventů při přípravě strukturovaného studia 
nezbytná.  

Dlouhodobé záměry i jejich aktualizace nenechávají žádnou pochybnost 
v tom, že si školy důležitost této spolupráce dobře uvědomují a do svých plánů ji 
zahrnují. Formulace cílů jsou jednoznačné; pro ilustraci vyberme opět jenom 
příklady: „Spojení s praxí je klíčovým úkolem pro zajištění některých studijních 
programů.“ (TUL), „Podpora spolupráce s průmyslem jako nutného předpokladu 
přípravy odpovídající profilace absolventů; organické prolínání výzkumu a tvůrčí 
práce se vzdělávací činností.“ (ČVUT); „Spolupráce s externími partnery je 
v obecné poloze vnímána jako reakce na potřeby společnosti.“ (VŠCHT). 

Některé ze sledovaných vysokých škol uvádějí v dlouhodobém záměru cíle 
jasné, ale hodně obecné (viz výše uvedené příklady) a dílčí cíle, které se týkají 
konkrétních forem spolupráce, formulují až v aktualizacích. V záměrech jiných 
vysokých škol se vyskytují i velmi konkrétní cíle, například cíl zadávat diplomo-
vé a disertační práce na základě smluv s odběratelskou sférou (VŠB-TUO), cíl 
inovovat laboratoře (VŠCHT) nebo cíl týkající se zajištění funkčního systému 
vyhledávání a podpory studentských praxí (ZČU). Zobecnit je možné v tom 
smyslu, že všechny sledované vysoké školy formulují v záměrech a/nebo v jejich 
aktualizacích cíle zabývající se praxí studentů, studentskými stážemi a účastí 
externích odborníků na zadávání a vedení ročníkových i závěrečných prací na 
všech stupních studia.  

Většina vysokých škol si ve svých záměrech klade za cíl sledovat uplatnění 
svých absolventů, menší část z nich však v těchto dokumentech uvádí cíle týkají-
cí se uplatnění těchto šetření. Možnost využití znalostí o uplatnění absolventů 
jasně vyjadřují cíle záměru VŠB-TUO: „… Sledováno je proto uplatnění absol-
ventů, především absolventů bakalářských studijních programů. Pravidelně jsou 
oslovováni absolventi, je prováděn sběr, zpracování a následné analýza informací 
od zaměstnavatelů absolventů bakalářských a magisterských studijních progra-
mů, který umožní zjistit hlavní chybějící kompetence“. Lze předpokládat, že 
obdobně i další vysoké školy využijí výsledky různých šetření o uplatnění absol-
ventů jako podklady pro inovaci a zdokonalování obsahu studijních programů. 
Jak se dále ukáže, výroční zprávy tento předpoklad do velké míry potvrzují.  
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Vazby vysokých škol na absolventy se zjevně v posledních letech velmi 
rychle rozvíjejí a jsou opět téměř plošně cílem dlouhodobých záměrů a/nebo 
jejich aktualizací sledovaných vysokých škol. Některé školy mají vazby se svými 
absolventy již dobře zavedené, případně více či méně institucionalizované (na-
příklad různé kluby absolventů), cílem jiných škol je kontaktovat reprezentativní 
skupiny absolventů a postupně s nimi rozvíjet systematickou spolupráci. Kon-
krétní cíle, jak by se měla spolupráce s absolventy rozvíjet a co je od ní očekává-
no, můžeme najít například v aktualizaci dlouhodobého záměru VŠCHT: „Škola 
bude navazovat na anketu mezi absolventy provedenou v roce 2002 a nacházet 
další formy spolupráce s absolventy: získávat pravidelné informace o jejich 
uplatnění, názory na strukturu a kvalitu, rozvíjení dalších aktivit – zvát absolven-
ty na akce školy, více je zapojovat do pedagogického a výzkumného procesu 
atd.“ Podobně jako řada dalších ze sledovaných vysokých škol chce VŠCHT 
využít k podpoře spolupráce s absolventy rozvojový projekt a založit klub absol-
ventů – ALUMNI VŠCHT Praha.  

Spolupráce se zaměstnavateli, kteří jsou hlavní součástí externích odborní-
ků, s nimiž vysoké školy spolupracují, je obecně jako nezastupitelný cíl vyjádře-
na v dlouhodobých záměrech. Aktualizace ji pak konkretizují různými specific-
kými cíli, které odpovídají potřebám dané vysoké školy. Spektrum těchto cílů je 
diverzifikované a snaha o zobecnění by nebyla vhodná. Některé ze specifických 
cílů je však možné citovat jako zajímavé příklady: TUL si klade za cíl „Rozšiřo-
vání vzdělávacích aktivit realizovaných u významných firem.“, UTB hodlá zajis-
tit „Vytvoření manažerského systému pro zkvalitnění spolupráce s odběratelskou 
sférou“, cílovým stavem ZČU je „realizace programu obousměrné mobility mezi 
ZČU a praxí“, v jehož rámci se realizuje alespoň 20 výměn pracovníků ZČU  
a pracovníků podnikové sféry i oblasti státní správy, příp. výzkumných institucí.  

Další důležitou tematikou (opět především v aktualizacích) jsou cíle týkající 
se informovanosti o zaměstnavatelské sféře obecně. Jedním z hlavních zdrojů je 
už výše zmíněná komunikace s absolventy, ale spadá do nich vytváření portálů 
(např. portál pracovních příležitostí), mapování zájmu o absolventy, vytvoření 
univerzitního monitoringu potřeb trhu práce, pořádání různých veletrhů apod.  

Doplňme ještě údaje ze SWOT analýzy, kterých je opět z této oblasti rela-
tivně málo. Tematika uplatnění externích odborníků ve vzdělávání je v obec-
nějším pojetí součástí SWOT analýzy VŠB-TUO v roce 2009: „Zájem průmyslu 
o spolupráci a partnerství s univerzitou“ a „Odstraňování bariér mezi univerzitou 
a odběratelskou sférou“ jsou uváděny jako příležitosti. Zároveň jsou však jako 
možné ohrožení uvedeny „Bariéry mezi vysokou školou a průmyslem“.  

Závěrem k analýze této tematiky v dlouhodobých záměrech a jejich aktuali-
zacích sledovaných vysokých škol je třeba poznamenat, že jde o vysoké školy 
univerzitní, a proto jsou jejich cíle ve spolupráci s externími partnery výrazně 
zaměřeny do oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Je samozřejmé, že tato spolu-
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práce a kontakty s externími odborníky ovlivňuje přímo či nepřímo i vzdělávací 
činnost, jak ostatně deklaruje úryvek z dlouhodobého záměru ČVUT uvedený ve 
druhém odstavci této části textu.  

 
1.5.2 Výroční zprávy sledovaných vysokých škol  
V období práce na projektu byly postupně k dispozici výroční zprávy sledo-

vaných vysokých škol za roky 2007 a 2008. Pokusme se v nich vyhledat návaz-
nost na výše analyzované dlouhodobé záměry a aktualizace a případně odpovědět 
na to, zda a jak jsou naplňovány jejich cíle. Struktura výročních zpráv je volena 
obdobně jako v případě dlouhodobých záměrů a teoreticky by tedy analýza do-
kumentů ve smyslu naplňování cílů mohla být snadná.  

V oblasti vzdělávací činnosti však realita uvedené teorii příliš neodpovídá. 
Výroční zprávy jsou zaměřeny na statistická data, která charakterizují především 
výkony příslušné vysoké školy. V oblasti restrukturalizace studia všechny výroč-
ní zprávy informují o tom, že restrukturalizace byla ukončena, případně se na 
některých fakultách ještě dokončuje a tabulkové části s daty o studentech tuto 
skutečnost potvrzují. Na počtech studentů je možné sledovat náběh počtu studen-
tů v bakalářských studijních programech, počty studentů v původních dlouhých 
magisterských programech klesají a současně s tím narůstají počty studentů 
v navazujících magisterských programech. Ve většině výročních zpráv je k této 
tematice jenom stručný text, který můžeme ukázat na příkladu UTB: „Všechny 
studijní programy byly akreditovány nebo reakreditovány ve smyslu Boloňské 
deklarace, to znamená jako navazující dvou- resp. třístupňové studium bakalář-
ské, navazující magisterské a doktorské (3 + 2 + 3).“ 

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici zatím jen zprávy za roky 2007 a 2008, 
je problematické se pouze na jejich základě vyjadřovat k naplňování vize vhodné 
struktury počtu studentů v bakalářských studijních programech a počtu studentů 
pokračujících v navazujících magisterských programech. Konkrétně se k problé-
mu vyjadřuje pouze zpráva ČVUT, která konstatuje, že většina absolventů baka-
lářských studijních programů ve studiu pokračuje. Dostupná statistická data  
i z ostatních sledovaných vysokých škol ukazují, že cíle stanovené pro relace 
počtu studentů prvního a druhého cyklu studia patrně naplněny nebudou.  

Dlouhodobé záměry a aktualizace ale formulovaly též cíle týkající se záleži-
tostí s restrukturalizací souvisejících – koncepce bakalářského studia, analýzy 
zkušeností a inovací na jejich základě, zavádění nových vzdělávacích metod, 
prostupnost studia mezi jednotlivými programy i s celoživotním vzděláváním 
apod.  

Některé z výročních zpráv na tyto dílčí a konkrétní cíle reagují a informují  
o tom, jak jsou naplňovány. Například výroční zpráva VŠCHT (2007) informuje 
o důkladné analýze všech bakalářských studijních programů z hlediska jejich 
časové a věcné souvislosti, o provedení potřebných úprav a o zapracování změn 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 51

do modifikovaných studijních programů pro následující akademický rok. Výroč-
ní zpráva za další rok pak konstatuje, že stav po restrukturalizaci je možno pova-
žovat za stabilizovaný a že inovace směřují především do rozvoje laboratorní 
výuky (v souladu s cíli aktualizací). Také TUL reaguje na cíle formulované 
v záměru a aktualizacích a připomíná, že cílový stav v této oblasti předpokládá 
vyšší modularitu studijních programů, vytvoření dalších studijních programů 
umožňujících lepší prostupnost mezi bakalářskými a magisterskými studijními 
programy, rozšíření programů celoživotního vzdělávání a zvýšení počtu akredi-
tovaných studijních programů v kombinované formě studia.  

Nejlepší vazbu mezi jednotlivými dokumenty (záměry, aktualizace a výroční 
zprávy) můžeme nalézt v jejich zpracování na ZČU. Výroční zprávy stručně při-
pomínají cíle záměrů a jejich aktualizací a informují o tom, jak jsou plněny. Vý-
roční zpráva za rok 2007 například k cíli vytvářet modulární strukturu studia 
a podpořit prostupnost i s kurzy celoživotního vzdělávání uvádí, že je plněn za-
tím částečně, protože „Nebylo dosaženo významného posunu ve využití modula-
rity k zajištění prostupnosti mezi oborově příbuznými bakalářskými programy, 
mezi bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními programy, v širší 
míře není řešena ani prostupnost programů pregraduálních a programů celoživot-
ního vzdělávání“. Tento přístup umožňuje velmi dobrou orientaci v dokumen-
tech, ale především snadné zjištění, kde se cíle daří plnit a kam je naopak k napl-
ňování cílů potřeba soustředit více pozornosti.  

Na rozdíl od dlouhodobých záměrů a jejich aktualizací věnují výroční zprá-
vy daleko více pozornosti spolupráci s externími partnery v nejrůznější podobě. 
Osnova výročních zpráv vyžaduje strukturovat text podle odborné spolupráce 
s regionem a propojení teorie a praxe, což struktuře dlouhodobých záměrů a je-
jich aktualizací zcela neodpovídá. Některé výroční zprávy informují o spolupráci 
vysoké školy jako takové, jiné člení text podle fakult a jejich spolupráci s part-
nery, především s významnými podniky, a tudíž zároveň zaměstnavateli absol-
ventů, se věnují velmi podrobně.  

Zároveň platí totéž, co bylo konstatováno již v části analyzující dlouhodobé 
záměry – vzhledem k tomu, že sledované vysoké školy jsou všechny univerzitní-
ho typu, popisovaná spolupráce se soustřeďuje především na výzkum, vývoj  
a inovace, aniž by výrazně oddělovala spolupráci v oblasti vzdělávání. Například 
výroční zpráva UPa uvádí, že „K propojení univerzity s externí sférou dochází ve 
všech oblastech tvůrčích činností univerzity“. Ve všech typech dále uváděné 
konkrétní spolupráce je nepochybně zakomponována i činnost vzdělávací, ale 
z údajů výroční zprávy nelze podrobnosti rozklíčovat. 

Analýza, která by ukázala, jak jsou záměry spolupráce s externími odborní-
ky a zaměstnavateli absolventů v oblasti vzdělávání naplňovány, je proto v této 
oblasti hodně obtížná. Přesto je možné konstatovat, že velmi rozsáhlá spolupráce 
zcela jistě zasahuje zásadním způsobem i do sféry vzdělávání, jak lze dokumen-
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tovat na příkladu výročních zpráv některých ze sledovaných vysokých škol. UTB 
(2007) uvádí: „Spolupráce UTB s podnikatelskou sférou se uskutečňuje ve třech 
hlavních rovinách: 1) výzkum a vývoj:.., 2) další vzdělávání – realizace kurzů 
profesního vzdělávání podle potřeb firem (komunikace, marketing, závazkové 
právo, firemní finance, účetnictví a další), 3) praktický výcvik studentů – stáže 
studentů ve firmách, spoluúčast na řešení technických, technologických, ekono-
mických a dalších problémů praxe v rámci bakalářských, diplomových a dokto-
randských prací.“ Z výroční zprávy VŠCHT můžeme jako příklad citovat Fakultu 
chemické technologie, která podporuje rozvoj kontaktů mezi studenty všech 
stupňů studia s jejich potenciálními zaměstnavateli (průmyslovými podniky) nej-
různějšími celofakultními aktivitami (kontakt zajišťující představení podniků 
s nabídkou zaměstnání, studentské konference, účast zástupců průmyslu komi-
sích pro hodnocení studentských prací).  

Jak už bylo poznamenáno, dobrá orientace je možná ve výročních zprávách 
ZČU, které přímo na cíle záměru a jeho aktualizací reagují. Z výroční zprávy této 
školy (2007) zprávy uveďme následující příklad: „Dobrou úroveň má už dnes 
zapojení externích partnerů do výuky, do činnosti státních zkušebních a jiných 
hodnotících komisí, zadávání témat z praxe mezi témata bakalářských, diplomo-
vých, popř. i disertačních prací a s nimi spojené praxe a pobyty u zadavatelských 
partnerů…“ Zpráva dále uvádí, že stanoviska externích členů hodnotících komisí 
jsou získávána v písemné podobě a vyhodnocována a že získané připomínky 
slouží jako podklad při dalším rozvoji studijních plánů.  

Praktická výuka je vesměs organizována na úrovni fakult, výroční zprávy 
vysokých škol se jí proto věnují obecně nebo jenom okrajově. Výroční zpráva 
UTB za rok 2008 informuje o řadě nových smluv, které rozšiřují počet míst, kde 
mohou studenti absolvovat odbornou praxi. Zajímavá je informace z výroční 
zprávy ZČU (2008) o tom, že přestože je oblast odborných praxí studentů a zapo-
jení odborníků z praxe ve výuce na ZČU na velmi solidní úrovni, je potřeba ji 
přehodnotit, nově řídit a dát jí novou dynamiku ve vazbě na měnící se potřeby 
české, resp. evropské ekonomiky a jejího vývoje. Výroční zpráva ČVUT, která 
oblast spolupráce s externí sférou popisuje na úrovni fakult, dokládá, že plnění 
konkrétních cílů je skutečně záležitostí jednotlivých fakult, které jednotlivé dílčí 
cíle spolupráce řeší velmi diverzifikovaným způsobem.  

Naopak spolupráce s absolventy je organizována jak na úrovni vysoké školy, 
tak na úrovni fakult. Výroční zprávy se jí věnují poměrně podrobně a i když jed-
noznačnou informaci o plnění cílů získáme pouze z výročních zpráv ZČU, je 
možné posoudit, že plnění cílů v této oblasti nepřináší zvláštní potíže. Prakticky 
všechny vysoké školy sledují uplatnění svých absolventů a totéž lze konstatovat 
o jednotlivých fakultách. V souladu s cíli záměrů i jejich aktualizací uvádějí vý-
roční zprávy informace o spolcích či klubech absolventů (např. Česká technika 
(spolek absolventů ČVUT), Klub absolventů a přátel Univerzity Pardubice), kte-
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ré jsou opět organizovány též na fakultách. Spolupráce s absolventy, zejména na 
úrovni fakult, je podle výročních zpráv rozsáhlá a velmi pestrá. Nejdůležitější je 
množství informací, které může vedení škol a fakult od absolventů různý způso-
bem získávat (dotazníková šetření, osobní kontakty, účast absolventů na výuce 
apod.). Jako příklad můžeme uvést zajímavou informaci z výroční zprávy VUT 
(2007): „Výsledky šetření ukazují, že v různých oblastech své profesní přípravy 
pociťují absolventi různé deficity. Jako nejproblematičtější vnímají svou schop-
nost hledat a získávat finanční zdroje zde se necítilo dostatečně připraveno téměř 
šedesát procent absolventů. Nadpoloviční většina dále postrádá manažerské do-
vednosti, těsně pod padesáti procenty se nacházejí praktické a jazykové doved-
nosti. Naopak nejmenší starosti dělá absolventům po nástupu ovládání softwaru, 
nepostrádají rovněž rozsáhlejší teoretické znalosti svého oboru. Oproti minulému 
šetření jde o znatelný posun tehdy byl kvalifikační deficit nejpatrnější v případě 
jazykových dovedností, které se nyní posunuly na čtvrté místo.“ Zpráva doplňu-
je, že získané výsledky budou využity k případným změnám ve studijních pro-
gramech.  

 
1.5.3 Dílčí závěry  
Na základě výše uvedené rozsáhlé analýzy dlouhodobých záměrů, jejich ak-

tualizací a výročních zpráv je možné konstatovat, že: 
 Prakticky bez výjimky všechny sledované vysoké školy velmi vážně stano-

vily cíle pro restrukturalizaci studijních programů a formulovaly je jako cíle 
obecnější, vesměs uváděné v dlouhodobých záměrech, i jako cíle konkrétní, 
obsažené v každoročních aktualizacích. Cíle prokazují, že záměrem je pro-
vést restrukturalizaci ve smyslu Boloňského procesu, se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími – zajistit vhodný obsah bakalářského studia umožňující 
odchod absolventů do zaměstnání i pokračování ve studiu, podpořit flexibili-
tu programů jejich modulární strukturou, věnovat pozornost prostupnosti 
studia, snižovat počty neúspěšných studentů, zvyšovat nabídku kurzů celo-
životního vzdělávání, rozšiřovat možnosti studia v distanční či kombinované 
formě apod. Mezi cíle patří i záměr sledovat a případně usměrňovat rozum-
ný poměr počtu studentů v bakalářských a navazujících magisterských stu-
dijních programech.  

 Výroční zprávy, byť zatím jenom z let 2007 a 2008, které byly k dispozici, 
do velké míry ukazují, že formulované cíle jsou brány velmi vážně a že vy-
soké školy usilují o jejich naplňování. Je však potřeba poznamenat, že je za-
tím vážně ohrožen cíl dosáhnout vhodného poměru mezi počty studentů 
v bakalářských a navazujících studijních programech, které by měly potvrdit 
smysluplnou restrukturalizaci studia s důrazem na náročnost vstupu do jeho 
druhého cyklu, a zároveň přispět k limitování studijní neúspěšnosti.  
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 Důležitost a nepostradatelnost spolupráce s externími partnery je v cílech 
záměrů i aktualizací vyjádřena jednoznačně, u všech sledovaných škol bez 
výjimky, i když velmi diverzifikovaným způsobem. Výrazné místo v ní zau-
jímá spolupráce s absolventy a se zaměstnavateli absolventů. Velmi pozitiv-
ně je potřeba hodnotit cíle, které ukazují, jak je důležité propojení vzděláva-
cí a výzkumné, vývojové a obecně tvůrčí činnosti, která v důsledku podpo-
ruje vliv externích partnerů na tvorbu studijních programů a jejich uskuteč-
ňování.  

 Výroční zprávy se spolupráci s externími partnery věnují velmi obšírně 
a vesměs potvrzují, že deklarované cíle jsou nebo budou naplňovány.  
 
Analýza dokumentů veřejných vysokých škol tedy umožňuje odpovědět 

kladně na všechny položené výzkumné otázky, i když v některých dílčích záleži-
tostech může teprve delší časové období a analýza dalších výročních zpráv uká-
zat skutečnou míru naplnění cílů, které s těmito otázkami souvisí.  

 
Závěr  

První kapitola monografie je jedním ze základních výstupů projektu. Sleduje 
cíl projektu zaměřený na analýzu aktivit externích odborníků z praxe (zejména 
externích členů vědeckých rad a členů správních rad) ve vzdělávací činnosti, 
konkrétně na jejich účast a uplatnění při přípravě studijních programů.  

Mezinárodní vývoj a iniciativy, které vedly k práci na projektu byly kromě 
jiného zmíněny stručně též v úvodu této kapitoly. Na tomto místě proto jen struč-
ně zopakujme, že restrukturalizace vysokoškolského studia do tří cyklů – baka-
lářského, magisterského a doktorského, je základním principem vytváření spo-
lečného Evropského prostoru vysokého školství, jehož základní charakteristiku 
formulovala už v roce 1998 Sorbonnská deklarace. Podle ní by měl mít každý 
jedinec možnost vstoupit „do akademického života v jakémkoliv období svého 
profesionálního života a na jakkoliv různém základě“. (Společná deklarace  
o harmonizaci výstavby evropského systému vysokého školství, 1998). Dalším 
principem Boloňského procesu, který vyjádřila o rok později Boloňská deklarace, 
je následující: „Titul získaný po ukončení prvého cyklu bude rovněž mít platnost 
z hlediska evropského trhu práce jako odpovídající kvalifikační stupeň.“ (Evrop-
ský prostor vysokoškolského vzdělávání, 1999). Zaměstnatelnost absolventů – 
bakalářů, citovaná z Boloňské deklarace, ale podporovaná i pozdějšími komuniké 
ministrů všech zemí Boloňského procesu, implicitně zahrnuje spolupráci se za-
městnavateli, bez níž by se dala zajistit jen obtížně. Na společné schůzce 
v Lovani došli ministři k závěru, že „Všichni studenti a pracovníci vysokoškol-
ských institucí by měli být vybaveni k tomu, aby dokázali reagovat na měnící 
se požadavky rychle se vyvíjející společnosti.“ (The Bologna Process 2020, 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 55

2009). Zároveň vyjádřili jednoznačnou podporu pro zavádění praxe do studij-
ních programů a pro učení v rámci pracovního procesu.  

Spolupráce se zaměstnavateli absolventů, nebo obecněji s externími partnery 
vysokých škol, je tedy s restrukturalizací studijních programů úzce propojena. 
Hledání odpovědi na výzkumné otázky, formulované v úvodu této kapitoly (Byla 
restrukturalizace studijních programů na sledovaných technicky zaměřených 
vysokých školách provedena v souladu s principy Boloňského procesu? Šlo 
o formální proces nebo o skutečnou změnu obsahu studia na úrovni jednotlivých 
stupňů? Jak na restrukturalizaci studijních programů působí, resp. jak se na ní 
podílejí externí partneři?), bylo proto možností, jak najít míru účasti a uplatnění 
externích partnerů na přípravě studijních programů.  

Z popisu výsledků dosažených pomocí metod kvalitativního výzkumu i díl-
čích závěrů, které jsou z nich odvozeny, můžeme shrnout, že:  
 Nejpříznivější výsledky byly dosaženy analýzou dlouhodobých záměrů, 

jejich aktualizací a výročních zpráv sledovaných vysokých škol. Analýza 
potvrzuje záměry těchto škol připravit flexibilní model třístupňového studia, 
který je v souladu s požadavky Boloňského procesu a respektuje názory za-
městnavatelů i dalších externích spolupracovníků. Na základě strategických 
dokumentů vysokých škol je tedy možné konstatovat, že proces restruktura-
lizace nebyl formální záležitostí a že se na něm externí partneři nejrůznějším 
způsobem podíleli. Přes toto velmi pozitivní konstatování lze z výročních 
zpráv odvodit, že proces nebyl (a stále není) zcela jednoduchý a že některé 
ze základních cílů, které záměry vysokých škol formulovaly, se zatím napl-
nit nedaří. Jedná se především o fakt, že většina absolventů bakalářských 
programů pokračuje dále ve studiu, což může například znamenat, že se ne-
cítí dobře připraveni na odchod do zaměstnání. Důvodem ovšem může být  
i to, že pracovní trh (ale také sami studenti, resp. společnost) bakaláře stále 
ještě dobře nepřijímá. Tuto hypotézu podporují výsledky získané pomocí 
ostatních metod kvalitativního výzkumu. Nedaří se také výrazně snižovat 
neúspěšnost ve studiu u bakalářských studijních programů, což může ukazo-
vat na alespoň do jisté míry formálně provedenou restrukturalizaci, i když 
záměry byly jiné. Jasnější závěry bude možné formulovat na základě dalších 
výročních zpráv (za rok 2009, případně i za rok 2010), i když i pak bude na 
místě otázka, zda bylo na všechny změny dost času a vypovídající mohou 
být spíše trendy než jenom realita v dané době.  

 Výsledky řízených polostrukturovaných rozhovorů (s vedoucími pracovníky 
sledovaných vysokých škol) a vyhodnocený dotazník předložený děkanům 
technicky zaměřených fakult těchto škol mají mnoho společného. Aniž by-
chom se dopustili příliš velkého zjednodušení lze konstatovat, že především 
spolupráce s externími členy vědeckých rad je jak na úrovni fakult, tak na 
úrovni vysokých škol velice dobře hodnocena. Podobně, tj. opět výrazně po-
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zitivně, se vedoucí pracovníci vysokých škol a fakult vyjadřují ke spolupráci 
s absolventy, která je velice různorodá a nepochybně po všech stránkách 
prospěšná. Obecně kladné hodnocení spolupráce s externími partnery vyplý-
vá z řízených rozhovorů i vyhodnocených dotazníků spíše nepřímo, přede-
vším ze skutečně pestré řady příkladů dobré praxe. Pokud byly zmiňovány 
výhrady nebo překážky ve spolupráci s externími partnery, týkaly se spíše 
právních a dalších formálních záležitostí, jejichž náprava vesměs není 
v pravomoci vysoké školy. Motivačně však působí snaha obou stran – vyso-
kých škol a jejich partnerů – hledat možnosti, jak překážky limitovat nebo  
i odstraňovat i kritické názory doplňovat konstruktivními návrhy, jak situaci 
zlepšit. 

 Největší problémy a kritiku týkající se především strukturovaného studia, 
ale v souvislosti s tím i kritiku jeho možného propojení s vlivem externis-
tů/zaměstnavatelů absolventů, prezentovali účastníci řízených skupinových 
rozhovorů, jimiž byli společně akademičtí pracovníci a jejich externí partne-
ři. Zatímco výše uvedené závěry jsou vysoce pozitivní a některé z nich se 
opakovaly i mezi účastníky řízených skupinových diskusí, je na tomto místě 
vhodné upozornit i na kritické názory, za nimiž patrně stojí skutečné pro-
blémy. Velmi vážně je potřeba brát skutečnost, že spíše mezi akademickými 
pracovníky než mezi odborníky externími stále přetrvává velké nepochopení 
strukturovaného studia a zejména účel a postavení bakalářského studia a je-
ho absolventů. Tato situace je v rozporu s cíli a principy analyzovaných stra-
tegických dokumentů i výsledků výročních zpráv, avšak přesto by jí měla 
být věnována pozornost. Nepochopení nebo negativní názor na bakalářské 
studium ovlivňuje řadu dalších záležitostí, počínaje problematickým obsa-
hem tohoto studia, přílišnou nebo naopak malou návazností na praxi, vní-
mání tohoto studia studenty, absolventy, ale i jejich zaměstnavateli a společ-
ností obecně. Důsledkem může být velká neúspěšnost ve studiu, horší za-
městnanost bakalářů, snižující se kvalita magisterského studia apod. 

 Zajímavou skutečností byly „smířlivé“ názory na bakalářské studium v pří-
padě, bylo-li by důsledně odděleno od „univerzitního“ studia na úrovni pro-
gramové i institucionální. Jako příklady, kde restrukturalizace studia nepři-
náší problémy, byly uváděny země, které řešily kvantitativní nárůst studentů 
vytvářením alternativních možností studia v různých typech binárních sys-
témů vysoké školství. Snaha o vytvoření jiného, prostupného a bohatě diver-
zifikovaného sektoru terciárního vzdělávání, jak to požaduje Boloňský pro-
ces (v českém vysokoškolském prostředí též Dlouhodobý záměr MŠMT, 
který jeho principy plně reflektuje), je však ve vývoji již někde dál, než pů-
vodní binární systémy. Některé z těchto modelů už požadavkům Boloňského 
procesu nemohou vyhovět, zejména v těch případech, kde byla jejich kon-
cepce taková, že alternativní sektor poskytoval velmi dobrou kvalifikaci pro 
zaměstnání, ale uzavíral cestu k dalšímu vzdělávání, které mohl postupně 
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měnící se pracovní trh, případně jiné potřeby absolventů, vyžadovat. Řada 
zemí, v nichž byly binární systémy velmi dobře vyvinuté, se je snaží modi-
fikovat a nacházet cesty, jak implementovat model flexibilních studijních 
cest mezi studijními programy i mezi sektory a různými institucemi a limi-
tovat všechna dosavadní omezení. Skutečnost, že v České republice se kvan-
titativní rozvoj odehrál daleko překotněji, než ve vyspělých zemích západní 
Evropy, a že model binárního systému otevřený na počátku 90. let nebyl 
z řady důvodů úspěšný a zůstává dodnes nedořešený (přetrvávající problémy 
vyšších odborných škol), patrně stále podporuje dnes již relativně nemoderní 
představu, že řešením do budoucna by mělo být výrazně oddělené profesní  
a teoretické studium až na úroveň institucí. A tudíž vizi rozvoje terciárního 
vzdělávání, která byla velmi progresivní před více než padesáti lety.  
 
Úplně závěrem je vhodné uvést model strukturovaného studia Fakulty stroj-

ní ČVUT v Praze. Jeho možná implementace byla přijímána vysoce konsensuál-
ně, přestože jiné teoretické, ale do velké míry obdobné modely, byly předmětem 
hodně kontroversních diskusí ve skupinových řízených rozhovorech. Zopakujme 
možné důvody dobrého přijetí modelu, které byly už prezentovány v části 1.3.6. 
Jedním z důvodů může být neochota zabývat se teoretickými modely, případně 
odmítání příliš často a důrazně „vnucovaných“ principů Boloňského procesu, bez 
snahy jim porozumět. Přitažlivá může být skutečně praktická ukázka, jak mohou 
být teoretické principy začleněny do skutečných studijních programů, včetně 
zakomponování reálných požadavků průmyslových partnerů. Dobře může půso-
bit i odhad reálných dat o možném snížení neúspěšnosti studia. Model může také 
velmi dobře působit na příznivce binárního modelu studia, protože dovoluje od-
dělit akademicky a profesně orientované studium. Přesto je obsah studijních pro-
gramů sestaven nově, není formálním rozdělením původního studijního progra-
mu a zároveň vyhovuje požadavkům praxe. Zároveň se prostřednictvím tohoto 
modelu do velké míry potvrdila myšlenka, že příklady dobré praxe fungují a mo-
hou významně podporovat strategické záměry. Pracovníci Fakulty strojní ČVUT 
ukázali příklad, který by v potřebných modifikacích mohly využívat prakticky 
všechny vysoké školy, což potvrdily výsledky diskuse, která se po relativně bouř-
livé debatě k prvním dvěma modelům dostala v případě modelu ČVUT spíše ke 
konsensu.  

Pro úplnost uveďme i příklad restrukturalizace studia na VŠCHT, jehož mo-
del by se dal schematicky nakreslit velmi podobně, jako výše uvedený příklad. 
Nenabízí výrazně profesně orientované čtyřleté studium, ale k následování by 
určitě mohl sloužit proces jeho přípravy. Pro přípravu nové struktury studia byla 
vytvořena skupina složená z proděkanů a prorektora pro pedagogickou činnost  
a tento tým spolupracoval s personálním výborem Svazu chemického průmyslu 
(složeným z personálních ředitelů jednotlivých podniků). Zdůraznit je nutné dů-
ležitou charakteristiku jednání, kterou byla opakovaná diskuse mezi akademic-
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kými pracovníky a jejich průmyslovými partnery. Opakovaná setkávání dala 
prostor pro vzájemné ovlivňování názorů na projednávané záležitosti a k vytvo-
ření modelu strukturovaného studia zahrnujícího požadavky na znalosti absolven-
tů, které by měli mít při nástupu do zaměstnání.  
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2.  
VYSOKÉ ŠKOLY S TECHNICKÝM ZAMĚŘENÍM  

A SPOLUPRÁCE S MIMOAKADEMICKOU SFÉROU: 
VÝZKUMNÉ SONDY V RÁMCI PROJEKTU SPAV 
 

Michaela Šmídová 
 

Úvod 
Hlavním tématem projektu SPAV byla spolupráce mezi technicky zaměře-

nými vysokými školami a podnikatelskými subjekty. To je samozřejmě mnoho-
dimenzionální téma, kterému se zejména v posledních několika desítkách letech 
věnuje stále více pozornosti. V zahraniční literatuře se počátek zájmu o řešení 
vztahů mezi vysokými školami a průmyslem někdy spojuje se schválením záko-
na, který dal univerzitám podporovaným z federálních zdrojů právo nakládat 
s výsledky výzkumu a současně povinnost usilovat o jejich přenos do komerční 
praxe (tzv. Bayh-Dole Act z roku 1980, USA).4 Platí také, že vztah spolupráce 
mezi vysokými školami a průmyslem je často rozšířen o třetího aktéra a to o stát, 
který byl právě před zmíněným americkým zákonem jednoznačně největším 
podporovatelem výzkumu a inovací. V posledních letech je ale evidentní, že 
v tomto vztahovém trojúhelníku dochází k velkým proměnám a to i v rámci Čes-
ké republiky. Na vysoké školy se začínají klást nové požadavky na to, aby lépe 
vyhovovaly představám průmyslových podniků jak s ohledem na absolventy, tak 
z hlediska lepšího a rychlejšího přenosu poznatků do průmyslové praxe.  

Možností jak se dívat právě na zmiňovaný vztah vysoké školy – průmysl je 
velké množství. V projektu SPAV jsme se rozhodli zabývat se dvěma specific-
kými podobami této spolupráce a jejím hodnocením ze strany relevantních účast-
níků a v tomto textu se je pokusíme souhrnně prezentovat.  

První z nich se týká spolupráce mezi vysokými školami a zúčastněnými mi-
mo-akademickými subjekty (zejména firmy, ale také některé státní instituce). 
Druhá má podobu více formální a je to spolupráce vznikající z existence a čin-
nosti správních rad vysokých škol. I v nich jsou účastni lidé z podnikatelského 
sektoru, ale také ze státní správy a z lokální samosprávy. V obou případech se ale 
jedná o různé formy externí spolupráce – protože i členové správních rad jsou 
v současnosti externisti ve vztahu k dané vysoké škole. Nicméně tato externí 
spolupráce je obsahově jiná. Zatímco možnosti spolupráce na ose vysoká škola – 
podnikatelský subjekt jsou relativně široké a vlastně záleží jen na schopnostech  

                                                 
4Zdroj: http://www.3pod.cz/Article2.aspx?ArticleID=344 staženo 15.12. 2009. 
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a možnostech obou zúčastněných stran5, pak spolupráce mezi vysokou školou  
a správní radou je v podstatě velmi striktně daná vysokoškolským zákonem (čás-
tí, která se týká správních rad).  

Oba typy externí spolupráce jsme se pokusili reflektovat ve dvou sociolo-
gických (výzkumných) sondách. Sociologická sonda je výzkum menšího rozsa-
hu, jejím cílem není reprezentativita, ale spíše podrobné vymezení (pomyslné 
„vykolíkování“) výzkumného tématu. Její důležitou okolností je také vhodně 
vybraný soubor respondentů-expertů v tématu. Obecně slouží k základnímu 
vhledu do zkoumaného prostoru, pomáhá ho strukturovat a může sloužit jako 
vhodný první krok k „většímu“ a reprezentativnějšímu výzkumu. 

V obou případech jsme použili stejnou metodu a současné s tím také techni-
ku - dotazník, ve kterém se kombinovaly otevřené a uzavřené otázky. Právě ote-
vřené otázky dávaly respondentům velký prostor k vyjádření, který byl vzhledem 
k tématu potřebný. Vyhodnocení dotazníků se potom provádělo prostřednictvím 
relevantních analytických metod – kvantitativních i kvalitativních. Tak aby bylo 
možné získat, co nejpřesnější obrázek o názorech respondentů a pokusit se tyto 
názory relevantně uspořádat, dát jim přehlednější strukturu. Vyhodnocení obou 
sond bylo provedeno anonymně. 

Nastavení obou výzkumů z hlediska aktérů bylo však v obou sondách odliš-
né. V prvním případě šlo o výzkum výhradně mezi externími spolupracovníky 
vysokých škol.6 Tento výzkum tak reflektoval pouze jednu stranu v této spolu-

                                                 
5 To je samozřejmě velmi zjednodušené tvrzení, které se dá poměrně snadno odmítnout. 
V literatuře, ale i v praxi, tato zdánlivě volná spolupráce naráží na bariéry, které se týkají 
problémů s publikováním, nebo vůbec s duševním vlastnictvím (patenty, metody atp.), ke 
kterým dochází v případě spolupráce univerzit a podnikatelských subjektů. I tento pro-
blém se dílčím způsobem promítne v tomto textu (viz.Výzkumná sonda mezi externími 
spolupracovníky vysokých škol) 
6 Základním souborem byli odborníci spolupracující s technicky zaměřenými vysokými 
školami, což je bezesporu  velmi široká definice. Takoví externí spolupracovníci pochá-
zejí z podnikatelského prostředí (to je hlavním zaměstnavatelem absolventů daných VŠ), 
mohou být členy nejrůznějších oborových komor/asociací, a kromě nich i zástupci státní 
správy. Ta do vztahu vysoké školy a podniky/firmami zasahuje tím, že reguluje celé 
prostředí a vlastně sama má na podobě vysokých škol také zájem. Poněkud odlišnou, ale 
neméně relevantní skupinu spolupracovníků představují i lidé, kteří patří k akademické 
obci ať už prostřednictvím vědecko výzkumných institucí nebo soukromých vysokých 
škol. 
Podle základního kritéria (externí spolupracovníci s VŠ) a také za pomoci databáze, kte-
rou má CSVŠ k dispozici, bylo osloveno kolem 250 lidí/institucí, a z nich reagovalo 22. 
Nízkou návratnost dotazníků lze vysvětlit mnoha důvody. K těm obecným patří malá 
ochota oslovených účastnit se jakýchkoliv výzkumů. Mohla být také způsobena příliš 
širokým záběrem oslovených (a tedy nedostatečným a do jisté míry nepřesným zacílením, 
což bezesporu vnímáme jako chybu ve výzkumné strategii) a nebo i malým zájmem par-



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 63

práci a to stranu „podnikatelskou“ -nebo možná lépe řečeno - mimo-akademic-
kou. V druhém případě jsme sondu postavili jako vzájemnou reflexi rektorů (zá-
stupci vysokých škol) a předsedů správních rad vysokých škol (zástupci členů 
správních rad VŠ).7 

Zaměření obou výzkumů bylo koncipováno odlišně. Sonda mezi předsedy 
správních rad a rektory řešila především otázky řízení/manažerské a nastavení 
činnosti správních rad - tedy jak v současné době správní rada (ne)napomáhá 
existenci vysoké školy. Druhou otázkou, která se v této souvislosti nabízela byla 
také otázka možných změn pravomocí správních rad. Sonda mezi externími spo-
lupracovníky naproti tomu věnovala nejvíce pozornosti pozitivním i negativním 
zkušenostem z této spolupráce a pojmenováním jejích limitů nebo úspěchů. Přes 
toto odlišné zaměření se ale některé poznatky z obou výzkumů mohou dát do 

                                                                                                                          
ticipovat na podobném výzkumu, byť problematika samotná je často prezentována jako 
jedna ze základních zdrojů úspěšnosti české ekonomiky / společnosti. (příloha 1: na konci 
článku přehled o respondentech) 
7 Celkem bylo osloveno se žádostí o spolupráci na sondě 11 vysokých škol (s technickým 
zaměřením), nakonec se respondenty stalo 11 rektorů a 8 předsedů správních rad – a tak  
8 vysokých škol zastupovala dvojice rektor a předseda SR. Výběr byl v tomto případě 
také záležitostí osobních vztahů výzkumníků s respondenty, i proto byla návratnost téměř 
stoprocentní. (viz tabulka č.1)  
 
Tabulka č. 1 Spolupracující školy + zastoupení rektorů a předsedů SR jako respon-
dentů 
 

Vysoká škola Rektor Předseda SR 
Vysoké učení technické v Brně +  
Technická univerzita Liberec + + 
Univerzita Pardubice +  
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava +  
Západočeská univerzita v Plzni + + 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem + + 
České vysoké učení technické v Praze + + 
Univerzita T. Bati ve Zlíně + + 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze + + 
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně + + 
Česká zemědělská univerzita v Praze + + 
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úzkých souvislostí a vůbec jejich provedení je dobrou zkušeností pro další práci 
v daném terénu.  

V tomto textu se některé z nejdůležitějších výsledků sond pokusíme prezen-
tovat a rovněž vzájemně propojit.8 A nakonec budeme také formulovat některé 
další otázky, které ze sond (a nejen z nich, ale ze zkušeností výzkumného týmu) 
vyplynuly. 

 
2.1  Výzkumná sonda mezi externími spolupracovníky vysokých škol 

Vztah mezi vysokými školami a podnikovým sektorem (případně doplněný 
o pozice státní správy v jejích různých úrovních) je již dlouhodobě velmi disku-
tovanou otázkou, a to především v souvislostech s potřebou reformy českého 
vysokého školství. Podnikatelské subjekty často verbalizují své požadavky na 
schopnosti a vybavenost absolventů VŠ a často také výrazně kritizují české vy-
soké školy za jejich přílišnou akademičnost a „nepraktičnost“. Na téma podoby 
spolupráce vysokých škol a podnikatelů se nezřídka provádějí výzkumy, které se 
soustředí právě na pojmenovávání požadavků podnikatelských subjektů vůči 
vysokým školám a to zejména vzhledem k absolventům, ale existují zde samo-
zřejmě i otázky přímé spolupráce podniků a vysokých škol na inovacích a vědec-
kém vývoji, které by byli přímo uplatnitelné v praxi.  

Jsme si vědomí toho, že mnohem ambicióznější (i vzhledem k mediální pre-
zentaci) výzkumy na toto téma už prováděny byly. K těm nejnovějším patří na-
příklad dotazníkové šetření Svazu průmyslu a dopravy z roku 2008, které bylo 
realizováno mezi zaměstnavateli u absolventů VŠ, z něhož mimo jiné (ve velké 
zkratce) vyplývá, že podnikatelé-respondenti výzkumu jsou sice spokojeni s teo-
retickou a vědomostní základnou absolventů, ale velmi zdůrazňují malé meziobo-
rové znalosti absolventů a nedostatečnou propojenost technických a ekonomic-
kých vysokých škol s podniky, která se projevuje slabou schopností inovovat, 
aplikovat nové technologie. Podnikatelské subjekty velmi silně deklarují zájem 
na spolupráci a překážky v této spolupráci spíše hledají u vysokých škol. Inter-
pretace autorů výzkumů jednoznačně směřuje k tomu, aby byla co nejdříve pro-
vedena reforma vysokého školství především takovým způsobem, aby se posílila 
praktická příprava a schopnost absolventů podílet se (ihned) na inovacích a vý-
voji v podnicích.9 

                                                 
8 Celé výsledky obou sond byly publikovány v AULE č. 3/2009 respektive č. 1/12010 
(recenzní řízení) 
9 Na internetových stránkách Svazu průmyslu a dopravy není k dispozici zpráva, která 
popisuje výzkum, proto jsou zde uvedené informace zprostředované z webu MŠMT, 
konkrétně celé znění článku na toto téma je dostupné na http://www.msmt.cz/bila-
kniha/jak-hodnoti-absolventy-vysokych-skol-cesky-prumysl staženo 15.12.2009 (pozn. 
aut.)  
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Výzkumná sonda se soustředila na problematiku spolupráce zástupců podni-
katelského sektoru (ale také státní správy jako dalšího důležitého aktéra, který 
podmínky spolupráce pomáhá formovat především legislativně). Jim byl určen 
krátký dotazník, jehož základní struktura je prezentována v tabulce č.2 (celé zně-
ní v příloze).  

Tabulka č. 2 Základní struktura dotazníku 
 

Způsob spolupráce s VŠ (její podoba a hodnocení) 
Dobré příklady spolupráce 
Největší překážky spolupráce 
Základní background respondenta (osobní i firemní) 

 
Jak tedy vypadá konkrétní současná spolupráce respondentů s (technickými) 

vysokými školami? Ve většině případů se odehrává na několika úrovních (tzn. 
v odpovědích volili respondenti více nabízených variant). Nicméně nejčastěji se 
spolupráce týká tvorby studijních programů10 a dále se potom externisté podílejí 
na (školní teoretické) výuce a také na zajištění praktické části výuky. O něco 
častější je tedy klasická „teoretická“ vysokoškolská výuka a nikoliv prakticky 
zaměřené vyučování.11 Na zpracování studijních materiálů (tzn. skripta a jiné 
podobné studijní podklady) se podílí 8 respondentů a stejný počet potom i jiným 
způsobem, který konkretizují ve svých odpovědích. Mezi nimi se přitom objevují 
účast na vědecko-výzkumných projektech, hodnocení vědecké činnosti studentů, 
tvorba námětů pro diplomové práce, ale i PR podpora výsledků výzkumu, mezi-
národní mobilita, metodická pomoc při financování školy atd. V jednom případě, 
kdy respondentem byl zástupce Úřadu práce, poskytl tento úřad možnost speci-
fické praxe právě zde. Celkově se zdá být spektrum vzájemné spolupráce už je-
nom z hlediska prostého výčtu poměrně široké, ale ve své většině má spíše tra-
diční podobu. Zatím tedy je viditelné, že spolupráce se odehrává stále stejně – má 
jakési „zaběhané koleje“ a vlastně „inovativní“ přístupy jsou méně časté. Nicmé-
ně jejich zmapování by v tomto případě mohlo sloužit i jako inspirace pro další 
školy a podniky (viz kategorie „jinak“ v tabulce č. 3). Je také možné, že se spo-
                                                 
10 Ze 13 respondentů, kteří uvedli, že spolupracují na tvorbě studijních programů, někteří 
specifikují v čem tato spolupráce spočívá. Jsou to například rešerše, zpracování podkladů 
pro akreditaci, ale samozřejmě i vlastní přednášky a tvorba a příprava vlastního předmětu 
výuky. 
11 Bylo by zajímavé, jak vypadá skutečná struktura spolupráce (tzn. založená na reprezen-
tativním souboru). V našem případě je opatrná interpretace těchto výsledků (tj. častější 
spolupráce na teoretické výuce než na praktické) možná dvojí: buď potvrzuje menší 
schopnost vysokých škol podporovat praktickou výuku, nebo naopak slabší snahu spolu-
pracovníků se orientovat přímo tímto „praktickým“ směrem. (pozn. aut.)  



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 66

lupráce liší také podle typu organizace z níž spolupracující pochází, nicméně na 
takto malém vzorku není tato diferenciace jednoznačně a hlavně spolehlivě pro-
kazatelná. 

Tabulka č. 3 Způsob spolupráce externistů 
 

 ANO NE 

               Jak? 

Tvorba studijních  
programů 

13 8 

Výuka 10 12 

Zpracování studijních 
materiálů 

8 14 

Zajištění praktické  
části výuky 

10  

Jinak 8 Jak: PR výsledků výzkumu, mezinárodní 
mobilita, odměňování vynálezců; 
Vědecko-výzkumné projekty, granty; 
Hodnocení studentské vědecké činnosti, 
stipendijní komise v nadaci Preciosa, komi-
se pro státní závěrečné zkoušky, příprava 
námětů na výzkum a diplomové práce; 
Laboratoř, vedení, prací, výzkumná  
a publikační činnost, školení doktorandů; 
Metodická pomoc při financování školy; 
Propagace moderních enterprise technolo-
gií, stáže studentů, vědecko-výzkumné 
projekty; 
Praxe studentů na Úřadu práce 

 
V zásadě lze rozdělit činnost spojenou s tvorbou studijních programů (tj. 

nejčastěji zmiňovaná podoba spolupráce) na tři základní úrovně (viz obrázek  
č. 1). První a zároveň nejobecnější úroveň se týká koncepce studijního programu 
jako celku, a zahrnuje přípravu podkladů a případně i v mezinárodním v rámci 
(např. tvorba programu bakalářského nebo navazujícího magisterského nebo vyu-
žití programu Erasmus Mundus). Druhá úroveň reprezentuje zaměření na přípra-
vu konkrétního předmětu či kurzu v rámci daného studijního programu. A nako-
nec třetím velmi specifickým typem či úrovní (a také nejméně obvyklým) je pří-
prava e-learningových kurzů pro vysoké školy.  
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Obrázek č. 1 Způsoby podílení se na tvorbě studijních programů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce s vysokými školami je hodnocena velmi pozitivně. K interpre-

taci/pochopení těchto výsledků se ale váže důležitá poznámka obsahová i meto-
dická: respondenti v naší sondě všichni s vysokými školami skutečně spolupracu-
jí. A nejsou to tudíž jen reprezentanti firem, které o možné spolupráci mluví  
a přejí si ji nebo se s vysokými školami a jejich prací setkávají „jen“ prostřednic-
tvím jejích absolventů.12  

Současně platí, že spolupráci se „svými“ vysokými školami externisti vní-
mají velmi pozitivně, ale její celkovou intenzitu (tj. v našem případě pojmenova-
nou jako dostatečnost – nedostatečnost) hodnotí spíše s určitou rezervou a dife-
rencovaně (tabulka č. 3). Nepovažují ji sice za úplně nedostatečnou (takto se 
nevyjádřil nikdo z respondentů!), ale poměrně často k ní mají určité výhrady  
a vidí, že její potenciál není zcela využitý. V této souvislosti se tak objevují hod-
notící spojení, která lze shrnout do jednoho společného jmenovatele, kterým jsou 
nenaplněné možnosti ať už z důvodů lidských (např. „snaha o zrušení spolupráce 
ze strany některých“), komunikačních (např. „problém: lepší oboustranná komu-
nikace, platforma, která sdružuje obě strany“), i časových (např. „hlubší spolu-
práce by šla na úkor firmy“). Podtextem téměř všech těchto vyjádření responden-
tů je pak určitá nespokojenost s flexibilitou vysokých škol, která se ostatně napl-
no a mnohem výrazněji projevuje v dalších částech výzkumu (především v otáz-
ce týkající se největších překážek ve spolupráci – pozn. aut.). 

 

                                                 
12 To by mohl být určitý problém pro výše zmíněný výzkum Svazu průmyslu a dopravy, 
tam jde ale primárně o absolventy a nikoliv o spolupráci jako takovou.  

Obecné koncepce,  
podklady, i mezinárodní 

souvislosti 

Tvorba 
studijních  
programů „Nové“ formy 

(např.  
e-learning) 

Konkrétní  
předmět, kurz 
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Tabulka č. 4 Celkové zhodnocení spolupráce s VŠ* 
 

Dostatečnou spíše dostatečnou spíše nedostatečnou Nedostatečnou 
7 10 3 0 

Proč ? (konkrétní vyjádření respondentů) 
- Snaha o zrušení spolupráce ze strany některých 
- Měla by být intenzivnější z obou stran (fakulty a MŽP) 
- Široká ale komplikovaná, zájem je obecný ale komplikují ji jednotlivci + problém vlast-
nická práva ze společných problémů 
- Možnost ovlivnit vývoj oboru 
- Relativně rozsáhlá, ale čím dál tím víc je potřeba ji dál rozšiřovat, časově a intelektuál-
ně náročné v souvislosti s prací ve firmě 
- Je tu nenaplněný potenciál, problém lepší oboustranná komunikace, platforma, která 
sdružuje obě strany, flexibilita škol při adopci nového… 
- Vše je v pořádku, tak jak to vyplývá z postavení VŠ a Úřadu práce 
- Maximálně užitečné 
- Časové limity, kompromis 

* Dva respondenti z 22 neodpověděli 
 
S vědomím základní podoby struktury spolupráce respondentů s technic-

kými vysokými školami je možné interpretovat i odpovědi na otázku, která se 
týká posouzení „osobního“ vlivu respondentů na spolupracující vysoké školy. 
Respondenti hodnotí svůj osobní vliv na vysokou školu respektive na vysoké 
školy, s nimiž spolupracují, nejčastěji jako spíše malý a jejich odpovědi se sou-
středí právě nejvíce mezi možnosti malý a ani malý ani velký. Pouze tři respon-
denti se subjektivně domnívají, že jejich vliv na VŠ je spíše velký – jeden repre-
zentuje Ministerstvo životního prostředí, druhý velkou akciovou společnost  
a třetí soukromou VŠ, jejich zázemí je tedy naprosto odlišné. Ale vzhledem 
k tomu, že bohužel nemáme další informace o jejich konkrétní spolupráci, nelze 
z jejich většího optimismu či sebedůvěry nic relevantního odhadovat (tedy, kde 
se případně vzali a na čem jsou založeny). 

 
Tabulka č. 5 Vliv na vysokou školu* 
 
Malý spíše malý ani malý  

ani velký 
spíše velký Velký 

2 9 7 3 0 

 
*Jeden respondent z 22 neodpověděl 
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Za subjektivní lze označit také hodnocení toho, zda jsou respondenti zapoje-
ní do vnitřního hodnocení kvality vysoké školy. (Subjektivní, protože není přesně 
definováno, co se vnitřním hodnocením kvality VŠ míní, a z tohoto důvodu krité-
ria respondentů pro odpověď mohou být až diametrálně odlišná – pozn. aut.). 
Možná i z určité nejasnosti otázky vyplývají odpovědi respondentů. Většina se 
tak nedomnívá, že by do vnitřního hodnocení kvality vysoké školy byla zapojena 
a 7 respondentů naopak své zapojení charakterizuje jako členství ve správní nebo 
vědecké radě vysoké školy/fakulty a případně také konstatováním, že získává 
zpětnou vazbu od studentů na svou činnost.13 

 
Tabulka č. 6 Zapojení do vnitřního hodnocení kvality vysoké školy, se kterou 

spolupracuje 
 

Ano Ne Jak? 
7 13 Obvykle jako člen správní, vědecké rady VŠ 

nebo fakulty + nebo taky prostřednictvím 
zpětné vazby od studentů 

 
Pro celý projekt SPAV bylo rovněž důležité získat konkrétnější představu  

o inspirativních (přesněji „dobrých“) příkladech spolupráce v jejich konkrétnější 
podobě.  

Podoby dobrých příkladů spolupráce firem a technických vysokých škol 
jsou relativně různorodé, je však evidentní a do určité míry očekávatelné, že se 
nejvíce týkají struktury a vytváření studijních plánů, ať už se jedná o jednotlivé 
předměty nebo i o celé obory (to bylo ostatně už zřejmé z otázky, která se týkala 
realizované spolupráce externistů-respondentů – tabulka č. 3). Za příklady vytvo-
ření nového studijního oboru tak může sloužit např. respondenty zmíněné návr-
hářství bižuterie (Preciosa) nebo studijní programy vzniklé ze spolupráce a akti-
vit společnosti Siemens. Takových příkladů existuje samozřejmě mnohem více  
a v tomto ohledu v žádném případě neaspirujeme na úplnost. V našem výzkumu 
tyto příklady především potvrzují hypotézy (a také zkušenosti) výzkumného tý-
mu. 

Respondenti (jak bylo řečeno výše, většinou se rekrutují z podnikatelského 
sektoru) velmi kladou důraz na expertní výuku, tj. na participaci odborníků 
z podnikatelské praxe na výuce studentů. Především tedy participaci těch lidí, 
kteří mají zkušenosti s reálnou existencí a chodem firmy, podniku. 

                                                 
13 Je vlastně vůbec otázkou do jaké míry lze u externistů hovořit o zapojení do vnitřního 
hodnocení VŠ, když se jedná o externí spolupracovníky. To je opět návrat k problému 
formulace otázky - pozn. aut. 
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Vůbec praktické dovednosti jsou z hlediska respondentů tím, co je při spo-
lupráci primárně zajímá. Proto se snaží vytvářet podmínky pro stáže studentů 
přímo v daných podnicích a případně je také navést na praktická a přímo ve vý-
robě uplatnitelná témata diplomových a bakalářských prací. 

Respondenti si rovněž uvědomují důležitost zvyšování atraktivity technic-
kých oborů VŠ pro studenty a snaží se ji podpořit různými stipendii, která do-
konce nemusí být podmíněna žádnými dalšími požadavky firem na zaměstnání 
takto podporovaného absolventa v dané firmě.  

Respondenti také vnímají jako dobrý příklad spolupráci na vědecko-výz-
kumných projektech a případných uplatnění jejich výsledků. (Malým příkladem 
z naší sondy může být třeba bezlopatková turbína jako ve výrobní praxi použitý 
výsledek společného výzkumu.) 

 
Obr.  2  Dobré příklady spolupráce vysokých škol a firemního sektoru 
 

 
 
U firem je tedy velmi dobře viditelná a zcela pochopitelná praktická orienta-

ce (PRAXE – to je v souvislosti s analýzou naší výzkumné sondy v podstatě klí-
čové slovo respondentů – pozn. aut.), to znamená mimo jiné důraz na podporu 
praktických dovedností, rychlou uplatnitelnost absolventů v prostředí firem,  
a v neposlední řadě také na aplikovaný výzkum (nebo ještě přesněji podpora 
inovací a uplatnění nových technologií). Pro české (podnikatelské) prostředí je 
příznačná i ta skutečnost, že jenom jediný respondent se zmínil o částečně odliš-
né strategii své mateřské firmy. Jeho poznámka je zajímavá zejména proto, že se 

 
Dobré příklady  

spolupráce 

 
 

základní výzkum,  
studium zaměstnanců 

firem 
 (nejméně časté) 

 
 

vědecko-výzkumné 
projekty pro praxi 

 
stáže, stipendia, výuka 

odborníků z praxe,  
zadávání diplomových  
a bakalářských prací  

(nejvíce časté) 
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týká doktorského studia zaměstnanců (Preciosa) a jejich (alespoň respondentem 
deklarovaného) zaměření také na základní výzkum. Píše: „….kromě využití zna-
lostního potenciálu a přístrojového vybavení vysoké školy to vede k hlubšímu 
poznání vědeckých souvislostí technologií, k nimž v rámci vnitro firemního apli-
kovaného výzkumu v podstatě nelze dospět.“.  

U všech těchto vyjádření, by nicméně bylo velkým přínosem jejich detail-
nější vysvětlení v rámci kvalitativních rozhovorů, což by mohl být dobrý námět 
pro další výzkumné aktivity. 

Odpovědi na otázku, která se zabývala pojmenováním překážek bránícím 
vzájemné spolupráci, poměrně jednoznačně odráží blízkost respondentů vůči 
podnikatelskému zázemí, a to do jisté míry překvapivě i u těch, kteří nepatří pří-
mo k reprezentantům firem, ale zastupují např. státní správu. V naprosté většině  
a s různou intenzitou totiž respondenti identifikují překážky spolupráce jako pře-
kážky generované vysokými školami. Jinak řečeno, školy jsou prozatím málo 
ochotné přizpůsobit se požadavkům „trhu“. Následující úvaha sice nevychází 
z ověřitelných dat, ale je dost pravděpodobné, že zástupci vysokých škol by na 
tuto problematiku měli diametrálně odlišný názor (i to by vlastně mohlo sloužit 
jako případný námět na výzkum orientovaný směrem k vysokým školám a jejich 
představitelům). Pomocí našeho dotazníku (potažmo sondy) je ale možné rele-
vantně pojmenovat výhradně problémy, které vyplývají ze zkušeností responden-
tů a z jejich pozic v průmyslu, z jejich znalosti „tržní“ či „manažerské“ kultury. 

V souvislosti s tímto je vhodné si položit i další a mnohem obecnější otázku, 
na kterou v tuto chvíli (a v rámci našeho výzkumu) nemáme odpověď. Jsou ale 
vysoké školy vždy jen v pozici toho, kdo má vyhovovat představám podnikatelů? 
Mají se vysoké školy chovat jako firmy: to je chovat se především tržně? Defini-
ce toho, co je vlastně úlohou vysokých škol je v tomto směru zásadní.  

Konkrétní překážky, které jsou respondenti uváděny, se významně zaměřují 
i na podmínky spolupráce v nejširším slova smyslu. Jsou to například legislativní 
hranice spolupráce, které vnímají jako spíše nedostatečné a nevhodně nastavené 
(např. „nulová právní podpora“), a s tím do určité míry souvisí také finanční ba-
riéry. Respondenti ale dost diferencovaně pojmenovávají, v čem finanční překáž-
ky především spočívají – zmiňují „oboustranně omezené finanční možnosti“  
a „nevyřešené financování“, ale taky „nedostatečnou finanční motivaci“ (ale čí?- 
to není z odpovědi jasné) a nakonec trochu úžeji a jednoznačně zaměřená odpo-
věď, že překážkou je „nízký rozpočet škol na odměny pro externisty“. 

Další typickou pojmenovanou překážkou je (přirozený?) nesoulad (dokonce 
v jednom vyjádření „odcizenost“) mezi teorií, která je preferována na vysokých 
školách a podnikatelskou praxí, což vede i k tomu, že: „Školy jsou příliš teoretic-
ky zaměřené, odtržené od praxe (spolupráce s firmami, důraz na praxi není hod-
notícím kritériem ani pro MŠMT), školy v konkurenci se specializovanými pora-
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denskými firmami a výzkumnými pracovišti neobstojí při zpracování různých 
studií a řešení praktických problémů.“.  

Nesoulad se projevuje rovněž ve vzájemně odlišných postupech, jiném ča-
sovém nastavení řešených záležitostí, a také vlastně odlišnými zájmy. I když 
posledně zmíněná překážka – odlišné zájmy – reprezentuje spíše krátkodobé  
a konkrétní zájmy, protože z dlouhodobého hlediska je evidentní, že zájmy obou 
stran jsou si přinejmenším blízké ne-li totožné.14 Na straně vysokých škol jsou to 
dobří absolventi a nové výzkumné poznatky, na straně podniků zase dobří za-
městnanci a nové technologie. Obojí je evidentně vzájemně komplementární. 

Jiná „firemní kultura“ je další překážka, která má zřejmě obecnější platnost 
a taky velmi výrazně souvisí s rozdílným důrazem na teorii a praxi. Ze strany 
respondentů je kritizována nízká flexibilita, motivace a pomalost škol, nereago-
vání na požadavky trhu a vůbec „netržní“ postupy, které jsou hodnoceny jako 
chybné. (např.: „Vnitřní uspokojení škol, že jsou v daném oboru na špičce a při-
tom jsou zaostalé, nahrazují „trh“ a sami vnucují studentům to, co je „dobré“). Ze 
subjektivního hlediska respondentů to samozřejmě může být a také je evidentní 
„chyba“ vysokých škol, ale na druhou stranu je docela dobře možné uvažovat  
i o tom, že u firem je zase naopak patrný přílišný důraz na výsledky ihned, bez 
zájmu o dlouhodobý (tj. strategický) vývoj (například je tento názor obsažen ve 
vyjádření: „Nejistota pro firmy a dlouhodobost spolupráce /pro firmy moc poma-
lé/, školy spíše chtějí sponzory.“). 

Vlastně by se dalo říci, že obě strany (tj. VŠ i podniky) mají svoje zavedené 
postupy, které jen málo korespondují s tím druhým prostředím. A ke skutečnému 
prolomení bariér může dojít pravděpodobně jenom díky oboustrannému kom-
promisu. Prozatímní stav spolupráce, kterou je možné dále výrazně zkvalitňovat, 
komentuje jeden respondent jako: „oboustrannou slepotu vůči naléhavosti spolu-
práce“. Jiný respondent se domnívá a následně navrhuje, že: „souhrnně nejdůleži-
tější je komunikace, lidé, kteří se umějí pohybovat v obou prostředích - více mo-
hou udělat školy než firmy, existuje tu možnost využití svých bývalých absolven-
tů (emocionální vztah ke škole).“. 

Jako překážka se poměrně často může jevit i lidský faktor. Někteří respon-
denti pociťují ze strany akademických pracovníků nechuť cokoliv měnit a odbor-
níky z praxe považují za určitý druh konkurence. A spolupráce je pak: „příliš 
závislá na jednotlivcích a sebeuspokojení pedagogů.“. 

                                                 
14 Možný hodnotový konflikt mezi vysokými školami a podnikatelským prostředím lze 
ale vidět v důvodech, pro které vysoké školství (obecně) a podnikatelské subjekty, firmy 
vznikaly. Velmi zjednodušeně vysoké školy jsou chápány jako místo volného bádání, 
vznikání nových myšlenek nebo obecně vzdělanosti, podniky, firmy jsou zakládány ob-
vykle za účelem zisku. (pozn. aut.)  
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Přes všechnu kritiku vysokých škol, existují ale i respondenti, jež si uvědo-
mují i to, že určitý díl zodpovědnosti leží i na samotném podnikatelském sektoru 
a jeho slabší ochotě investovat osoby, čas a samozřejmě také peníze do spoluprá-
ce s vysokými školami a jeden z respondentů, hovoří dokonce o pasivitě firem! 

 
Tabulka č. 7 Základní dichotomie ovlivňující spolupráci vysokých škol a pod-

nikatelských subjektů + rozdílná forma absolventa (pohled externích spolupracov-
níků) 

 
Teorie × praxe 

Poznatky × hotová řešení 
Základní výzkum × aplikovaný výzkum nebo přímý technologický vývoj 

„Akademické“ × „manažerské“ 
„Pomalé“ vysoké školy × „rychlé“ podniky a firmy  
(jiné pojetí času v rámci spolupráce o obecně) 

 
 
 
 
Teoreticky připravený student × prakticky a ihned použitelný pracovník 

 
Informace získané na základě výzkumné sondy provedené v rámci projektu 

SPAV o spolupráci technických vysokých škol s externisty – především lidmi 
z firemního sektoru, nejsou v žádném případě nečekané. Dobře se prolínají  
a doplňují s jinými výzkumy, které se tímto tématem také zabývaly (na tomto 
místě máme na mysli již v úvodu zmiňovaný výzkum Svazu průmyslu a dopra-
vy). V podstatě poznatky potvrzují to, že spolupráce má několik základních rysů 
nebo charakteristik: 
 probíhá zejména spíše tradičními formami (prostřednictvím účastí externistů 

na výuce, stáže pro studenty, tvorba studijních podkladů);  
 ve spolupráci existují velké rezervy, jež jsou identifikovány hlavně na straně 

VŠ (malá ochota, nízká flexibilita, atd.); 
 problémy existují v oblasti spolupráce na výzkumu a vývoji a případného 

uplatnění jejich výsledků v praxi; 
 ze strany podnikatelského sektoru je kladen důraz výhradně na aplikovaný  

a ve srovnání se základním výzkumem „rychlý“ výzkum, či výzkum na pří-
mou objednávku; 

 spolupráce je omezená odlišným prostředím obou spolupracujících stran 
(jiná pravidla, jiný čas, obecně jiná „kultura“); 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 74

 jejím nedostatkem je také slabá vzájemná komunikace a z toho vyplývají 
nedorozumění;  

 nejsou pro ni připraveny odpovídající legislativní a finanční podmínky. 
 
Na úplný závěr a na první pohled trochu mimo přímé výstupy tohoto vý-

zkumu se ale implicitně objevuje možná trochu provokativní teze o tom, že nám 
vlastně chybí pohled vysokých škol na stejnou problematiku. To je: neměly by 
být provedeny také výzkumy toho, co čekají vysoké školy od této spolupráce? 
Zatím se zdá, že většinou jsou všechny výzkumy orientované trochu jednostranně 
jen na firemní sektor a že jsou známy především jeho názory, které veřejné deba-
tě naprosto dominují. Samotné vysoké školy jsou potom vnímány jednostranně 
jako nepružné a příliš akademické instituce, které stojí úplně mimo „skutečný“ 
(tj. na principech volného trhu založený ?) život.  

 
2.2  Výzkumná sonda o činnosti správních rad vysokých škol – aktéři: 
rektoři a správní rada VŠ 

V druhé části textu se budeme zabývat sondou, která se týkala působnosti 
správních rad vysokých škol a jejím reflektováním vybranými aktéry. Pro připo-
menutí, na jedné straně jsou aktéry rektoři vysokých škol (s technickým zaměře-
ním) a na straně druhé předsedové správních rad vysokých škol. Právě jejich 
vztah, spolupráce a kontakty jsou nejintenzivnější. Rektoři a předsedové správ-
ních rad jsou vzájemně partnery, a proto poznání jejich postojů a názorů má ve 
zkoumané problematice svou relevanci.  

Jak bylo naznačeno výše, hlavním záměrem této výzkumné sondy bylo 
oslovit relevantní respondenty a získat jejich reflexi současného fungování 
správních rad vysokých škol. To znamená fungování, které je omezeno a vyme-
zeno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (konkrétně správních rad se týká § 14 a § 15). Právě tam je poměrně jed-
noznačně ohraničena funkce správních rad. Práce správních rad vysokých škol se 
týká především dozoru v oblasti hospodaření vysoké školy (např. převádění mo-
vitých a nemovitých věcí) a také (více méně formálního) vyjádření ke směřování 
školy, jež reprezentují dokumenty jako jsou dlouhodobý záměr a výroční zprávy. 
Členy správní rady (kteří vždy musí být externisty ve vztahu k VŠ) jmenuje po 
dohodě s rektorem ministr školství tak, aby v ní měli zastoupení představitelé 
veřejného života, územní samosprávy a státní správy.15  

V rámci snah o reformování vysokého školství existují nicméně pokusy 
/náměty o/na změnu působnosti nebo dokonce posílení pozice správních rad, 
                                                 
15 Celé znění zákona o vysokých školách je dostupné na 
http://aplikace.msmt.cz/vysokeskoly/Legislativa/Zakon111_uplne_zneni_552.htm . 
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které by mohlo vést k tomu, že do vysokých škol se mnohem výrazněji přenese 
manažerské řízení. To je vnímáno jako důležitá až zásadní podmínka pro zlepšení 
situace vysokých škol a pro to, aby školy lépe a flexibilněji reagovaly na trh prá-
ce a jeho potřeby. 

Velice stručně se nejprve zmíníme 1) základní hodnocení vlivu správních 
rad na činnost vysokých škol, 2) zapojení správních rad do hodnocení kvality VŠ 
a nakonec 3) o vzájemné spolupráci správních rad VŠ a rektora. Vždy budeme 
výsledky interpretovat s ohledem na oba typy aktérů (tj. rektoři a předsedové 
správních rad). Předpokládáme totiž, že jejich názory/postoje se mohou lišit.  

Tři zmíněné oblasti („měřené“ prostřednictvím 3 indikátorů – viz příloha do-
tazník – otázky č. 1 až 3a) představují jakousi rámcovou reflexi funkce správní 
rady danou zejména v současnosti platným zákonem o vysokých školách. 

Rektoři hodnotí vliv správních rad nejčastěji jako ani malý, ani velký, za-
tímco předsedové správních rad častější směřují své odpovědi k možnosti malý 
vliv a nikdo z respondentů se nedomnívá, že vliv správních rad je velký. V něk-
terých případech respondenti sami upozorňují, že vliv SR je prostě dán již zmi-
ňovaným zákonem (viz tab. č. 8). 

 
Tabulka č. 8 Vliv správní rady na činnost VŠ 
 

 Rektoři Předsedové SR Celkem 

malý vliv + spíše malý 3 4 7 

ani malý, ani velký 4 2 6 

spíše velký + velký vliv 3 1 4 

Pozn. 2 respondenti – jeden rektor a jeden předseda SR neodpověděli 
 
Komplikovanější se jeví otázka na zapojení do vnitřního hodnocení kvality 

vysoké školy. Na tomto místě je ale potřeba uvědomit si, že toto zapojení může 
být vnímáno velmi subjektivně a nestejně – stejně jako v případě první sondy 
mezi externími spolupracovníky. I přes tuto metodicko-obsahovou neujasněnost 
budeme i tady prezentovat výsledky. Polovina rektorů se domnívá, že správní 
rada je zapojena do tohoto procesu a druhá polovina je přesvědčena o opaku. 
Naproti tomu méně jsou o svém zapojení přesvědčeni právě předsedové správ-
ních rad. A i v odpovědi na to, zda jde o (ne)zapojení dostatečné nebo nedosta-
tečné se soubor hodně diferencuje. Ale je patrné, že rektoři toto zapojení považují 
častěji (oproti předsedům SR) za nedostatečné. Respondenti měli možnost svůj 
postoj také alespoň částečně osvětlit. Toto zapojení nejčastěji popisují jako pro-
jednávání a schvalování výročních zpráv a dlouhodobých záměrů vysokých škol 
a jejich aktualizací. Takové konstatování zcela odpovídá výše zmiňovaným funk-
cím správních rad podle vysokoškolského zákona. Zde prezentované postoje 
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budou více pochopitelné v souvislosti s názory na možné rozšíření kompetencí 
správních rad, na tomto místě zatím nemají sami o sobě silnou vypovídací hod-
notu. 

Tabulka č. 8a Zapojení SR do vnitřního hodnocení kvality vysoké školy 
 

 Rektoři Předsedové SR Celkem 
Ano 5 3 8 

Ne 5 5 10 

Pozn. 1 respondent (rektor) neodpověděl 
 
Tabulka č. 8b Hodnocení zapojení SR do vnitřního hodnocení kvality VŠ 
 

 Rektoři Předsedové Celkem 

Dostačující 3 2 5 

Spíše dostačující 1 3 4 

Spíše nedostačující 2 2 4 

Nedostačující 3 1 4 

Pozn. 2 respondenti (rektoři) neodpověděli 
 
Největší shoda vládne u hodnocení vzájemné spolupráce, jak rektoři, tak 

předsedové správních rad ji vnímají jako pozitivní, nikdo z nich ji nehodnotí 
negativně. (viz tab. č.9)  

 
Tabulka č. 9 Hodnocení vzájemné spolupráce rektora a správní rady 
 

 Rektoři Předsedové Celkem 

Pozitivní 8 7 15 

Spíše pozitivní 1 1 2 

Spíše negativní + negativní - - - 

 
Ve svých doplňujících vysvětleních rektoři označují správní radu složenou 

z podnikatelů, zástupců státní správy, regionální i lokální administrativy za důle-
žitý korekční činitel, jež disponuje mimoakademickými zkušenostmi. Správní 
rada pro ně představuje důležitý pohled z venku do jinak dost uzavřeného pro-
středí, které také někdy trpí partikulárními zájmy jednotlivých fakult. Správní 
rada je podle rektorů: nezaujatá, tvůrčí, dodává zpětnou vazbu a „není zatížena 
profesionální slepotou“. To platí i přesto, že si rektoři-respondenti uvědomují, že 
pravomoci správních rad jsou do značné míry omezené. Je patrné, že předsedové 
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správních rad jsou pro rektory spíše dobrými partnery, se kterými spolupráce 
docela dobře funguje, byť možnosti pro ni jsou po formální stránce do značné 
míry striktně a úzce vymezené. 

Naproti tomu předsedové správních rad jsou poněkud méně konkrétní a kva-
litu spolupráce ilustrují „jen“ jako dobrou a kolegiální komunikaci s rektorem, 
oceňují připravené kvalitní materiály pro jednání správní rady a obecně hovoří  
o tom, že zasedání správních rad a rektorů probíhá dobře. 

Dalo by se z takového hodnocení usuzovat, že správní rada a její členové 
jsou přece jenom větším přínosem pro rektora (potažmo vysokou školu) než 
opačně – to je, že členové správních rad své členství ve správní radě jako přínos 
příliš nevnímají (nebo alespoň z jejich komentářů to přímo nevyplývá)?  

Poslední část tohoto oddílu věnujeme konkrétním příkladům dobré spolu-
práce, která probíhá v současných podmínkách vztahu správní rada a vysoká 
škola (reprezentovaná rektorem) a také otázce o možném rozšíření kompetencí 
správních rad. V odpovědích na tyto otázky spočívají pravděpodobně nejdůleži-
tější poznatky.  

Příklady dobré spolupráce členů SR s danou vysokou školou se dají rozdělit 
do několika oblastí a zároveň platí, že většina respondentů takové příklady zná  
a uvádí. Je ale příznačné, že 3 z 8 předsedů správních rad (oproti pouze 1 rektor 
z 11) takový příklad nedávají. To možná souvisí s výše vznesenou otázkou  
o rozdílném přínosu spolupráce u rektorů respektive předsedů správních rad,  
i když takový vztah lze jen těžko v daném případě prokázat.  

Hlavní směry spolupráce jsou vedeny zcela logicky vůči podnikatelské sfé-
ře. Spolupráce je uskutečňována také s místní i krajskou samosprávou, částečně 
existuje i na ose vysoká škola a úroveň vlády. Jmenované směry nejsou překva-
pivé a jsou evidentně dané složením správních rad, v podstatě je kopírují. 

Charakter spolupráce se samozřejmě liší i vzhledem ke jmenovaným oblas-
tem/aktérům. Hlavní podoby spolupráce mezi VŠ a podnikatelským sektorem, 
které respondenti zmiňují, jsou potom zejména stipendia, praxe, podpora výzku-
mu a vědy, manažerské náměty pro chod školy. V případě spolupráce s regio-
nální či místní samosprávou může spolupráce vypadat jako pomoc při převodu 
majetku (např. z kraje nebo města na VŠ). 

Rektoři jako dobrý příklad spolupráce se správními radami uvádějí i jakýsi 
„lobbing“ vysokých škol. Díky tomu, že v tomto orgánu zasedají úředníci státní 
správy, ale i politicky aktivní lidé se jim mohou pokoušet vysvětlovat pozice 
vysokých škol a pokoušet se tak ovlivnit dění i na nejvyšší úrovni (třeba právě 
reforma vysokých škol a s ní spojené změny).  

Co je ale pravděpodobně stěžejní ve vzájemné spolupráci, je vyzdvihnutí 
skutečnosti, že samotná přítomnost manažerů, úředníků, politiků umožňuje získat 
zkušenosti z fungování neakademické sféry. Takové názory zaznívají velmi často 
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od rektorů, jsou v podstatě u každého z nich alespoň implicitně obsaženy. Před-
sedové správních rad jsou si této své úlohy příchozího zvenku vědomi. 

V popisovaných příkladech dobré spolupráce ale naproti tomu chybí ta, kte-
rá se týká tvorby nových studijních programů.16 

Hypotetická otázka zaměřená na kompetence správních rad je malou ozvě-
nou probíhající diskuse o úloze správních rad v rámci reformy vysokých škol. 
Mezi odpověďmi respondentů přece jenom převažují ty, které by byly pro rozší-
ření kompetencí - a to jak mezi rektory, tak mezi předsedy správních rad (viz tab. 
č.10). I v předchozích odpovědích byla mezi řádky obsažena domněnka, že 
správní rady a jejich členové, kteří mají velké zkušenosti z neakademického pro-
středí, nejsou (a nemohou být) dostatečně využíváni vysokými školami, protože 
jsou zákonem vlastně omezeni na pouhé formální schvalování a dohled hospoda-
ření a fungování vysokých škol. Jejich skutečné pravomoci v oblasti řízení (ma-
nagementu) vysokých škol jsou zcela minimální.17  

 
Tabulka č. 10 Rozšíření kompetencí ano či ne? Jak? 
 

 Rektoři Předsedové Celkem 

Ano 6 4 10 

Ne 4 3 7 

 
Hypotetická (ale v současné situaci relevantní) otázka tedy zní, jakým smě-

rem by se kompetence SR mohly ubírat, kdyby byla možnost pro jejich rozšíření. 
Konkrétní návrhy zaznívaly zejména od rektorů. Podle nich (a nešlo o ojedi-

nělé návrhy) by SR měla být přímo zainteresována např. do volby rektora. 
V tomto ohledu se objevily dva návrhy, v jednom z nich by SR byla hlavním 
volitelem a v druhém případě by se měla podílet na volbě v kombinaci s akade-
mickým senátem.  

                                                 
16 Z jiných výzkumů (např. výzkumu v rámci SPAV spolupráce externistů a VŠ – viz 
AULA č. 3/2009) ale víme, že tvorba studijních programů patří k těm nejběžnějším ty-
pům spolupráce mezi externisty a vysokými školami. Naše výsledky se tak dají interpre-
tovat nejméně dvěma možnými způsoby. Buď je to pro školy a správní rady už tak samo-
zřejmá dobrá spolupráce, že ji v dotazníkovém šetření nezmiňují, protože jsou jiné „zají-
mavější“ příklady. A nebo se tento druh spolupráce odehrává jinde a ne mezi rektorem 
(reprezentantem celé vysoké školy) a správní radou VŠ, může se například odehrávat na 
nižší úrovni fakult, kateder, atd. (pozn. aut.). 
17 Posílení pravomocí správních rad je často prezentováno jako jedna z možných cest, jak 
dostat na vysoké školy manažerské řízení (pozn. aut.). 
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Mezi rektory se objevila v jednom případě i další s tím související myšlenka, 
která je také důležitou součástí diskuse o reformě vysokého školství v ČR. Jde  
o myšlenku rozdělit vysoké školy na ty, které jsou tzv. profesně zaměřeny a ty, 
které se profilují jako výzkumně-vědecké VŠ. A právě u profesně zaměřených 
vysokých škol by správní rada, podle názoru rektora jedné vysoké školy, měla 
být tím, kdo volí rektora a případně i management školy.  

Dalším respondenty-rektory zmíněným námětem na rozšíření kompetencí 
správních rad bylo reálné spolurozhodování o investicích nebo o strategii dané 
vysoké školy.  

Na další, a velmi důležitý, rozměr problému upozornil jeden z rektorů, který 
se domnívá, že: „Pokud by byly SR tvořeny výhradně, nebo převážně externisty, 
kteří činnost ve SR vykonávají zadarmo a jen vedle svého hlavního zaměstnání, 
pak nelze uvažovat o rozšíření pravomocí. I současná, zákonem daná „dohlížecí“ 
funkce SR na počínání školy s majetkem (prodej majetku) je problematická, po-
kud nemají členové SR dosti času, chuti a patřičné odpovědnosti na vykonávání 
této funkce.“ 

Předsedové SR se ve svých námětech na rozšíření kompetencí soustředí na 
větší možnost ovlivnit profilaci školy a její rozvoj (např. prostřednictvím nových 
oborů). S tímto postojem bezesporu souvisí i zavedení takových kompetencí, 
které by vedly k méně formálnímu schvalování předkládaných dokumentů. Platí 
ale také, že předsedové správních rad svůj postoj k dané otázce častěji než rektoři 
dále nevysvětlují. 

Mezi názory rektorů a předsedů správních rad jsou určité rozdíly. Rektoři by 
posílili pravomoci zřejmě nejraději na úkor akademického senátu, předsedové 
správních rad by se raději viděli jako spolutvůrci koncepcí, strategií, zjednoduše-
ně řečeno, by chtěli více rozhodovat o směřování školy.18 

Obě skupiny se v zásadě shodují na tom (samozřejmě z těch, co jsou pro po-
sílení pravomocí), že současné kompetence v oblasti hospodářské jsou velmi 
malé a v podstatě není využita intelektuální a zkušenostní kapacita jednotlivých 
členů SR.  

Výsledky charakterizuje několik základních premis, které se na tomto místě 
pokusíme pojmenovat. 

Obecně platí, že rozdíly v reakcích obou typů respondentů (tj. rektorů  
a předsedů správních rad) mohou být dány jejich odlišnou pozicí ve vztahu 
k vysoké škole. Být předsedou správní rady (potažmo jejím členem) je totiž 
„jen“ vedlejší činností, zatímco pro rektora je zájem školy zcela rozhodující, jeho 
zodpovědnost je mnohem vyšší a také osobnější. 

                                                 
18 To se ale dá ovlivnit i prostřednictvím volby rektora (pozn. aut.). 
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Předchozí konstatování lze dát do souvislosti i s menším zájmem předsedů 
správních rad zúčastnit se výzkumu nebo své odpovědi blíže dovysvětlit. I to je 
jeden z průvodních jevů sondy. Pro předsedy správních rad je za současné situace 
funkce spíše formální nebo „čestná“, jejich ochota investovat čas do výzkumu 
(dotazníku) je také viditelně menší, a to není kritika, ale pouze konstatování sku-
tečnosti. 

Ze sondy je tak patrná větší zainteresovanost rektorů na daném tématu.  
O spolupráci se správními radami stojí, protože pro ně jsou nositeli jiných, ne-
akademických zkušeností. Zároveň jsou to lidé, kteří drží důležité pravomoci ve 
státní nebo regionální správě, případně ve velkých soukromých podnicích. Nako-
nec jsou pro ně důležitými partnery, se kterými se za současných podmínek (tj. 
kdy má správní rada dost omezené možnosti ovlivnit skutečné dění na vysoké 
škole) dobře jedná, a to dokonce lépe než se silným akademickým senátem. 
Možná i proto je pro rektory lákavá myšlenka na rozšíření pravomocí správní 
rady. Ale s tím by se samozřejmě změnila i jejich vzájemná pozice – správní rada 
by už nebyla jen formální dozorovací institucí, ale měla by větší možnosti ovliv-
nit podobu a chod vysoké školy, změnila by se její zodpovědnost. Změnil by se 
také postoj rektorů k jejímu fungování? 

Přes omezení daná charakterem výzkumu, se zdá, že sonda docela dobře od-
ráží současný stav. Aktéři výzkumu jsou si dobře vědomí zákonem nastavených 
možností ve vztahu VYSOKÁ ŠKOLA – SPRÁVNÍ RADA. Na jedné straně 
rektoři jako ti, kteří se nejvíce stýkají se správní radou VŠ, dobře vnímají nevyu-
žité možnosti a potenciál členů správních rad, snad proto je jejich zájem o hlubší 
a těsnější spolupráci přece jenom výraznější. Na druhou stranu předsedové správ-
ních rad svou funkci reflektují s poněkud menším zaujetím pro věc, jak bylo na-
značeno výše v textu, více formálně. 

 
Závěr 

V závěru se pokusíme shrnout několik nejdůležitějších poznatků, které 
z obou sond podle nás vyplývají. Budeme se zde věnovat nejen obsahovým po-
znatkům, ale také metodickým, které mohou a mají sloužit pro další výzkumy na 
toto téma.19  

Z hlediska metodiky se ukazuje, že pro výzkum spolupráce vysokých škol 
s ne-akademickým sektorem je důležitá vzájemná reflexe obou zúčastněných 
stran.20 Jakákoliv spolupráce se odehrává ve vztahu a právě tento oboustranný 

                                                 
19 Vhodně použitou metodiku považujeme totiž za přinejmenším stejně důležitou jako 
samotné výsledky výzkumu. Jen kvalitní design výzkumu totiž přináší relevantní a smys-
luplné poznatky obsahové (pozn. aut.). 
20 Jak jsme se o ni pokusili v sondě o fungování správních rad, kde respondenty byli rek-
toři a předsedové správních rad. 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 81

rozměr je důležité zohlednit v přístupu k dané tématice. S tím souvisí i správné 
nastavení výběru respondentů na obou zúčastěných stranách. Pro zde předsta-
vené výzkumné sondy jsou správný výběr respondentů, spolu s jejich motivací  
a zodpovědností za dané téma klíčové. Ukázalo se, že oslovení respondentů na 
základě bližších osobních vztahů je daleko úspěšnější, i když samozřejmě může 
být i zdrojem určitých problémů (např. možnost určitého zkreslení výzkumu 
atp.). Méně zainteresovaní respondenti (jako v sondě mezi externími spolupra-
covníky), reagují mnohem slaběji (viz nízká návratnost v téže sondě), i když je 
zřejmé, že je to téma pro ně zcela relevantní a dokonce důležité. Z hlediska další-
ho výzkumu by bylo také dobré zvážit upřednostnění kvalitativního výzkumu. 
Ukázalo se totiž, že nejvíce nosná jsou konkrétní vyjádření respondentů 
k danému tématu (zejména u bariér spolupráce a také dobrých příkladů spoluprá-
ce). Odpovědi dané nabízenou škálou (u uzavřených otázek) přece jenom re-
spondenty do určité míry svazovaly. Je ale pravdou, že dotazník je mnohem mé-
ně náročný na čas respondenta než rozhovor a i z tohoto důvodu byl nakonec 
zvolen. 

Poznatky obsahové, které na závěr uvádíme, budou velmi stručné. Na tomto 
místě již nebudeme opakovat, to co bylo napsáno konkrétně ke každé z obou 
provedených sond, ale spíše se pokusíme upozornit na to, co je „pod povrchem“ 
sond obsaženo. V každém případě platí, že zájem o spolupráci existuje, ale je 
omezován různými okolnostmi. Zdá se, že na straně škol je velmi vítaný pohled 
z jiného prostředí případně odlišné postupy v řízení, které poněkud nabourávají 
zavedené dlouholeté stereotypy. A právě zástupci mimoakademické sféry si těch-
to (ne nutně vždy špatných) stereotypů všímají a poměrně silně je kritizují. Chá-
pou školu jako toho, kdo by se měl především přizpůsobit jejich požadavkům – 
snad dokonce v intencích dodavatelsko-odběratelských vztahů. Otevřenou otáz-
kou ale stále zůstává, co jsou mimo-akademické oblasti na oplátku ochotny in-
vestovat (peníze, čas, osoby,…?). Zatím se zdá, že v tomto směru se vlastně cho-
vají často také dost stereotypně, a že vzájemně komunikují a jednají právě v hra-
nicích svých vlastních stereotypů. Rozdílnost obou „kultur“ je evidentní a vzá-
jemné pochopení a ochota ke kompromisům je oboustranně poměrně nízká.  

Je tak vlastně velký paradox, že poměrně silná kritika nedostatečnosti, ne-
využitého potenciálu spolupráce je zároveň doprovázena pozitivním hodnocením 
toho, co se opravdu uskutečňuje. Znamená to, že obě strany si v tom, co dělají, 
rozumí, ale zároveň vědí, že je to málo, nebo toto pozitivní hodnocení probíhající 
/uskutečněné spolupráce je spíše zdvořilostní záležitostí? Na obou stranách  
(a přes jednotlivé případy velmi široké a aktivní spolupráce) stále existuje po-
měrně velký rozpor mezi proklamacemi – tedy tím, co by chtěly v rámci spolu-
práce dokázat – a tím, co se skutečně podařilo zrealizovat. 

 
 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 82

Soupis bibliografických citací 
 
BAYH-DOLE ACT (informace o zákonu) http://www.3pod.cz/ Article2. 
aspx?ArticleID=344 staženo 15.12.2009 nebo http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Bayh%E2%80%93 Dole_Act staženo 15.12.2009 
BÍLÁ KNIHA. NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE – hodnocení absolventů vysokých škol českým průmyslem 
http://www.msmt.cz/bila-kniha/jak-hodnoti-absolventy-vysokych-skol-cesky-
prumysl, staženo 15.12..2009  
ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH http://aplikace.msmt.cz/vysokeskoly/ Le-
gislativa/Zakon111_uplne_zneni_552.htm   staženo 15.12.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 83

Příloha 1 – Charakteristika respondentů/institucí (sonda externí spolu-
pracující s VŠ) 

 
Background respondentů jako reprezentantů podniků, společností 

Typ firmy / podniku Podnikatelský subjekt: od 
malých firem po globální  
podniky  
(14 respondentů) 

Státní instituce/organizace: 
např. typu vědecké výzkumné 
instituce nebo knihovny, úřad 
práce, ministerstvo životního 
prostředí, ministerstvo financí 
(8 respondentů) 

Počet zaměstnanců Nejčastěji od 100 do 1000 
zaměstnanců (9 respondentů) 

Dále více než 1000 zaměst-
nanců ( 6 respondentů). 
Dále do 100 zaměstnanců  
(3 respondenti).  

IT (4 respondenti) Výzkumné instituce a soukromá 
VŠ (3 respondenti) 

Oborové zaměření 

Organizační složky státu: např. 
úřad pro technickou normali-
zaci, metrologii a státní zku-
šebnictví, MŽP, MF, Úřad 
práce, Státní technická 
knihovna 

Dále: sklářství, zemědělství, 
poradenství, strojírenství, sta-
vebnictví, plynárenství, elektro-
technika 

 
Background respondentů jako osob 

Rok narození Nejvíce:  
1941 – 1950  
(10 respondentů) 

Dále 1961 – 1970  
(5 respondentů)  
a 1951 – 1960  
(4 respondenti) 

1931  
(2 respondenti) 
1971  
(1 respondent) 

Vzdělání Všichni nejméně VŠ 
Obor vzdělání Technické obory: 

elektrotechnika, 
strojírenství, sta-
vební inženýrství, 
kybernetika 

Humanitní: filosofie, 
psychologie, právo, 
knihovnictví 

Ostatní: zeměděl-
ství, potravinářství, 
matematická in-
formatika, chemie 

 
Příloha 2 - Dotazník (sonda externí spolupracující s VŠ) 

1) V jaké firmě působíte? (typ firmy/podniku; velikost – počet zaměstnan-
ců/roční obrat; oborové zaměření) 

2) V kterém roce jste se narodil(a) 
3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  
4) V jakém oboru jste ho dosáhl(a)?   
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5) S kterou/kterými vysokými školami spolupracujete nebo jste spolupraco-
val(a)? 

6) Domníváte se, že Váš vliv na vysokou školu, se kterou spolupracujete 
/spolupracoval(a) jste je/byl: 

7) Zapojujete se/zapojil(a) jste se do vnitřního hodnocení kvality vysoké školy, 
se kterou spolupracujete/spolupracoval(a) jste? 

8) Spolupracujete/spolupracoval(a) jste s vysokou školou na tvorbě studijních 
programů? 

9) Podílíte se/podílel(a) jste se přímo na:  
10) Vaši spolupráci s danou vysokou školou celkově považujete/považoval(a) 

jste za:  
11) Co považujete za dobré příklady spolupráce vysokých škol a firemního sek-

toru? 
12) Jaké největší překážky vidíte při spolupráci vysokých škol s firmami? 
13) Jste/byl(a) jste členem správní rady některé vysoké školy? 
14) Domníváte se, že vliv správních rad na vysokou(é) školu(y) je obecně:  
15) Zapojení správní rady do vnitřního hodnocení školy považujete za:  
16) Vzájemnou spolupráci správní rady a rektora vnímáte: 
17) Víte o dobrých příkladech spolupráce vysoké školy s členy správní rady?  
18) Jste/byl(a) jste členem vědecké rady některé vysoké školy?  
19) Zapojení vědecké rady do hodnocení školy považujete za:  
20) Vzájemnou spolupráci vědecké rady a rektora vnímáte: 
21) Jak hodnotíte spolupráci rektora a externích členů vědecké rady:  
22) Víte o dobrých příkladech spolupráce vysoké školy s externími členy vědec-

ké rady? 
 
Příloha 3 - Dotazník (sonda rektoři a předsedové správních rad VŠ) 
A. Pro rektory 

1) Domníváte se, že vliv správní rady na Vaši vysokou školu je: malý - spíše 
malý - ani malý, ani velký - spíše velký – velký? 

2) Je správní rada zapojena do vnitřního hodnocení kvality školy?: ano/ne; 
v případě, že ano, uveďte, jakým způsobem. 

3) 2.a Posuďte, zda považujete toto zapojení za: dostačující - spíše dostačující - 
spíše nedostačující – nedostačující. 

4) Vzájemnou spolupráci se správní radou vnímáte: pozitivně - spíše pozitivně 
- spíše negativně – negativně. 

5) 3a Prosíme, vysvětlete blíže, v čem pozitivně/negativně a proč? 
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6) Domníváte se, že kompetence správní rady by měly být rozšířeny?: ano/ne; 
Pokud ano, prosíme uveďte, do jaké oblasti. 

7) Víte o dobrých příkladech spolupráce Vaší školy s členy správní rady?: 
ano/ne; Pokud ano, prosíme uveďte konkrétní příklad/příklady. 
 
B. Pro předsedy správních rad 

1) Domníváte se, že má správní rada, ve které působíte, na činnost vysoké ško-
ly vliv: malý – spíše malý – ani malý, ani velký – spíše velký – velký. 

2) Je tato správní rada zapojena do vnitřního hodnocení kvality školy?: ano/ne; 
v případě, že ano, uveďte, jakým způsobem. 

3) Posuďte, zda považujete toto zapojení za: dostačující - spíše dostačující – 
spíše nedostačující – nedostačující. 

4) Vzájemnou spolupráci správní rady a rektora vnímáte: pozitivně - spíše po-
zitivně - spíše negativně – negativně. 

5) Prosíme vysvětlete blíže, v čem pozitivně/negativně a proč. 
6) Domníváte se, že kompetence správní rady by měly být rozšířeny?: ano/ne; 

Pokud ano, prosíme uveďte, do jaké oblasti. 
7) Víte o dobrých příkladech spolupráce vysoké školy se členy Vaší správní 

rady?: ano/ne; Pokud ano, prosíme, uveďte konkrétní příklad/příklady. 
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3.  
ÚČAST EXTERNÍCH ODBORNÍKŮ  

V SYSTÉMECH ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY 
TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 

 
Helena Šebková 

 
Úvod 

Zajišťování kvality je v posledních desetiletích jednou z nejvýznamnějších 
priorit vysokoškolských, resp. terciárních systémů vzdělávání. V evropském kon-
textu hraje také v této oblasti velmi důležitou úlohu Boloňský proces, který 
zejména od setkání ministrů školství v Berlíně v roce 2003 (Realizace evropské-
ho prostoru…, 2003) věnuje kvalitě vysokého školství mimořádnou pozornost. 
Cíle procesu směřují k harmonizaci hodnotících a akreditačních aktivit, k jejich 
transparentnosti, k vzájemnému porozumění a uznávání výsledků. (Šebková, Ko-
houtek, 2007)  

K dosažení cílů by měla přispět implementace Evropských standardů 
a směrnic (ESG – European Standards and Guidelines), které na žádost ministrů 
odpovědných za vysoké školství zpracovala ENQA (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education) se svými partnery (Evropskou asociací 
univerzit (EUA), Asociací institucí vysokoškolského vzdělávání (EURASHE) 
a Evropským svazem studentů (ESU, dříve ESIB). Pro účely této části monogra-
fie připomeňme, že ESG doporučují vybírat pro mechanismy vnějšího hodnocení 
experty, kteří mají potřebné znalosti a kteří jsou pro tuto činnost kompetentní. 
Zdůrazňují, že by se výběru expertů měla věnovat velká péče a využívat možnost 
vybrat experty mezinárodní.  

Zajišťování kvality bylo též významným tématem projektu OECD Thematic 
Review of Tertiary Education, který poskytl k využití nejen významná konkrétní 
doporučení, jak kvalitu pojímat a rozvíjet, ale také velké množství výzkumných 
výsledků, které přispívají k vytváření kultury kvality v obecném slova smyslu. 
Konkrétní doporučení k zajišťování kvality pro Českou republiku jsou formulo-
vána ve studii nazvané Country Note. Opět pro účely právě tohoto textu připo-
meňme, že odborníci OECD shledali Akreditační komisi (AK) příliš úzce zamě-
řenou do akademické komunity, a proto kromě jiného doporučili, aby byl výběr 
výběru členů AK konzultován s aktéry mimo vysoké školství a následně aby 
mnohem větší počet členů AK než v současné době (pouze jeden člen AK z pro-
středí mimo akademickou obec) reprezentoval širší okruh aktérů, tj. zástupce trhu 
práce, soukromých institucí apod. (File et al, 2006). Obdobné doporučení bylo 
vzneseno směrem k pracovním skupinám AK.  
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Akreditační komise na mezinárodní dokumenty a jejich doporučení reaguje 
především v rámci svého vnitřního hodnocení prostřednictvím příslušných zpráv. 
Zpráva o vnitřním hodnocení za rok 2009 uvádí, že by se mělo zlepšit zastoupení 
externích odborníků a zahraničních odborníků mezi členy AK i v jejích pracov-
ních skupinách. V hledání zahraničních odborníků se AK soustřeďuje především 
na Slovensko, odkud se již podařilo pro její práci jednoho člena získat. Důvod je 
jednoduchý, ale důležitý – nevytváří se jazyková bariéra, která může práci kom-
plikovat, jak se ostatně potvrzuje z pracovních skupin, z nichž některé mezi svý-
mi členy zahraniční odborníky mají. Zpráva o vnitřním hodnocení dále uvádí, že 
„se zatím příliš nedaří zvyšovat zastoupení odborníků z praxe, kterým často chy-
bí motivace k takové činnosti.“ (Zpráva o vnitřním hodnocení, 2009). Navrhuje 
proto diskutovat o oborech nebo oborových oblastech, pro které by zastoupení 
odborníků z praxe bylo skutečným přínosem. Jedno ze souhrnných přijatých 
opatření pak zní: „diskuse o zapojení odborníků z praxe a zahraničních odborní-
ků do činnosti pracovních skupin“ (Zpráva o vnitřním hodnocení, 2009).  

Ve světle stručně naznačeného vývoje byl jeden z cílů projektu zaměřen na 
to, jak a v jaké míře reagují na mezinárodní i domácí vývoj v zajišťování kvality 
technicky zaměřené vysoké školy, zda se externí odborníci, zejména externí čle-
nové vědeckých rad a členové správních rad, podílejí na systémech vnitřního 
hodnocení kvality a jaká je jejich úloha ve vnějších hodnoceních, kterým se tyto 
školy podrobují.  

 
3.1  Metody výzkumné práce 

Projekt, jehož výsledky souhrnně předkládá tato monografie, si tedy kladl za 
jeden ze svých cílů najít způsob a míru účasti externích odborníků na systémech 
zajišťování kvality, které zahrnují jak vnitřní, tak vnější hodnocení kvality.  
I v této oblasti byly využity metody kvalitativního výzkumu, které byly pro zís-
kání maximálního množství poznatků vhodné.  

Hlavní část výzkumu byla založena na řízených polostrukturovaných rozho-
vorech, které byly použity jako metoda pro získání názorů vedoucích pracovníků 
sledovaných vysokých škol na spolupráci s externími odborníky při řízení vysoké 
školy, ve vzdělávací činnosti a v zajišťování kvality. V této kapitole monografie 
se zaměříme pouze na výsledky řízených rozhovorů z oblasti zajišťování kvality. 
Rozhovory byly vedeny s nejvyššími akademickými funkcionáři (rektor, prorek-
tor, resp. bývalý rektor) všech sledovaných technických vysokých škol základní 
skupiny, to znamená následujících vysokých škol: České vysoké učení technické 
v Praze (ČVUT), Univerzita Pardubice (UPa), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
(UTB), Technická univerzita v Liberci (TUL),Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
(VŠCHT), Vysoké učení technické v Brně (VUT), Západočeská univerzita 
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v Plzni (ZČU)21. Připravené otázky akademickým funkcionářům kladli k tomuto 
účelu vyškolení členové řešitelského týmu projektu. Základní otázka, zaměřená 
na účast externích členů vědeckých rad a členů správních rad na zajišťování kva-
lity, byla obecná, protože bylo obtížné zformulovat v tomto směru jakékoliv oče-
kávání, a tudíž otázku konkrétněji směrovat. Dávala proto každému z respon-
dentů velký prostor k vyjádření. I další otázky byly dostatečně otevřené a týkaly 
se příkladů dobré spolupráce, resp. největších překážek ve spolupráci v této ob-
lasti. Kromě připravených otázek bylo vždy dbáno na to, aby zůstal prostor pro 
specifické názory a různé náměry k diskusi ze strany akademického funkcionáře.  

Další metodou bylo dotazníkové šetření. Dotazník měl jednoduchou struktu-
ru. První část otázek se týkala vlivu externích členů vědeckých rad fakult sledo-
vaných vysokých škol na řízení fakulty, na přípravu studijních programů a na 
zajišťování kvality. Druhá část byla věnována spolupráci fakulty s externími 
odborníky vědecké rady obecně, s možností specifikovat pozitivní i negativní 
stránky spolupráce. Poslední část dotazníku se týkala spolupráce fakulty s exter-
ními pracovníky i mimo vědeckou radu, dávala možnost respondentům ukázat 
příklady dobré spolupráce a největší překážky ve spolupráci. Dále měli respon-
denti možnost vyjádřit názor na to, z jaké úrovně (vysoké školy, fakulty, praco-
viště) by měla být spolupráce řízena, resp. podporována, jak se uplatňují externí 
odborníci na detašovaných pracovištích a které záležitosti spolupráce s externí 
sférou jsou důležité a měla by jim být věnována pozornost. Dotazník byl rozeslán 
všem děkanům technicky zaměřených fakult sledovaných vysokých škol.  

Pro účely této kapitoly byla využitelná otázka o vlivu externích členů vě-
deckých rad i dalších externích odborníků na zajišťování kvality. Na dotazníko-
vém šetření se obdobně jako ve všech ostatních metodách kvalitativního výzku-
mu ukázalo, že akademičtí funkcionáři jsou vysoce pracovně vytížení odborníci, 
kteří jen patrně velmi obtížně mohou do svého programu zařadit další aktivity, 
včetně spolupráce na různých projektech, kterou reprezentoval uvedený dotazník. 
Výsledkem byla tudíž velmi malá návratnost vyplněných dotazníků – z oslove-
ných 55 děkanů bylo vráceno pouze 14 použitelných dotazníků.  

Poslední metodou byla analýza veřejně dostupných dokumentů, kterými jsou 
dlouhodobé záměry vysokých škol, jejich každoroční aktualizace a výroční zprá-
vy. Tyto dokumenty poskytují velmi široký pohled na jednotlivé oblasti činnosti 
vysokých škol. Dlouhodobé záměry deklarují obecné cíle pro pětileté období, 
zatímco aktualizace by měly tyto cíle v jednotlivých letech konkretizovat. Aktua-
lizace poskytuje také vysoké škole/fakultě možnost sledovat domácí i meziná-
rodní trendy ve vývoji terciárního vzdělávání, flexibilně na ně reagovat v rámci 
obecně formulovaných dlouhodobých cílů a případně cíle v souladu s novými 

                                                 
21 V dalším textu budou používány pouze zkrácené názvy těchto vysokých škol.  
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požadavky modifikovat nebo formulovat cíle nové. Výroční zprávy jsou shrnutím 
výsledků celoroční činnosti a měly by tudíž odpovědět na to, zda byly konkrétní 
cíle pro daný rok naplněny. Výroční zprávy vesměs neobsahují analytické části, 
avšak některé z nich obsahují SWOT analýzu činnosti předcházejících roků. Po-
dobně jsou SWOT analýzou doplňovány aktualizace dlouhodobých záměrů ně-
kterých vysokých škol. Záměrem analýzy veřejných dokumentů bylo získat po-
hled na danou tematiku, který o sobě vysoké školy samy podávají.  

 
3.2  Analýza řízených rozhovorů  

Všichni účastníci řízených polostrukturovaných rozhovorů (rektoři, prorek-
toři, případně bývalí rektoři a další vedoucí pracovníci) shodně vypovídali, že se 
externí členové vědeckých rad na zajišťování kvality podílejí. Pozitivní názor na 
úlohu externích členů vědeckých rad odvozovali především od jejich nezastupi-
telné role v habilitačních řízeních a v řízeních ke jmenování profesorů. Zmiňovali 
velkou odpovědnost, která je v tomto smyslu na členy vědeckých rad kladena  
a jejich vysokou odbornou kvalifikaci, která jim dovoluje kvalitu kandidátů pro-
fesionálně posoudit.  

Další naprosto shodný názor zaujímali všichni účastníci řízených rozhovorů 
v tom, že velmi důležitou roli hrají externí partneři jako členové, případně jako 
předsedové či místopředsedové, státních zkušebních komisí při státních závěreč-
ných zkouškách. Vesměs zmiňovali externí partnery též v roli oponentů bakalář-
ských a diplomových prací a obecně hodnotili přínos externích odborníků v tom-
to komplexním hodnocení studentů jako velmi pozitivní.  

Vyskytovaly se i názory, které hodnotily jako velmi přínosnou samotnou 
účast externích členů ve vědeckých radách, která umožňuje odborné diskuse, 
sdílení zkušeností, získávání externích názorů na jednotlivé aktivity a činnost 
vysoké školy obecně, získávání dalších zajímavých kontaktů apod. Vzhledem 
k tomu, že v podtextu všech uvedených záležitostí je vždy alespoň do jisté míry 
hodnotící názor, je možné konstatovat, že kontakty a spolupráce s externími čle-
ny vědeckých rad poskytují neformální příspěvek k hodnocení kvality nejrůzněj-
ších činností vysoké školy/fakulty.  

Povinnosti členů správních rad jsou kromě rozhodování ve věcech majetko-
vých daleko volnější, a proto ani jejich účast na zajišťování kvality nebyla 
v řízených rozhovorech jejich účastníky explicitně vyjádřena. Shoda názorů byla 
v tom, že jejich možnost posuzovat základní dokumenty o činnosti vysokých 
škol, vyjadřovat se k nim a vznášet podněty vyjadřující externí pohled, resp. po-
žadavky na vysokou školu, jsou též implicitním příspěvkem k zajišťování kvali-
ty.  

Určitá implicitní role externích odborníků v oblasti zajišťování kvality se 
ukazovala též v odpovědích na otázky týkající se spolupráce s externí sférou 
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obecně, úlohy externistů ve vzdělávací činnosti (přípravě studijních programů  
a jejich uskutečňování, účasti na tvorbě studijních materiálů, na zajištění praktic-
ké výuky apod. ) i vlivu na řízení vysoké školy.  

Ve shodě byly názory na aktivity spojené s absolventy, které pozitivně 
ovlivňují řadu činností vysoké školy/fakult, například obsah studijních programů 
nebo jeho změny na základě vlastních zkušeností, pomáhají při organizaci praxí, 
stáží nebo exkurzí studentů do podniků, v nichž jsou zaměstnáni apod., a tím 
nepřímo pomáhají zlepšovat kvalitu těchto činností.  

Akademičtí funkcionáři zmiňovali též důležitost osobních vztahů s reprezen-
tanty zaměstnavatelů, kteří mohou poskytovat různé užitečné konzultace, ale 
mohou též vytvářet výraznou zpětnou vazbu využitelnou ke zdokonalování stu-
dia.  

Z některých řízených rozhovorů vyplývalo, že otázky týkající se role exter-
ních partnerů v zajišťování kvality jsou pro vedoucí akademické funkcionáře 
neobvyklé, že ve vymezeném čase pro rozhovor nebylo jednoduché formulovat 
komplexní odpovědi. 

Naopak otevřená diskuse byla v tomto smyslu zajímavá, protože ukázala, že 
působnost externích spolupracovníků v oblasti zajišťování kvality může být ne-
formální, může mít řadu různých podob a je velmi užitečná. Shrnout bylo možno 
tak, že vedoucí akademičtí funkcionáři celkem shodně vysoce hodnotí přínos 
spolupráce s externími odborníky (i když je nutné překonávat řadu překážek, 
které lze sledovat například v 1. kapitole této monografie v části 1.3.5), která 
obecně přispívá ke kvalitě činností vysoké školy, přestože není ve většině přípa-
dů nijak institucionálně zakotvená.  

 
3.3  Výsledky dotazníkového šetření 

Děkani technicky zaměřených fakult sledovaných vysokých škol se k účasti 
externích členů vědeckých rad na zajišťování kvality vyjadřovali prakticky jen 
pozitivně. Výsledky dotazníkového šetření lze utřídit následovně:  
 Účast externích členů vědeckých rad na zajišťování kvality je přímá ve 

smyslu jejich příspěvku k hodnocení kandidátů v habilitačních řízeních a ří-
zeních ke jmenování profesorů i v hodnotícím názoru na kvalitu studia 
v diskutovaných žádostech o akreditaci studijních programů. Nepřímá účast 
je především v tom, že přinášejí do vědeckých rad externí pohled na činnost 
fakulty a zabraňují jejímu odtržení „od okolního světa“. 

 Někteří z externích členů jsou zároveň externími učiteli a přispívají tak ke 
kvalitě výuky. Podobně je příspěvkem ke kvalitě výuky schvalování návrhů 
na přednášející učitele.  

 Obecně k zajišťování kvality přispívá diskuse o dlouhodobých záměrech 
fakult a jejich aktualizacích, v níž mohou externí členové vědecké rady 
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uplatnit svoje názory a připomínky. Vytváří se tak důležitá zpětná vazba ke 
klíčovým cílům činnosti instituce.  

 Na jedné z fakult, která se účastnila šetření, jsou externí členové vědecké 
rady zapojeni do zavádění systému zajišťování kvality.  

 Velmi zajímavý (ojedinělý) příspěvek k systému zajišťování kvality jsou 
dotazníkové ankety v organizacích externích členů vědeckých rad s cílem 
zjistit „spokojenost“ zákazníků fakulty.  
 
Další otázky, na které děkani odpovídali, se týkaly zajišťování kvality jen 

v obecné rovině. Spolupráce s externími odborníky, nejen s těmi, kteří jsou 
s fakultou formálně propojeni prostřednictvím vědecké rady, je však v naprosto 
převážném podílu hodnocena pozitivně, a to jak v oblasti vzdělávání, tak 
v oblasti výzkumu, vývoje i další tvůrčí činnosti. Z toho je možné dojít k závěru, 
že spolupráce s externími partnery kvalitu těchto činností výrazně ovlivňuje  
a přispívá k jejímu zdokonalování. Významné je si uvědomit, že se tak děje  
i případech, kdy je tento vliv neformální a uplatňuje se i bez začlenění do institu-
cionální struktury.  

Výrazně pozitivní náhled děkanů technicky zaměřených fakult sledovaných 
vysokých škol na uplatnění externích spolupracovníků v zajišťování kvality je 
však nutné v tomto případě pojímat spíše jako kvalitativní sondu vzhledem 
k relativně malé návratnosti dotazníků (25 %).  
 
3.4  Výsledky analýzy dokumentů vysokých škol 

V úvodu bylo vysvětleno, že ke sledování úlohy externích odborníků v sys-
témech zajišťování kvality bylo využito dlouhodobých záměrů sledovaných vy-
sokých škol, jejich aktualizací a výročních zpráv. Výběr této metody zkoumání 
se ukázal jako vhodný pro doplnění výsledků polostrukturovaných řízených roz-
hovorů a výsledků dotazníkového šetření. Na základě zkušeností se totiž dalo 
posoudit, že rozhovory nepostihly rozsáhlou a komplexní oblast zajišťování kva-
lity, ale směřovaly pouze do určitých oblastí činností, v nichž externí odborníci 
hrají důležitou roli.  

Dotazníkové šetření, které bylo prostřednictvím zvolených otázek dostateč-
ně obecné mohlo tak vhodně strukturované rozhovory doplnit, bohužel nebylo 
příliš úspěšné v návratnosti dotazníků a jak už bylo v závěru předešlé části zmí-
něno, jeho výsledky jsou spíše kvalitativní sondou, než plošným zjištěním názorů 
děkanů.  

Analýza dlouhodobých záměrů i výročních zpráv ukázala výraznou změnu 
těchto dokumentů v částech o zajišťování kvality ve srovnání s obdobím platnosti 
prvního Dlouhodobého záměru MŠMT (2000-2005) a na něj navazujících dlou-
hodobých záměrů vysokých škol. Dlouhodobé záměry sledovaných technicky 
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zaměřených vysokých škol, jejich aktualizace i výroční zprávy věnují ve srovná-
ní s předchozím obdobím zajišťování kvality velkou pozornost a přinášejí obsáh-
lé informace o plánovaných cílech i současné realitě. Vzhledem k tomu, že do-
kumenty na sebe ve většině případů vhodně navazují, záměry jsou stručnější, ale 
jasně dokumentují stanovené cíle a výroční zprávy obsáhle situaci dokumentují, 
byla analýza zpracována tematicky, aniž by výrazně rozlišovala údaje získané ze 
záměrů a jejich aktualizací od údajů získaných z výročních zpráv.  

 
3.4.1 Vnitřní hodnocení kvality  
Většina dlouhodobých záměrů sledovaných vysokých škol si klade za cíl 

rozvíjet a zdokonalovat vnitřní hodnotící mechanismy. Různé formulace cílů se 
soustřeďují na to, co je na každé jednotlivé škole potřeba rozvíjet nebo zlepšovat: 
využívat výsledků vnitřního hodnocení kvality pro řízení instituce (ČVUT), přejít 
od nárazového hodnocení k pravidelným aktivitám s důsledným zužitkováním 
získaných poznatků (TUL), zajistit srovnatelnost výstupů vnitřního hodnocení 
s mezinárodními požadavky (UTB), implementovat EFQM Excellence Model 
(VŠB-TUO) nebo dopracovat komplexní systém vnitřního hodnocení kvality, 
který zahrnuje všechny oblasti činnosti této vysoké školy a který je srovnatelný 
s obdobnými systémy vnitřního hodnocení kvality na evropských univerzitách 
(ZČU).  

Společnou součástí vnitřních hodnotících systémů téměř na všech sledova-
ných vysokých školách jsou studentské ankety, jejichž prostřednictvím studenti 
hodnotí svoje učitele a často i studium jako takové. Potud je možné najít společ-
ný charakter této části vnitřního hodnocení kvality. Podrobnější pohled na stu-
dentská hodnocení ukazuje, že jejich organizace, obsah, rozsah i využití výsledků 
se zatím stále liší. Odhlédneme-li od spolupráce, která zcela jistě mezi školami  
i v této oblasti existuje, vzájemných diskusí i sdílení příkladů dobré praxe, je 
případná úloha vnějších partnerů, a také akademických pracovníků, v těchto čás-
tech vnitřního hodnocení kvality zanedbatelná.  

Další částí vnitřního hodnocení je příprava studijních programů pro akredi-
taci, která se týká všech sledovaných vysokých škol bez výjimky. Ani tady však 
účast externích partnerů není systematická a jednoznačná. Může se projevit při 
přípravě žádosti o akreditaci, jestliže se externisté na její přípravě a na budoucím 
uskutečňování studijního programu hodlají podílet. Jde například o externí členy 
vědeckých rad, jak ukázaly řízené polostrukturované rozhovory i dotazníkové 
šetření. Tuto aktivitu externistů (ani žádnou jinou v oblasti vnitřního hodnocení 
kvality) vysoké školy systematicky nijak nesledují a ve sledovaných dokumen-
tech se jí nezabývají.  

Některé ze sledovaných vysokých škol doplňují vnitřní hodnotící mecha-
nismy dalšími částmi, v nichž lze roli externích partnerů identifikovat a někdy 
jde dokonce o úlohu významnou.  



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 94

Uveďme jako první příklad VŠB-TUO, jejíž výroční zpráva za rok 2008 
konstatuje, že za vnitřní hodnocení kvality je považováno sebehodnocení podle 
EFQM Modelu Excelence. Sebehodnotící zpráva, která se jako součást tohoto 
modelu hodnocení zpracovává, slouží k identifikaci a rozvoji silných stránek  
a odstraňování nebo limitování stránek slabých. Z výroční zprávy v následujícím 
roce lze odvodit, že vnitřní hodnocení podle EFQM Modelu Excelence probíhalo 
na všech fakultách a že výsledky sloužily vedením fakult pro zdokonalování čin-
ností. Implementace EFQM Excellence Modelu, aniž by to bylo explicitně 
v analyzovaných dokumentech zmiňováno, vyžadovalo nejen studium zahraniční 
literatury, ale nepochybně též řadu konzultací s externími odborníky s meziná-
rodními zkušenostmi. Účast externích partnerů byla tudíž nutná a jejich role vel-
mi důležitá.  

Významnou součástí vnitřního hodnocení kvality (a následně i vnějšího 
hodnocení kvality) dvou vysokých škol – VUT a ZČU, byla účast v projektu 
Benchmarking v rámci aktivit ESMU (European Strategic Management of Uni-
versities). Hodnocení bylo zaměřeno na management vnitřního hodnocení kvali-
ty, marketingu vysoké školy, rozvoje instituce v konkurenčním prostředí ve vy-
sokoškolském vzdělání a služeb studentům. Vzhledem k mezinárodní povaze této 
aktivity byla role externích partnerů významná, i když se většinou jednalo spíše 
o zahraniční akademické pracovníky než o partnery z průmyslových podniků 
a podobných institucí.  

 
3.4.2 Vnější hodnocení kvality 
V této části systému hodnocení kvality se všechny sledované vysoké školy 

ve svých dokumentech shodují na účasti v procesu hodnocení kvality, které pro 
účely akreditace provádí Akreditační komise. Na tomto hodnocení kvality se 
podílejí z hlediska dané instituce vesměs externí partneři, avšak v současné době 
jde především o akademické pracovníky, kteří tvoří Akreditační komisi samotnou 
a z převážné části i její pracovní skupiny.  

Také v oblasti vnějšího hodnocení kvality lze identifikovat řadu dalších me-
chanismů s účastí externích partnerů, kterých je výrazně více, než v mechanis-
mech hodnocení vnitřního. Některé z nich jsou společné pro skupinu vysokých 
škol, jiné jsou pro příslušnou vysokou školu specifické.  

Začněme opět s VŠB-TUO, která je právě jednou ze škol uplatňující zatím 
mechanismy na jiných technických školách nerozvíjené, případně existující zatím 
jen ve fázích prvních kroků, resp. pilotního ověřování (UTB, ZČU). Ve sledova-
ných dokumentech najdeme informace o postupném zavádění hodnocení kvality 
podle normy ISO 9001 s tím, že VŠB-TUO jako zatím jediná vysoká škola získa-
la certifikaci ISO 9001 pro všechny fakulty i pro vysokou školu jako celek. 
Vzhledem k tomu, že ISO certifikace je typická především pro podnikovou sféru, 
bylo nepochybně pro její zavádění na vysoké škole nutné konzultovat odborníky 
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z podniků, kteří měli s touto metodikou zkušenosti. Aniž by tato skutečnost byla 
v dlouhodobém záměru, jeho aktualizacích či ve výročních zprávách explicitně 
zdůrazněna, byla do modelu zajišťování kvality alespoň nepřímo zahrnuta řada 
externích odborníků. 

Jako důležité vnější hodnocení označují dokumenty VŠB-TUO hodnocení 
kvality v rámci soutěže v programu Národní ceny kvality ČR. V roce 2007 se ho 
zúčastnila Fakulta strojní, v roce následujícím již to byla kromě Fakulty strojní 
ještě Hornicko-geologická fakulta a Fakulta metalurgie a materiálového inže-
nýrství. Výroční zprávy zdůrazňují význam zprávy hodnotitelů jako nezávislého 
pohledu na činnost vysoké školy, který je zformulován do silných a slabých strá-
nek této činnosti a poskytuje zpětnou vazbu pro vedení školy i příležitost ke zdo-
konalování. Velmi důležitá je informace o hodnotitelích, kteří byli vyškoleni 
v metodice hodnocení RADAR před tím, než byli pro účely vnějšího hodnocení 
vybráni. Také v této části vnějšího hodnocení hrají významnou a nezastupitelnou 
roli externí partneři.  

Dalším významným mechanismem vnějšího hodnocení kvality je Institutio-
nal Evaluation Programme (IEP), v jehož rámci hodnotí kvalitu vysokých škol 
odborníci EUA (European University Association). S tímto hodnocením kvality 
má v České republice zkušenost již řada vysokých škol, ze sledovaného vzorku 
škol ČVUT a VUT, a některé další školy vyjadřují připravenost se tomuto hod-
nocení podrobit. Také zde je role vnějších partnerů nezastupitelná, ale ani v tom-
to případě se nejedná o partnery z praxe, nýbrž o zahraniční akademické pracov-
níky s velkými zkušenostmi v této oblasti. 

Do vnějšího hodnocení lze zahrnout také aktivitu v rámci ESMU – Bench-
marking, která v sobě obsahuje hodnocení vnitřní i vnější, a jak už bylo výše 
uvedeno, účastnily se ho dvě ze sledovaných vysokých škol – VUT a ZČU. 

ZČU získala další zkušenosti v mezinárodním projektu QAHECA (Quality 
Assurance for the Higher Education Change Agenda), podporovaném EUA, které 
hodlá ve svém systému zajišťování kvality dále využívat. Vzhledem k tomu, že 
jde o projekt EUA, lze o účasti externích odborníků opakovat to, co už bylo řeče-
no výše v případě hodnocení kvality v rámci IEP. 

Do vnějšího hodnocení kvality je potřeba též zahrnout různé typy význam-
ných univerzitních žebříčků, v nichž se dvě ze sledovaných technických vyso-
kých škol umisťují na velmi dobrých místech a sledují pečlivě každoroční změ-
ny. Jde o Times Higher World University Ranking (THWUR), Academic Rank 
of World Universities (ARWU) a Webometric Ranking of World Universities 
(WRU), v nichž můžeme najít ČVUT, zatímco VUT systematicky sleduje kromě 
ARWU také žebříčky THES – QS World University Ranking a CHE/DIE ZEIT 
Universities Ranking. Vliv externích partnerů z prostředí průmyslu a zaměstna-
vatelů absolventů je v tomto případě možné zhodnotit jen obtížně, ale v každém 
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případě je role externistů (ve vztahu k našim univerzitám) v tomto hodnocení 
jednoznačná.  

V předcházejícím textu jsme uvedli vnější hodnocení, která jsou nějakým 
způsobem institucionalizovaná, do velké míry systematická a příslušnými me-
chanismy mohou projít vysoké školy, které o to požádají (EUA, ESMU – 
Benchmarking) nebo samy do procesu aktivně vstoupí (ISO 9001, program Ná-
rodní ceny kvality ČR), případně jsou vybrány a umístí se na veřejně publikova-
ném místě (různé žebříčky).  

Sledované vysoké školy však za součásti vnějšího hodnocení považují řadu 
dalších aktivit, které jsou z pohledu zajištění kvality velmi důležité a vnější od-
borníci v nich hrají významnou roli. Tato vnější hodnocení kvality jsou vesměs 
společná pro všechny sledované vysoké školy, jejich charakter je často neformál-
ní a shrnout je lze následovně:  
 Vytváření mechanismů pro standardní kontakty a spolupráci s absolventy 

přináší velmi důležitou zpětnou vazbu a různé způsoby, jak ji využít ke zdo-
konalování kvality. Jde například o inovace studijních programů podle po-
žadavků zaměstnavatelů absolventů, o výrazné zlepšování kvality praxí, stá-
ží nebo exkurzí organizované pomocí absolventů apod. Významnou součásti 
vnějšího hodnocení kvality je výzkum názorů absolventů na dosažené vzdě-
lání a na uplatnění v praxi, které reprezentuje důležité zahrnutí externích od-
borníků do procesu zajišťování kvality, jehož výsledky se projeví především 
v inovaci studijních programů.  

 Účast externích odborníků ve zkušebních komisích pro státní závěrečné 
zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací, mezi nimiž jsou čas-
to zástupci významných průmyslových a dalších podniků, jednoznačně při-
spívají ke kvalitě zkoušek a předkládaných prací a v důsledku ke kvalitě ab-
solventů. Příkladem dobré praxe může být dotazníkově šetření mezi exter-
ními členy těchto komisí (ZČU), která jsou vyhodnocována a výsledky vyu-
žívány děkany fakult.  

 Za součást vnějšího hodnocení kvality lze považovat různá oponentní 
/hodnotící řízení, pro jejichž účely jsou komise jmenovány příslušnými stát-
ními orgány (RVVI, MŠMT a další ministerstva) nebo vedením příslušných 
programů (GA ČR, mezinárodní agentury apod.). Členové hodnotících 
/oponentních rad jsou vesměs externí odborníci. Touto cestou se tudíž do 
vnějších hodnotících procesů dostávají externisté, kteří mohou být akade-
mickými pracovníky z jiných vysokých škol, ale také ze zcela jiných vzdě-
lávacích a výzkumných pracovišť a z dalších oblastí, včetně průmyslových 
podniků a zaměstnavatelů absolventů obecně.  

 Zajímavým příkladem začlenění externích členů vědeckých rad a členů 
správních rad do hodnocení kvality je projednávání kontrolovatelných vý-
stupů aktualizací dlouhodobých záměrů těmito grémii (UTB).  
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 V analyzovaných dokumentech sledovaných vysokých škol je naznačena 
řada zcela neformálních způsobů, kterými lze získávat od externích partnerů 
zpětnou vazbu, a tím je alespoň nepřímo zakomponovat do procesů zajišťo-
vání kvality:  

- Různé formy spolupráce s firmami, kde dochází k vzájemnému kontaktu 
akademických pracovníků, studentů a pracovníků firmy. 

- Dny otevřených dveří, veletrhy pracovní příležitostí a další podobné ak-
tivity, jejichž prostřednictvím se získávají nové kontakty, názory na stu-
denty, na kompetence absolventů, na činnost vysoké školy.  

- Jiné druhy neformální spolupráce mezi akademickými pracovníky, stu-
denty, absolventy a zaměstnavateli. 

- Prolínání vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační a jiné další činnos-
ti (třetí role vysoké školy), jehož prostřednictvím se získávají nové kon-
takty, umožňují vzájemné konzultace, sdílejí příklady dobré praxe.  

 
Na závěr této části uveďme citaci z Výroční zprávy ČVUT, která může 

sloužit jako příklad dobré praxe využití mezinárodního projektu (projekt OECD 
Thematic Review of Tertiary Education) a jeho doporučení: „Ze zprávy [File et 
al, 2006] neplynou přímé náměty pro ČVUT v této oblasti, nicméně z doporuče-
ní, která OECD formulovala na adresu budoucího vývoje akreditačních řízení  
v ČR lze náměty pro ČVUT z této oblasti uvést následovně: Při předkládání stu-
dijních programů, studijních oborů i při předkládání návrhů na ustavení nových 
fakult a nových vysokoškolských ústavů bylo doporučeno… „V předkládaných 
návrzích prosazovat kromě vysoké odborné úrovně i posílení vztahů programů, 
oborů, fakult a ústavů k mimoakademické sféře reprezentované zástupci vý-
znamných podniků, firem (potenciálních zaměstnavatelů absolventů) a představi-
teli středních i vrcholových managementů relevantních institucí“.  

 
Závěr 

Na závěr lze zopakovat, že zajišťování kvality ve vysokém školství je vý-
znamnou prioritou mezinárodních organizací a procesů a stejná důležitost je mu 
přiznávána i na národní úrovni. Z výsledků výzkumu se ukazuje, že vysoké školy 
na tuto skutečnost reagují a zajišťování kvality věnují skutečně velkou péči  
a pozornost. 

Výsledky výzkumu, který sledoval uplatnění externích odborníků v mecha-
nismech zajišťování kvality, můžeme shrnout takto:  

Externí partneři se účastní na vnitřním i vnějším hodnocení kvality.  
 Cílem všech sledovaných technicky zaměřených vysokých škol je systema-

tický rozvoj mechanismů vnitřního hodnocení kvality, které jsou v současné 
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době stále hodně různorodé. Zjištění vlivu externích partnerů je proto obtíž-
né posoudit obecně.  

 Studentská hodnocení a hodnocení kvality pro účely akreditace jsou dvěma 
prvky vnitřního systému hodnocení, které jsou společné prakticky u všech 
sledovaných vysokých škol. Podíl externích odborníků v těchto mechanis-
mech je vesměs malý nebo žádný.  

 Některé ze sledovaných vysokých škol začleňují do mechanismů vnitřního 
hodnocení kvality další prvky – EFQM Excellence Model, benchmarking, 
vnitřní hodnocení jako podklad pro vnější hodnocení EUA apod. V těchto 
částech vnitřního hodnocení se externí partneři uplatňují (včetně partnerů 
zahraničních), i když převážně z prostředí akademického.  

 Výsledky řízených polostrukturovaných rozhovorů i výsledky dotazníkové-
ho šetření ukázaly, že existuje řada součástí hodnocení kvality, na kterých se 
externí partneři podílejí. Formálně zakotvenou částí tohoto hodnocení je řa-
da hodnotících aktivit vědeckých rad (projednávání habilitačních řízení, ří-
zení ke jmenování profesorů, diskuse ke studijním programům předkláda-
ným k akreditaci, projednávání dlouhodobých záměrů vysokých škol/fakult 
apod.), k nimž mají možnost externí členové vědeckých rad vznášet připo-
mínky a podávat náměty, a tím se přímo podílet na kvalitě těchto činností. 
Obdobnou možnost, i když nikoliv ve schvalovacím procesu, ale v možnosti 
námětů a připomínek k významným dokumentům a činnostem vysoké školy 
mají členové správní rady, kteří tak jako externí spolupracovníci mohou ke 
kvalitě činností přispívat.  

 Oba výše uvedené výzkumy, ale i analýza dokumentů vysokých škol, dále 
ukázaly velkou důležitost různých příspěvků externích partnerů k zajiš-
ťování kvality, které se dějí neformálním způsobem, aniž by byly institucio-
nálně upraveny. Jedná se například o účast externistů na výuce, některé způ-
soby spolupráce s absolventy, osobní kontakty a možnost konzultací s exter-
ními partnery apod. Mezi ně patří i vliv externistů na jednání orgánů, jejichž 
jsou členy (zdůrazněny byly vědecké rady na úrovni škol i fakult), který při-
náší důležitou zpětnou vazbu a obecný vnější pohled na všechny jejich akti-
vity. 

 Také vnější hodnocení kvality nelze z pohledu účasti vnějších partnerů po-
soudit obecně a jednoznačně.  

 Základní mechanismus vnějšího hodnocení kvality společný všem sledova-
ným vysokým školám je akreditace studijních programů (a též oprávnění 
konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem), k němž je vliv 
externích partnerů zatím minimální.  

 Vysoké školy doplňují tento typ vnějšího hodnocení kvality dalšími, vesměs 
velmi náročnými mechanismy hodnocení kvality, které zaručují nejen mini-
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mální standardy jako výše uvedená akreditace, ale stálé zdokonalování na 
základě zpětné vazby poskytované vnějšími hodnotiteli. Tato hodnocení 
kvality jsou prováděna jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a vliv  
a účast partnerů v nich je významný, i když rozsah i způsob uplatněná part-
nerů jsou různé. Z mezinárodních hodnocení je nejvýznamnější hodnocení 
EUA, i když zahraniční externí partneři jsou akademičtí pracovníci. Obdob-
ně v programu ESMU – Benchmarking nebo projektu QAHECA. Větší vliv 
partnerů mimo akademickou komunitu se uplatňuje například v hodnocení 
podle normy ISO, v Národní ceně kvality ČR a patrně i v různých žebříč-
cích.  

 Také další součásti vnějšího hodnocení kvality, kterými jsou různá oponent-
ní řízení, zahrnují výraznou účast externích partnerů, kteří jsou členy pří-
slušných hodnotících komisí. Tito externisté, jmenovaní jak vedením růz-
ných programů (např. GA ČR či různé mezinárodní programy), tak státními 
orgány (RVVI, ministerstva) přicházejí jak z řad akademických pracovníků, 
tak z řad zaměstnavatelů, podnikové sféry apod. 

 Také ve vnějším hodnocení kvality existuje řada neformálních způsobů, 
které umožňují uplatnit vliv externích odborníků. Jedná se o různé spoluprá-
ce s firmami, spolupráce na výzkumný a vývojových projektech, které v dů-
sledku ovlivní i kvalitu vzdělávací činnosti, patří sem opět spolupráce 
s absolventy, která úzce navazuje na jejich účast ve vnitřních procesech, za-
hrnuje velké spektrum činností a probíhá nejrůznějším způsobem (v řadě 
případů se postupně institucionalizuje v různých spolcích nebo klubech), 
spolupráce se zaměstnavateli apod.  
 
Podstatnou záležitostí, kterou výzkum ukázal, je to, že vysoké školy věnují 

zajišťování kvality velkou pozornost, i když velmi diverzifikovaným způsobem. 
Problémy to může přinášet především ve vnitřním hodnocení kvality, kde je situ-
ace hodně různorodá a ani záměry do budoucna zatím nepočítají s její harmoni-
zací. V tomto smyslu je současná situace zatím daleko od cílů Akreditační komi-
se, která se zabývá možnými systémovými změnami s tím, že „Prodloužení plat-
nosti akreditace by se odehrávalo formou periodického hodnocení instituce. Ta-
kový systém zabezpečení kvality však vyžaduje od vysokých škol, aby realizova-
ly vnitřní hodnocení podle přesných, zvnějšku stanovených kritérií.“ (Zpráva  
o vnitřním hodnocení, 2009). 

Další důležitý výsledek výzkumu ukazuje, že existuje řada neformálních 
mechanismů, které umožňují jak přímou tak nepřímou účast externích odborníků 
na ovlivňování kvality činností vysokých škol. 

Významné je i to, že vysoké školy (fakulty) účast externích odborníků v me-
chanismech zajišťování kvality systematicky nesledují, ani ji nezahrnují mezi cíle 
svých dlouhodobých záměrů či jejich aktualizací. Je proto pravděpodobné, že 
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výčet účasti a posouzení vlivu externích odborníků na těchto procesech není zce-
la vyčerpávající a doplnění výzkumu například podrobnější sondou na některé ze 
sledovaných vysokých škol by mohlo přinést další zajímavé výsledky.  
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4.  
ANALÝZA MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE  

TECHNICKY ZAMĚŘENÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 
S PRŮMYSLEM 

 
Jaroslav Veteška 

 
Úvod 

Cílem realizovaného výzkumu, jehož výsledky se tato studie pokouší shr-
nout, byla analýza rozsahu spolupráce technických vysokých škol s průmy-
slovými podniky – případně v širším pojetí s profesními organizacemi, státní 
správou, výzkumnými organizacemi a dalšími institucemi. Do seznamu zkouma-
ných škol nebyly zařazeny soukromé vysoké školy a školy, u nichž je podíl tech-
nických studijních oborů zanedbatelný (např. Univerzita Karlova v Praze).  

Přehled sledovaných VŠ: 
 České vysoké učení technické v Praze  
 Západočeská univerzita v Plzni 
 Technická univerzita Liberec 
 Univerzita Pardubice 
 Vysoké učení technické Brno 
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 Vysoká škola chemicko technologická 
 Česká zemědělská univerzita v Praze 
 Vysoká škola ekonomická v Praze 
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 
Vycházeli jsme především z rozsáhlé podkladové studie, na které se podíleli 

členové řešitelského týmu (Mgr. Petr Lanta atd.). V následujícím textu se bude-
me soustředit pouze na několik vybraných tématik, které bezprostředně souvisejí 
se sledovanou oblastí. Primárním zdrojem informací byly výroční zprávy vybra-
ných škol za rok 2007. Dále „Dlouhodobé záměry vzdělávací a vědecké, vý-
zkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2006 – 2010“ vy-
braných vysokých škol jako důležité koncepční dokumenty, které reflektují situa-
ci a možnosti rozvoje vysoké školy. Sledovány byly i jejich aktualizace (2007  
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a 2008), jež sloužily spíše jako pomocné zdroje. V některých případech byly 
použity i další dostupné dokumenty a informace. 

Hned v úvodu je nutné upozornit, že volba primárního zdroje výzkumu 
s sebou nesla a nese určité klady a zápory. Největším pozitivem byla dostupnost 
dokumentů – ta ostatně plyne ze zákona o vysokých školách. Školy jsou povinny 
veřejně zpřístupnit své zásadní dokumenty. Každá výroční zpráva komplexně 
charakterizuje a shrnuje celoroční činnost dané vysoké školy. Jednotlivé výroční 
zprávy s sebou ovšem nesou i nedostatky ztěžující značnou měrou možnost po-
odhalení skutečného stavu. Jsou především psány značně formalizovaným jazy-
kem, který je velmi vzdálen objektivnímu komentáři či dokonce validní analýze 
fungování určité oblasti. V textech výročních zpráv jsou zveřejněny různé obecné 
proklamace, které tvoří značnou část jejich obsahu. Na některá zajímavá témata 
se nedostává místa, nebo jsou zmiňovány pouze okrajově. Je pravda, že doporu-
čená osnova výroční zprávy je dána MŠMT a většina vysokých škol jí dodržuje.  

Přes výše zmíněná omezení (a s jejich vědomím) byla kvalitativní obsahová 
analýza relevantním metodickým nástrojem pro práci s vybranými dokumenty 
(respektive z nich vybranými tématy). Nešlo nám totiž primárně o četnost  
(o kvantitu) jednotlivých sdělení, ale o jejich souvislosti a podobu.  

Téměř každá z vybraných vysokých škol ve svých výročních zprávách zmi-
ňuje, či spíše zdůrazňuje důležitost vazby na praxi, tj. účast zaměstnavatelů při 
tvorbě studijních programů, bohužel se tomuto tématu nevěnuje více než několik 
vět. Přesto se domníváme, že lze i z těchto kusých, útržkovitých informací vytvo-
řit jistý obrázek současného stavu. Obecně lze říct, že stavba vzdělávacích pro-
gramů technických oborů sledovaných vysokých škol se začala více zaměřovat 
na jejich výsledky učení (learning outcomes), a to na základě průzkumu zkuše-
ností a doporučení absolventů, ve spolupráci s praxí a s uvážením pokroku ve 
zpracování evropského a národního rámce kvalifikací. 

 
4.1  Příprava a realizace studijních programů a účast odborníků 

z praxe na výuce 
Studijní programy jsou většinou inovovány v souladu s novými vědeckými 

poznatky, zároveň byl dokončen přechod na strukturované studijní programy na 
všech fakultách a byla rozšířena nabídka bakalářských studijních programů, 
včetně realizace studia v kombinované formě. Všechny tyto kroky jistě výrazně 
napomáhají k uplatnění studentů v praxi.  

Příkladnou argumentaci ve prospěch spolupráce s průmyslovými podniky 
můžeme nalézt v dokumentech např. Vysokého učení technického v Brně (VUT). 
Podle Výroční zprávy VUT v Brně pro rok 2007 nelze nadále ignorovat „hlasy 
průmyslu, že vytváří hodnoty, které obracejí ekonomiku této země k prosperitě  
a přitom školy v dostatečném počtu a kvalitě nereagují na tyto potřeby“. Proto 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 105

VUT věnuje oblasti spolupráce s průmyslem mimořádnou pozornost a snaží se, 
aby poskytované studijní programy, resp. obory odpovídaly potřebám praxe. (Dle 
uvedené výroční zprávy je zřejmé, že není dosud uspokojivě řešena otázka baka-
lářských oborů orientovaných právě na potřeby praxe, tzv. profesně orientova-
ných studijních oborů.) 

Některé školy, jako např. České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) 
explicitně analyzují a vyhodnocují doporučení OECD, která se obecně týkají 
budoucího vývoje. Jedním z doporučení OECD bylo, aby školy při předkládání 
studijních programů, studijních oborů i při předkládání návrhů na ustavení no-
vých fakult a nových vysokoškolských ústavů zapracovávaly v předkládaných 
návrzích kromě vysoké odborné úrovně i posílení vztahů jednotlivých programů, 
oborů, fakult a ústavů k mimoakademické sféře reprezentované zástupci vý-
znamných podniků, firem (potenciálních zaměstnavatelů absolventů) a představi-
teli středních i vrcholových managementů relevantních institucí. 

Je více než jisté, že komplexní vysokoškolská příprava budoucích odborníků 
– potencionálních vysoce specializovaných zaměstnanců průmyslových podniků 
pro konkrétní praktické uplatnění – nemůže bez důkladné komunikace se za-
městnavateli úspěšně probíhat. Inovace studijních programů probíhá jako odezva 
na kvalitativní požadavky průmyslu. Bohužel ve většině analyzovaných doku-
mentech chybí konkrétní upřesnění způsobů ovlivňování příprav a změn. Na 
druhou stranu tento proces může být rozmanitý a těžko popsatelný. Předpoklá-
dáme, že ke změnám dochází také díky neformálním setkáním a komunikaci 
vzešlé s přirozených vazeb mezi zástupci škol a podniků. Mnohé může napovídat 
složení správních a především vědeckých rad většiny vybraných škol a jejich 
součástí, ve kterých jsou zpravidla hojně zastoupeni vysoce postavení zástupci 
firem a odborné praxe. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě 
(VŠB - TUO) ve své výroční zprávě uvádí, že ve vědeckých radách fakult i uni-
verzity jsou zastoupeni představitelé předních institucí a firem působících v pří-
buzných oborech, kteří se vyjadřují k procesu studia i k úrovni získaných a osvo-
jených dovedností a znalostí absolventů.  

Výroční zpráva této školy prezentuje též specifickou konkrétní cestu prů-
zkumu potřeb trhu. V rámci akce nazvané Symbióza, jakož i v rámci dnů otevře-
ných dveří na jednotlivých fakultách, probíhá na škole průzkum společenské 
potřeby, který je využíván jako zpětnovazební informace z průmyslové a podni-
kové sféry a rovněž slouží k aktualizaci nabídky studijních oborů. Cenné impulsy 
při tvorbě studijních programů jsou zároveň na VŠB - TUO získávány také pří-
mým působením představitelů podniků ve vědeckých radách fakult a školy. Další 
aktivity v tomto směru monitoruje např. poradenské centrum. V dalším období 
chystá škola zavedení on-line systému, kterým uživatelská sféra může ovlivňovat 
nabídku studijních oborů univerzity. Dalším příkladem spojení školy a zaměstna-
vatelů je zadávání a spolupráce při řešení bakalářských, magisterských a doktor-
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ských prácí ve spolupráci a za podpory odborníků z praxe (průmyslových podni-
ků).  

Popsané aktivity přispěly k pozitivním změnám ve struktuře studijních obo-
rů na VŠB - TUO. Z porovnání několika výročních zpráv VŠB - TUO plyne, že 
ve vzdělávací činnosti došlo v uplynulém období k výrazné inovaci nabídky stu-
dijních programů na všech jejích fakultách. Za významné lze považovat zaměření 
na kvalitu této činnosti a zapojení „stakeholders“, tj. studentů a zaměstnavatelů 
do procesu zlepšování kvality výuky. 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) VŠB-TUO v reakci 
na aktuální požadavky průmyslové praxe v regionu vypracovala koncepci a stu-
dijní plán nového studijního oboru bakalářského studia „Materiály a technologie 
pro automobilový průmysl“. Po úspěšné akreditaci se ke studiu tohoto oboru na 
FMMI od školního roku 2008/2009 již hlásí zájemci a jejichž vysoký počet svěd-
čí o značné atraktivitě dané technické problematiky pro mladé lidi. 

 
Výuka a stáže v partnerských podnicích  
Účast odborníků z praxe na výuce probíhá na sledovaných školách přede-

vším prostřednictvím praktického výcviku (stáží) studentů ve firmách, případně 
spoluúčastí na řešení technických, technologických, ekonomických a dalších 
problémů praxe v rámci bakalářských, diplomových a doktorských prací. 

Dobré příklady úzké spolupráce školy a praxe při výuce nalézáme např. na 
Technické univerzitě v Liberci (TUL). Významné podniky libereckého regionu 
zde nejčastěji vstupují do výuky na Fakultě mechatroniky a mezioborových inže-
nýrských studií. Externí odborníci z průmyslové praxe se podílejí na výuce ně-
kterých předmětů zaměřených na potřeby praxe. Z místních firem to jsou napří-
klad odborníci z firmy DATABOX s.r.o., NET-SYSTEM s.r.o. atd. Přicházejí 
rovněž odborníci ze zahraničí, a to jak z firem, tak z akademického prostředí. 
Dochází k intenzívnímu rozvoji technických studijních programů v souladu  
s požadavky praxe s využitím nejmodernějších technologií a zkušeností odborní-
ků z praxe. 

Pozoruhodná a pro budoucnost některých technických oborů je slibná těs-
nější spolupráce s podniky formou tzv. cooperative education (užívaná např. na 
TUL, VUT aj.). Při užití této formy výuky část vzdělávacích aktivit probíhá pří-
mo v podnicích. Naděje tohoto směru spočívá v tom, že umožní nedostatek 
vhodných odborníků na škole nahradit působením zkušených pracovníků přímo 
v podnicích. Také se současně zkrátí doba potřebné adaptace absolventa školy 
pro výkon náročného povolání. Spokojen by měl být i student, který získá per-
spektivu zajímavé kariéry i stipendium pro řešení jeho aktuální sociální situace. 
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Zapojení externích partnerů do celoživotního vzdělávání  
Samostatnou kapitolu propojení vysokých škol s praxí tvoří programy celo-

životního vzdělávání. Ty jsou odrazem zvyšujících se nároků na kvalifikaci pra-
covníků v jednotlivých regionech. Dochází proto k budování celouniverzitních 
center celoživotního vzdělávání, která poskytují služby v oblasti dalšího vzdělá-
vání pro soukromý, ale i veřejný sektor. Uskutečňuje se další rozvoj navazujícího 
studia a kombinované příp. distanční formy studia (v rámci podnikového vzdělá-
vání jde o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a další profesní vzdělávání).  

Například Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) má snahu pružně reagovat 
na potřeby zaměstnavatelů s využitím prostupnosti mezi studiem v rámci někte-
rých studijních programů a nabídkou programů celoživotního vzdělávání. Mělo 
by tak docházet k uspokojení potřeb zaměstnavatelů a jednotlivců v oblasti celo-
životního vzdělávání. ZČU je podle vyjádření svých zástupců schopna rovněž 
připravovat programy „na míru“. Tento trend je možné vidět i na jiných vyso-
kých školách. Dosažení cílového stavu dojde s využitím FRVŠ a rozvojových 
projektů k diverzifikaci studijní nabídky.  

Na ZČU se pravidelně inovují již uskutečňované studijní programy. Rozvíjí 
se kombinovaná (a distanční) forma studia. V souvislosti s tím jsou vytvářeny 
elektronické studijní opory, včetně e-learningových kurzů, v rámci kterých jsou 
studentům nabízeny různé studijní předměty nebo jejich části. Pro podporu této 
činnosti vzniklo jako součást Ústavu celoživotního vzdělávání Centrum počíta-
čově podporované výuky s celouniverzitní působností. Cílovým stavem je odli-
šení bakalářských a magisterských programů rozsahem kontaktní výuky; v nava-
zujících magisterských programech je více uplatňována samostatná odborná čin-
nost studenta. Organicky je obsah studijních programů propojován s praxí (včet-
ně praktických stáží studentů a účasti odborníků z praxe ve výuce).  

Do tvorby a inovace studijních programů celoživotního vzdělávání se školy 
obvykle snaží zapojovat všechny své fakulty a ústavy (např. TUL, ČVUT, ZČU). 
Ve spolupráci s jinými univerzitami a v souladu s potřebami regionu zajišťují 
školy přípravu a realizaci (rekvalifikačních) kurzů i mimo vlastní obory. Jsou 
nabízeny např. rekvalifikační kurzy logistika, „počítačový řidičák“ (CDL), we-
bové aplikace atd. 

 
Přednáškové aktivity domácích a zahraničních odborníků  
Specifickým způsobem spolupráce zástupců podnikové praxe se školami 

jsou zvláštní součásti výuky, např. pořádání mimořádných přednášek předních 
odborníků z domova i ze zahraničí. Na ČVUT se kupříkladu uskutečnila veřejná 
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přednáška Vintona Gray Cerfa22 zaměřená na „budoucnost internetu, internetu na 
Mars a demokratizaci internetové sítě“. Další zajímavou přednášku na téma 
„Secrets of Search“ přednesl na ČVUT Douglas Merrill23.  

Studenti i zaměstnanci FEI ČVUT mohou pravidelně navštěvovat přednášky 
specializovaných firem, které ve svých provozech aplikují nejnovější technologie 
a studenti tak mají jedinečnou možnost seznámit se v rámci výuky s těmito no-
vinkami (cyklus přednášek se jmenuje Nové technologie v praxi). Na fakultě jsou 
pravidelně dvakrát ročně pořádány „Vývojářské dny Microsoft technologií“ for-
mou celodenního semináře pro studenty. Studenti dále mohou v průběhu studia 
získat vysoce hodnocené průmyslové certifikáty v síťových technologiích, např. 
v CICSO Networking Academy. 

Na jednotlivých katedrách a ústavech většiny sledovaných škol externě 
přednáší také řada jejich absolventů a předává studentům poznatky z praktického 
profesního života. (Absolventi jsou též členy vědeckých rad, komisí při státních 
závěrečných a státních doktorských zkouškách a podílejí se na dalších aktivi-
tách). 

 
Specifický názor na propojení akademické a podnikatelské sféry  
Ojedinělý, výrazně vyhraněný hlas k problematice spolupráce vysokých škol 

a praxe paradoxně zaznívá z místa, kde je stupeň rozvoje kooperace mezi školou 
a firmami na vysoké úrovni. Zaznívá totiž z dokumentů Technické univerzity 
v Liberci (TUL). Z analyzovaných dokumentů vyplývá, že není v silách realizá-
torů studijních programů neustále reagovat na „aktuální“ poptávku firemních 
personalistů zaváděním nových studijních programů či oborů. Těmto požadav-
kům lze často vyhovět jednoduchým způsobem, např. nabídkou nových nebo 
modifikovaných předmětů, které studenty dostatečně obeznámí s potřebnými 
znalostmi k plnému uspokojení budoucích potřeb zaměstnavatelů. Trendy v im-
plementaci tzv. lidských zdrojů nelze ovšem, dle TUL ignorovat. Státní zakázku 
na vzdělávání je však podle představitelů TUL „nutno plnit v souladu s akade-
mickými principy a svobodou bádání“. Jinými slovy – průmyslové podniky a jiní 
zaměstnavatelé by dle zástupců akademické obce TUL neměli mít zásadní či 
„nekontrolovaný vliv na tvorbu studijních programů a průběh studia“. 
 
 

                                                 
22 Tento přední odborník, nazývaný také jako otec internetu, je známý především svým 
podílem na tvorbě základní architektury sítě Internet a TCP/IP protokolů. Na těchto tech-
nologiích stojí internet dodnes. 
23 Od roku 2003 pracuje ve firmě Google. Zabýval se rovněž počítačovými simulacemi 
pro oblast rozvoje a vzdělávání, týmovou dynamikou a efektivitou organizace v RAND 
Corporation. 
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4.2  Výzkum a vývoj jako důležitá oblast spolupráce 
Rozvinutá výzkumná a vývojová činnost by měla být samozřejmou součástí 

práce každé univerzity, jenže zvláště v přírodovědných a technických oborech 
vykazuje značnou finanční náročnost a s tím spojené problémy s rozpočtem, resp. 
finančními prostředky. Výroční zprávy sledovaných škol ukazují, že důležitým 
partnerem školních vědeckých pracovišť se stávají, vedle jiných univerzit a vý-
zkumných ústavů, i průmyslové podniky. Školy s různou mírou úspěšnosti uzaví-
rají se zástupci soukromého sektoru oboustranně prospěšné smlouvy zaměřené 
právě na oblast výzkumu a vývoje a další tvůrčí činnosti. Cílem této kapitoly je 
spíše upozornit na dobré příklady, nikoliv nalézat problém vyplývající např. 
z neexistence významných průmyslových podniků v blízkosti dané školy. 

Spolupráce vysoké školy s regionálními firmami a institucemi, potenciální-
mi zaměstnavateli a odběrateli výsledků výzkumu a vývoje kromě naplnění spo-
lečenské odpovědnosti a role, kterou vysoké školy jako centra vzdělávání, vědy  
a tvořivé a umělecké činnosti sehrávají, vede i ke zvýšení atraktivnosti vysoké 
školy, umožňuje také studentům snazší přechod z akademického do profesního 
prostředí.  

Výzkum a vývoj, jakož i tvůrčí a inovační činnost, tvoří podle analyzo-
vaných dokumentů nedílnou a důležitou oblast práce např. VŠCHT Praha, která 
se profiluje především jako výzkumná instituce. Výhodou je, že díky odbornému 
potenciálu akademických pracovníků a oborům rozvíjeným na škole je zastoupen 
jak základní, tak aplikovaný výzkum, který je dlouhodobě rozvíjen v těsné 
spolupráci s výrobními podniky, a to buď formou společných projektů či tzv. 
doplňkové činnosti. Měřeno poměrem získaných veřejných finančních prostředků 
na výzkum a finančních prostředků na vzdělávací činnost a podle hodnocení 
výzkumu a vývoje za období 2000 – 2003 podle metodiky Rady pro výzkum  
a vývoj24, je VŠCHT Praha nejlepší veřejnou vysokou školou v České republice. 
Do roku 2010 si stanovila neskromný cíl, stát se prestižní vysokoškolskou 
institucí evropského významu. 

Hlavní směry vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, kterým se věnují fa-
kulty Technické univerzity v Liberci (TUL), reagují na potřeby průmyslové sféry 
a svým obsahem odrážejí zaměření jednotlivých kateder a ústavů. Stěžejní oblasti 
výzkumu byly v roce 2007 reprezentovány zejména výzkumnými záměry a vý-
zkumnými centry, jejichž jsou fakulty řešitelem (nositelem) nebo spoluřešitelem. 

                                                 
24 Působnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace je stanovena zákonem č. 130/2002 Sb.,  
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změ-
ně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informač-
ním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Rada je odborným a porad-
ním orgánem vlády České republiky. 
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Vědecká a výzkumná činnost nabývá na TUL stále většího významu a rozsahu, 
jak ukazuje následující text. 

Na technických fakultách (FS a FT) se realizovaný výzkum a vývoj blíží po-
lovině celkových výkonů fakult, na fakultě mechatroniky je to dokonce více než 
polovina. Růst objemu výzkumné činnosti je kromě řešení projektů dán i vzrůsta-
jícím zájmem českých a zahraničních podniků o spolupráci s TUL a je motivován 
snahou firem o vlastní inovativní činnost. Dokladem toho je rostoucí objem do-
plňkové činnosti TUL a rostoucí počet smluv s privátním sektorem.  

Z výroční zprávy školy vyplývá, že se TUL do značné míry orientuje na 
aplikovaný výzkum ve prospěch privátního sektoru. Příkladem je úspěšný vývoj 
v oblasti nanovláken. Partnerská firma Elmarco zahájila v roce 2006 prodej labo-
ratorních linek na výrobu nanovláken, vyrobených na základě licenční smlouvy  
s TUL. V roce 2007 byla prodána první výrobní linka zákazníkovi v USA. Další 
rozvoj výroby a prodeje strojů závisí zejména na vývoji sortimentu výrobků, na 
kterém se TUL významně podílí. TUL participuje též na přípravě a využití prů-
myslových zón (Liberec Jih, Liberec Sever), kromě toho existuje řada výzkum-
ných aktivit, kdy jednotlivá pracoviště TUL řeší projekty aplikovaného výzkumu 
pro průmyslové firmy z regionu Liberecka i mimo něj (OP Prostějov, Škoda Au-
to Mladá Boleslav a další). Zvláště v rámci výzkumných center a clusteru měly  
v roce 2007 aktivity TUL výrazně větší dosah než pouze v rámci regionu. Větši-
na úspěšných akcí měla celostátní význam. 

S průmyslovou sférou je již tradičně velmi těsně spojena většina fakult TUL, 
a to především fakulty strojní, mechatroniky a textilní. Jsou řešeny společné pro-
jekty výzkumu jak v rámci doplňkové činnosti, tak i projektů Ministerstva prů-
myslu a obchodu. Přibližně polovina diplomových prací je realizována ve spojení 
s průmyslem. Hospodářská fakulta má své zastoupení v řadě regionálních orgánů. 

Fakulta textilní se aktivně podílela na řešení projektů klastru CLUTEX – 
„Technické textilie“ a organizaci jeho činností. Byla zajištěna aktivní účast na 
veletrzích „Techtextil“ ve Frankfurtu nad Mohanem a „Styl“, resp. „Hospimedi-
ca“ v Brně. Fakulta organizovala šest mezinárodní konferenci TEXT SCI.  

Intenzivní propagace výsledků výzkumu a vývoje na liberecké univerzitě  
v tisku i přímo na středních a základních školách přináší viditelné výsledky ve 
zvýšeném zájmu uchazečů o studium na jejích technických fakultách. Tím se daří 
čelit negativnímu vývoji zájmu v posledních letech, který doplněn negativním 
demografickým vývojem se pro technicky orientované studijní programy začal 
jevit jako kritický. 

Díky svému umístění v „ocelovém městě“ má mezi sledovanými školami 
velmi specifickou pozici Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
(VŠB - TUO). Rozvoj vědecko-výzkumné a vývojové činnosti zde kromě rozvo-
je tradičních technologických oborů, jakými jsou metalurgické a hornicko-geolo-
gické obory, ale i některé obory strojního inženýrství, byly v minulém období 
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postupně rozvíjeny a doplňovány o pracoviště robotiky, automatizační techniky, 
řídících systémů, procesního a environmentálního inženýrství. Nově akreditova-
né studijní obory na Fakultě elektrotechniky a informatiky, Fakultě stavební  
a Fakultě bezpečnostního inženýrství vhodně rozšiřují svými disciplínami sklad-
bu inženýrských oborů tak, že se svým způsobem jedná o výjimečný úplný sou-
bor pokrývající svým zaměřením většinu požadavků průmyslových podniků na 
výzkum a vývoj nebo na technické investiční, rozvojové a informační studie. 
Nově vzniklá pracoviště: Centrum nanotechnologií, Výzkumné energetické cent-
rum a Centrum environmentálních technologií – jsou orientována na studium 
moderních inženýrských disciplín, jejichž výsledky nalézají uplatnění v podni-
cích, výzkumných ústavech u nás doma i v zahraničí. 

Hornicko-geologická fakulta (HGF) uzavřela celou řadu hospodářských 
smluv o spolupráci s významnými společnostmi. Jedná se například o OKD, a. s. 
Ostrava, Moravské naftové doly, a. s. Hodonín, Severočeské doly, Gemec-Union, 
a. s., Mosteckou uhelnou, a. s., RWE TRANSGAS nebo DIAMO, s. p. Rovněž 
pokračovaly aktivity HGF v rámci Czech Stone Clusteru, který je zaměřen na 
obor zpracování kamene a jehož hlavní strategií je v maximální míře podporovat 
výrobce přírodního kamene a vytvořit tak podmínky pro nastartování ekonomic-
kého růstu celého odvětví, včetně firem, vytvářejících podpůrnou infrastrukturu  
v rámci České republiky. Partnerem projektu „Nové progresivní technologické 
postupy výroby ocelových výrobků“ jsou Třinecké železárny, a. s. Jednotlivé 
činnosti v rámci společných projektů mají charakter průmyslového výzkumu, 
resp. vývoje. Řešení celkem 39 dílčích úkolů vyústilo v rozšíření výrobního sor-
timentu a přidané hodnoty řady výrobků, došlo ke snížení průmyslové energetic-
ké náročnosti a potažmo ke snížení zátěže životního prostředí hutní výrobou. 

Záměr koncentrovat nosné vědecko-výzkumné aktivity VŠB-TUO do Centra 
pokročilých a inovačních technologií (CPIT) se realizuje v projektu výstavby 
technologických objektů CPIT TL1 a TL2 a přípravou projektů Operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace (financovaného z prostředků EU), Morav-
skoslezské výzkumné a technologické centrum (MVTC) a IT4 Innovation. Reali-
zace projektů bude mít výrazné dopady na zvýšení vědecko-výzkumných kapacit, 
orientovaných na přímé uplatnění výsledků v metalurgii, těžkém strojírenství  
a v automobilovém a leteckém průmyslu, nanotechnologiích, energetice a infor-
matice. Postupné zapojování nových vědecko-výzkumných kapacit v CPIT bude 
vytvářet tlak na koordinaci nabídky a poptávky vědecko-výzkumných a vývojo-
vých prací a v této souvislosti „budeme muset rozšiřovat uplatnění nových vě-
decko-výzkumných kapacit i u dalších zájemců, podniků, výzkumných ústavů  
a jiných institucí“ (Výroční zpráva za rok 2007). 

Podle Výroční zprávy pro rok 2007 připravuje VŠB-TUO systém podpory 
hodnocení výsledků vědy a výzkumu a rozvoje další spolupráce se zahraničními 
pracovišti. Univerzita tak bude moci lépe využívat možnosti působení postdokto-



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 112

randů a umožňovat postgraduální studium v perspektivních technologických 
oborech vynikajícím zahraničním studentům. To výrazně rozšíří možnosti v pří-
pravě vědecko-výzkumných projektů a napomůže k rychlému flexibilnímu pří-
stupu k řešení náročných projektů výzkumu a vývoje, podporovaných privátními 
zdroji z průmyslové praxe. 

Realizace velkého projektu ze zdrojů Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace bude mít ve svém důsledku dopady nejen na zvýšení prestiže VŠB-
TUO, ale může účinně napomoci i rychlému rozvoji zahraničních vztahů v oblas-
ti výzkumu a vývoje. Orientace disciplín, výběr kvalitních vědeckých osobností  
a vhodné nasměrování spolupráce ze strany průmyslového podniku poskytují 
vynikající možnosti pro přípravu i rozsáhlých vědecko-výzkumných projektů 
podporovaných evropskými fondy nebo významnými grantovými agenturami. 
Rozvoj a pěstování mezinárodních vztahů v oblasti vědy a výzkumu přispívá 
nejen k modernizaci vysokého školství a podmínek špičkového výzkumu a výu-
ky, ale i k zajištění vysoké efektivnosti výzkumu a vývoje podniků, které tyto 
výsledky využívají. 

Ve výzkumné činnosti proběhlo vyhodnocení výzkumných záměrů řešených 
v letech 1999 až 2004, včetně oponentních řízení, která ukázala, že prostředky 
vložené do této činnosti byly odpovědně a efektivně využity a zhodnoceny v řadě 
cenných výstupů charakteru publikačního i realizačního. Dle zástupců VŠB-TUO 
je zřejmé, že dokument Národní inovační politika nemá adekvátní reflexi v záko-
ně č. 130/2002 a tato skutečnost negativně ovlivnila finanční podporu činnostem, 
které mají pro podporu úspěšného partnerství akademické a průmyslové sféry 
velký význam. Jsou také nezbytné pro další ekonomický rozvoj a je na nich do 
značné míry postavena strategie hospodářského růstu. Tato skutečnost negativně 
ovlivnila dynamiku rozvoje CPIT, kde absence základní podpory provozu neu-
možnila zaměstnat mladé perspektivní odborníky v jednotlivých divizích centra  
a zástupci CPIT museli „jen přihlížet jejich odchodu z regionu za zaměstnáním, 
ve kterém by mohli lépe uplatnit své kreativní schopnosti,“ jak uvádí Výroční 
zpráva za rok 2007. „Tyto skutečnosti pak limitují jednak možnosti zapojení 
pracovišť školy do rámcových programů EU a dalších mezinárodních projektů, 
jednak neumožní plně rozvinout řešitelské kapacity pro partnerství s průmyslo-
vými podniky“ soudí zástupci VŠB-TUO v uvedeném dokumentu.  

Největší ze sledovaných škol – ČVUT, systematicky rozšiřuje odbornou 
(vědecko-výzkumnou) a společenskou spolupráci s regiony a rozvíjí propojení  
s praxí a odběratelskou sférou. Odborná spolupráce ČVUT s regiony je dána 
jednak působením a aktivitami pracovišť, která jsou umístěna mimo region hlav-
ního města Prahy, jednak aktivitami ostatních fakult a pracovišť v rámci různých 
výzkumných programů, doplňkové činnosti apod. Rozvoj VaV činnosti lze do-
kumentovat na bohatosti výstupů, jejichž přehled je obsažen v publikaci CTU 
Research Activity Report (2007). S velkého množství aktivit všech součástí 
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ČVUT lze obtížně vyjímat jen některé. Mezi největší firmy a instituce, se kterými 
vysoká škola dlouhodobě spolupracuje, patří např. Správa úložišť radioaktivních 
odpadů, Ministerstvo zemědělství ČR, Zemědělská vodohospodářská zpráva, 
HYDROPROJEKT CZ, a. s., Metrostav, a. s., Český normalizační institut, Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, Stavby silnic a železnic, a. s., M-Silnice, a. s., STRA-
BAG, a. s., Skanska DS, a. s. a další. Významným místem spolupráce v této ob-
lasti je činnost výzkumného centra CIDEAS. 

Od ledna 2006 funguje Vědecký inkubátor ČVUT, což je systém péče o ma-
lé inovační firmy, který současně vytváří prostor pro rozvoj nově vznikajících 
inovačních firem nebo projektů s vysokým růstovým potenciálem a technologic-
kou úrovní. Vědecký inkubátor o ploše asi 1 000 m2 leží v těsné blízkosti Fakul-
ty elektrotechnické v areálu Dejvice a nabízí 41 pracovních míst v 18 kancelá-
řích, školení a poradenství pro nově vznikající inovační firmy, jednací a školicí 
místnosti a další prostory. V roce 2007 prošlo Vědeckým inkubátorem 13 firem, 
byly přijaty dvě nové firmy, dvě jiné firmy svoji činnost ukončily. Nejvíce firem 
v inkubátoru je založeno studenty či doktorandy ČVUT. 

Na školách vznikají specializované úseky zaměřené na prohlubování ob-
chodních vztahů s partnery školní výzkumné činnosti. Příkladem může být čin-
nost Útvaru transferu technologií při VUT v Brně. V roce 2007 se jeho činnost 
soustředila na budování komplexního systému komercializace výsledků VaV, 
který mj. zahrnuje vyhledání komercializovatelných výsledků vytvořených na 
VUT, ochranu duševního vlastnictví, systém pro vytváření technologicky orien-
tovaných firem (včetně spin-off), podporu dotažení nápadu do komerčního využi-
tí, možnost financování, umístění firmy do inkubátoru apod. a rovněž poradenství 
v dané oblasti. Dílčím výsledkem byl návrh směrnic rektora „Podmínky komer-
cializace duševního vlastnictví VUT v Brně – zakládání spin-off firem“ a „Uplat-
nění a ochrana práv průmyslového vlastnictví“, které byly v roce 2007 uvedeny 
v platnost. 

Činnosti útvaru transferu technologií jsou již v současnosti mnohostranné: je 
to například zprostředkování a asistence při navazování spolupráce VUT v Brně 
s průmyslovými Partnery. Dále na základě objednávky průmyslu, konzultační 
činnost, poradenství, analýzy, měření, jednorázové řešení technologických výzev 
výzkumu a vývoje, dlouhodobá spolupráce a strategické partnerství, společné 
projekty pro spolupráci s podniky podporované MPO a EC.  

Snahou všech škol je, aby se studenti v rostoucí míře zapojovali do řešení 
projektů výzkumu a vývoje, jakož i do řešení úloh doplňkové činnosti, čímž si 
často přímo připravují svou pracovní kariéru v zavedených firmách. Ojedinělý 
kritický hlas ke spolupráci s průmyslem zaznívá opět z TUL, dle jejích představi-
telů je třeba čelit tlaku komerční sféry na úzkou specializaci vzdělávání, na smě-
řování výzkumu a vývoje k jednostranné účelovosti a prakticistickému zužování 
– nutno jej kompenzovat v duchu poslání VŠ (svoboda vzdělávání a bádání). 
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4.3  Absolventi vysokých škol 
 
Absolventské spolky, kluby a sdružení 
Jedno z nejpřirozenějších propojení školy a praxe mohou uskutečňovat noví 

i staří absolventi, důležité je aby s nimi jejich alma mater neztratila kontakt, pří-
padně aby se snažila o jeho navázání. Dnešní komunikační technologie obou-
stranný kontakt velmi usnadňují. Vznikají kluby absolventů s vlastními interne-
tovými stránkami. Zástupci všech sledovaných škol si uvědomují, že založení 
klubů absolventů nebo jiných podobných spolků, sdružení apod. umožní propo-
jenost akademického prostředí s praxí, vytvoří zpětné vazby pro úpravu struktury 
a obsahové náplně studia, vytvoří nástroj (veřejného) hodnocení výsledků činnos-
ti instituce a vytvoří přehled o uplatnění absolventů na trhu práce. 

Absolventi ČVUT se například sdružují ve spolku Česká technika (založe-
ném v roce 1995), který je dobrovolnou nepolitickou organizací absolventů všech 
fakult ČVUT. Jeho činnost je zaměřena na zvýšení prestiže ČVUT a jeho absol-
ventů jak v ČR, tak v zahraničí. Na jednotlivých fakultách jsou spolky absolven-
tů, jejichž činnost a aktivita se liší podle fakult. Jako příklad je možné uvést spo-
lek ELEKTRA, který sdružuje absolventy a přátele FEL ČVUT v Praze nebo 
Spolek přátel a absolventů Fakulty stavební ČVUT. Spolky sdružují absolventy, 
kteří mají zájem o minulost i současnost jednotlivých fakult, chtějí přispět k je-
jich rozvoji a podporovat vědeckou a pedagogickou činnost. Dle Výroční zprávy 
z roku 2007 lze ale v oblasti spolupráce s absolventy nalézt ještě významný 
prostor k jejímu zlepšení.  

Příklady dobrých zkušeností spolupráce školy a jejích jednotlivých fakult 
s absolventy lze úspěšně prezentovat také na příkladu VUT v Brně. Řada absol-
ventů udržuje kontakty s různými pracovišti fakult (FSI, FIT, FP, FA, FaVU). 
Využívají kontakty se specialisty ke konzultacím. Prostřednictvím absolventů 
jsou navazovány další kontakty s praxí a výzkumnými pracovišti. U příležitosti 
výročí se některé ročníky studentů setkávají s vedením a s učiteli fakulty, kteří 
jim poskytují informace o současném stavu a vývoji fakulty.  

FCH se věnuje spolupráci s absolventy již několikátým rokem. Vytváří da-
tabázi kontaktů, kterou bude využívat pro rozesílání dotazníků, pozvánek na fa-
kultní akce apod. Prostřednictvím webové stránky www.fch.vutbr.cz – absolventi 
a na ní vystaveném dotazníku získává fakulta informace o čerstvých absolven-
tech, o jejich názorech na kvalitu a obsah výuky. 

Na FEKT se kontakt s absolventy zaměřuje převážně na odbornou spoluprá-
ci. Například spolupráce s T-Mobile CZ a T-Mobile International (Research and 
Trials Group) – řešení výzkumných projektů (k největším patřilo měření mobil-
ních sítí GSM všech operátorů po celé ČR), vedení bakalářských a diplomových 
prací, odborná praxe, sponzorování mezinárodní konference Radioelektronika  
a soutěže Student EEICT 2007.  
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Spolupráce s absolventy FAST probíhá jak individuálně, tak prostřednictvím 
Spolku absolventů Fakulty stavební (SAB-FAST). Kromě toho je celá řada ab-
solventů zapojena přímo do spolupráce s ústavy (externí výuka specialisty, di-
plomní práce – zadávání i oponentury, spolupráce při doktorských pracích, vč. 
jejich oponentury). Další spolupráce se děje v oblasti vědy a doplňkové činnosti, 
kdy řada absolventů spolupracuje na aktivitách výzkumu (částečně zapojeni  
v doplňkové činnosti) a spolupracuje při získávání zadání závěrečných vysoko-
školských prací a jejich obhajobách.  

Informace ze strany průmyslových podniků a údaje získané od absolventů 
by mohly pomoci v rozvoji bakalářských studijních programů, jak ostatně nazna-
čily semináře pořádané v rámci projektu „Spolupráce technických fakult veřej-
ných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské 
studijní programy“. Do budoucna bude jistě zajímavé sledovat, jak technické 
vysoké školy ve svých výročních zprávách hodnotí právě bakalářské programy, 
se kterými budou mít oproti současnému stavu bohatší (komplexnější) zkušenos-
ti. Jen čas ukáže správnost zvolené vzdělávací cesty určené přijetím Boloňského 
procesu. 

 
Sledování uplatnění absolventů 
Většina sledovaných škol provádí dlouhodobé sledování uplatnění svých ab-

solventů na trhu práce. Uplatnění absolventů v praxi je zpravidla sledováno prů-
běžně na fakultách i celouniverzitně. Získané statistické údaje slouží škole, bu-
doucím studentům i zaměstnavatelům. Některé školy (např. VŠB-TUO) realizují 
setkání se zaměstnavateli a jsou s nimi konzultovány slabé a silné stránky 
v profilu absolventů. Jejich uplatnění je projednáváno ve vědeckých radách  
v rámci hodnocení studia.  

Absolventi ČVUT dle Výroční zprávy za rok 2007 prokazují velmi dobré 
uplatnění na trhu práce, mezi 63-72 % jsou zaměstnanci (odlišnost dle věku  
a oborů), ostatní samostatně nebo soukromě podnikají. Absolventi ČVUT se 
uplatňují ve všech oborech národní ekonomiky, především ve stavebnictví –  
34 % ze všech absolventů ČVUT. Ve vedoucích funkcích v podnicích a organi-
zacích je z absolventů ČVUT 35-65 %, přičemž s rostoucí dobou od ukončení 
studia se zvyšuje procento uplatnění absolventů ve vedoucích pozicích. Vedoucí 
funkce jsou především na úrovni středního a vrcholového vedení (managementu). 
Ze získaných informací lze konstatovat, že nabídka studijních programů odpoví-
dá potřebám současného trhu práce a současně absolventi ČVUT vysoce pozitiv-
ně hodnotí získané teoretické, odborné a specializované znalosti (80 % kladného 
hodnocení technického myšlení, úroveň teoretické připravenosti 77 %, dobrou 
orientaci v oboru 70 % a analytické koncepční schopnosti 50 %). Problémem je 
pouze stále přetrvávající slabá vazba na praxi (pouze 20 % kladného hodnocení). 
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Převážná většina absolventů (80 %) je spokojena s výběrem studovaného 
oboru, což dokazují data o identifikaci s oborem a fakultou a hodnocení vzdělá-
vacího procesu z hlediska možností uplatnění v praxi. Absolventi ČVUT mají 
poměrně vysoký stupeň identifikace se studovaným oborem (stejnou fakultu  
a stejný obor by znovu studovalo 63 %, jiný obor na fakultách ČVUT 14 % dotá-
zaných, jinou vysokou školu technicky zaměřenou 8 %), tzn. s odborně technic-
kým zaměřením jejich současné činnosti se identifikuje dlouhodobě 85 % absol-
ventů ČVUT, samozřejmě s určitým stupněm diferenciace podle jednotlivých 
fakult a specializací. Podle absolventů (viz údaje publikované ve Výroční zprávě 
za rok 2007) by bylo žádoucí „posílit“ ty části studia, které se vztahují k sociál-
ním kompetencím absolventů - znalosti z takových oborů jako je ekonomie, prá-
vo, řízení, sociologie, psychologie a jazykové schopnosti (11-13 % kladného 
hodnocení), včetně posilování psychické odolnosti studentů při překonávání růz-
ných problémů. K problematice kompetencí, jejich získávání a rozvoji v kontextu 
vzdělávání dospělých blíže např. Veteška (2009).  

Absolventi Technické univerzity v Liberci, napříč fakultami, dle Výroční 
zprávy za rok 2007 prokazují dobré uplatnění na trhu práce a je mezi nimi nízká 
míra nezaměstnanosti. Uplatňují se ve strojírenství, obchodě, školství, atd. Větši-
na absolventů pracuje v oboru, který vystudovala nebo v oboru příbuzném. Vět-
šina absolventů bakalářských studijních programů pokračuje ve studiu v navazu-
jících studijních programech. 

Dle výše citovaného dokumentu problém s uplatněním na trhu práce nemají 
absolventi technických studijních programů, prokazatelně převažuje poptávka na 
trhu práce nad nabídkou absolventů, která je dlouhodobě nižší než poptávka  
a společenská potřeba. Největší nedostatek je strojních a elektrotechnických in-
ženýrů. Také absolventi HF, FA a FM jsou na trhu práce velmi žádaní. Absol-
venti HF se dobře uplatňují, což potvrzují kontakty s nimi. Fakulta a jednotlivé 
katedry spolupracují s absolventy v různých oblastech, především se jedná o po-
suzování diplomových prací a realizace odborných přednášek pro studenty. Ak-
tivně se absolventi účastní i konferencí konaných fakultou i katedrami. V nepo-
slední řadě se podílejí i na organizování a zajišťování studentských praxí. 

Na Fakultě strojní TUL byl v roce 2007 proveden průzkum uplatnění absol-
ventů: byli dotázáni personalisté významných firem, z jejichž odpovědí vyplynu-
lo, že odborná připravenost absolventů je poměrně dobrá, chybí ale praktické 
dovednosti, rovněž přetrvávají určité nedostatky v komunikačních dovednostech 
(zejména je poukazováno na neznalost cizích jazyků).  

Ve druhé polovině roku 2007 proběhlo na Vysokém učení technickém v Br-
ně (VUT) již tradiční dotazníkové šetření, zaměřené na uplatnění absolventů  
v roce 2006 (viz Výroční zpráva za rok 2007). Výzkum ukázal, že se pracovní trh 
za krátkou dobu od posledního šetření uplatnění absolventů v roce 2003 až 2005 
zřetelně proměnil ve prospěch VUT. Podíl nezaměstnaných mezi absolventy 
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klesl na naprosté minimum (pouze 1 %) a velmi se zkrátila rovněž doba hledání 
prvního místa. Více než polovina absolventů má místo zajištěno ještě před pro-
mocí. Kvalifikovaná práce v oboru v době studia se u absolventů VUT stejně 
jako v minulém i předminulém šetření vyskytuje v polovině případů.  

Mnozí absolventi se na školy, kde studovali, pravidelně vracejí ze svých 
pracovišť jako jejich externí spolupracovníci (přednášející, vedoucí bakalářských 
a diplomových prací, oponenti těchto prací, školitelé v rámci doktorského stu-
dia). Zajímavou a podnětnou akci uspořádali např. na Vysoké škole báňské – 
Technické univerzitě v Ostravě, kde se uskutečnil blok přednášek „Významní 
absolventi svým následovníkům“. Cílem akce bylo zprostředkovat přenos infor-
mací a zkušeností od bývalých absolventů, předních odborníků ve svých oborech. 
Přednášející studentům srozumitelnou formou zprostředkovali nejen získané 
odborné poznatky, ale i profesní zkušenosti a jejich vztah k fakultě. Přednášejí-
cími byli významní absolventi fakulty, jako např. ředitelé velkých firem, úspěšní 
vědci. 

 
Závěr 

Spolupráce sledovaných vysokých škol s praxí a odběratelskou sférou se 
orientuje zejména na inovační procesy a transfer technologií, pořádání kurzů, 
školení a předávání znalostí a informací na různých konferencích a seminářích, 
spolupráci při akreditaci nových studijních programů atd. Tato spolupráce není 
zaměřena jenom na velké a významné průmyslové podniky, ale na celé spektrum 
firem, např. regionálního významu. Spolupráci s průmyslem (či obecněji zaměst-
navateli absolventů) se věnuje každá ze sledovaných výročních zpráv vybraných 
vysokých škol nabízejících studium technicky zaměřených studijních oborů.  

Míru a způsob spolupráce s průmyslovými podniky zpravidla silně predikuje 
lokace vysoké školy v určitém regionu. Jsou-li v daném kraji silné firmy, či celá 
průmyslová centra, nacházejí téměř vždy v blízké technicky zaměřené vysoké 
škole důležitého partnera. Tato interakce je pro obě strany přínosná. Vybrané 
příklady dobré praxe sledovaných vysokých škol uvádí následující kapitola. 

 
Soupis bibliografických citací 
 
Dlouhodobé záměry pro období 2006–2010 a jejich aktualizace následujících 
vysokých škol:  
České vysoké učení technické v Praze [online]. <http://www.cvut.cz/informace-
pro-zamestnance/vz/dz>. 
Univerzita Pardubice [online]. <http://www.upce.cz/deska/dokumenty/dlouh-
zamer.html>. 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 118

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. <http://web.utb.cz/?id=0_0_12_ 
7&iid=0&lang=cs&type=0>. 
Technická univerzita v Liberci[onlne].<http://www.tul.cz/hledat.php?vyraz 
=+v%FDro%E8n% ED+zpr%E1va&lang 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava[online]. <http://www.vsb. 
cz/okruhy/univerzita/uredni-deska/vyrocni-zpravy>. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze [online]. <http://www.vscht.cz/ 
homepage/udeska/zakl_dokumenty/dl_zamer>. 
Vysoké učení technické v Brně [online].<http://www.vutbr.cz/uploads/obecne 
_dokumenty_vut _v_brne400/4014_ dlouhodoby_zamer.pdf?lang=0>. 
Západočeská univerzita v Plzni [online]. <http://www.zcu.cz/about/important-
documents/>. 
 
Výroční zprávy (za rok 2007 a 2008) následujících vysokých škol  
České vysoké učení technické v Praze [online]. <http://www.cvut.cz/odborna-
verejnost/vz/zoc>. 
Univerzita Pardubice [online]. <http://www.upce.cz/deska/dokumenty/vyr-
zpravy.html>. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. <http://web.utb.cz/?id=0 _0_12_6&iid 
=0&lang=cs&type=0>. 
Technická univerzita v Liberci [online]. <http://www.tul.cz/hledat.php? vy-
raz=+dlouhodob%FD+z%E1m%ECr&lang=>. 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava [online]. <http://www.vsb. 
cz/okruhy/univerzita/uredni-deska/vyrocni-zpravy>. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze [online]. <http://www.vscht.cz 
/homepage/udeska/zakl_dokumenty/vyrocni_zpravy>. 
Vysoké učení technické v Brně [online].<http://www.vutbr.cz/index.php? 
lang=0&search_char=v%FDro%E8n%ED+zpr%E1va&page=hledani&wapp=por
tal&parent=0&tail=0>. 
Západočeská univerzita v Plzni [online]. <http://www.zcu.cz/about/important-
documents/vyrocni-zpravy.html>. 
 
 
 
 
 
 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 119

5.  
VYBRANÉ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

 
Josef Beneš, Helena Šebková 

 
Úvod 

Všechny sledované vysoké školy uvádějí na svých webových stránkách i ve 
výročních zprávách řadu skutečností, které mohou být považovány za příklady 
dobré praxe, hodné následování těmi školami, které se v dané oblasti dosud ne-
angažovaly. Posoudit míru přínosu pro společnost, pro školu, či ostatní zaintere-
sované subjekty by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. 

Proto jsme se rozhodli, že v této kapitole uvedeme příklady vybrané, které 
považujeme u jednotlivých vysokých škol za významné, někdy i unikátní. Roz-
hodně se nejedná o výčet všech příkladů, které je možné na jednotlivých veřej-
ných vysokých školách získat.  

Snahou bylo vybrat příklady tak, aby byly specifické pro danou vysokou 
školu a aby se jejich tematiky v celém sledovaném vzorku vysokých škol pokud 
možno nepřekrývaly, ale spíše doplňovaly.  

Příklady dobré praxe sledujeme v oblastech: 
 vzdělávací činnosti, 
 spolupráce s externími partnery ve všech činnostech vysoké školy a 
 péče o absolventy.  

 
V následujících odstavcích uvedeme významné příklady dobré praxe u jed-

notlivých vysokých škol, ve kterých příslušná činnost vysoké školy určitým způ-
sobem navazuje na externí partnery.  

 
5.1  Vybrané příklady jednotlivých vysokých škol 

 
5.1.1 České vysoké učení technické v Praze – ČVUT 
Velmi významnou aktivitou ČVUT v poslední době je vytvoření nového 

modelu strukturovaného studia na jeho Strojní fakultě. 
Model strukturovaného studia Strojní fakulty ČVUT v Praze vznikl po delší 

diskusi a následné práci týmu odborníků této fakulty a po systematickém monito-
rování stavu zájmu o studium a především úspěšnosti ve studiu, které jsou stálý-
mi problémy zejména technicky orientovaných fakult. Výsledný komplexní mo-
del strukturovaného studia byl předložen k posouzení Akreditační komisi a část 
studijních programů, které obsahuje, akreditaci již získala.  
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Základními vstupními podmínkami pro vytvoření modelu byly:  
 Existence obecně malého zájmu o studium technických oborů a zvláště  

o studium na strojních fakultách, způsobeného především reorientací ucha-
zečů na humanitně zaměřené obory, ale i poklesem demografické křivky, 
který v dalších letech ještě více výrazně ovlivní počet uchazečů o vysoko-
školské studium obecně a o technické obory zvláště. 

 Zhodnocení statistických charakteristik, které ukazují, že na technicky za-
měřených fakultách existuje velmi malá výběrovost při přijímání uchazečů  
o studium a strojní fakulty z tohoto hlediska zaujímají nejhorší postavení.  

 Zvýšení procenta vysokoškoláků z příslušné populační skupiny, které výraz-
ně změní spektrum uchazečů o studium ve smyslu jejich nadání, schopnosti 
učit se, představ o budoucím povolání apod., musí ovlivnit požadavky na 
obsah studijního programu a přizpůsobit ho předpokladům a schopnostem 
studentů s cílem snížení neúspěšnosti studentů především v prvních roční-
cích studia, která je pro fakultu po dlouhou dobu charakteristická.  

 Poslední skupina podmínek vycházela z představy o profilu absolventa 
v příslušném oboru a z toho potom vyplynula koncepce obsahu studijního 
programu.  
 
Profil absolventa se tedy řídil požadavky oboru a byl navržen tak, aby odpo-

vídal jeho aktuálnímu stavu a zároveň možnostem fakulty. Návrh obsahu studij-
ního programu byl tvořen předměty teoretického základu a předměty oborovými. 
U předmětů oborových je důležité, že obdobně jako předměty teoretické vychá-
zejí z úrovně předchozích znalostí a současného stavu poznání, ale také z poža-
davků praxe a z personálních možností. Struktura tří rozdílných obsahů bakalář-
ských programů je vyhovující jak z hlediska struktury předpokladů a nadání 
uchazečů o studium, tak z hlediska školy. Umožňuje roztřídit studenty na ty, kteří 
jsou schopni zvládnout bakalářský teoreticky přírodovědně zaměřený studijní 
program a mohou bezprostředně po absolvování bakalářského programu pokra-
čovat v navazujícím magisterském studijním programu, a na ty, kteří dokončí 
pokročilý bakalářský program, poskytující absolventům možnost uplatnění na 
pracovním trhu a zároveň i širší znalosti a dovednosti, umožňující větší flexibilitu 
absolventů. Posledním zaměřením bakalářských programů je zaměření především 
na výkon praktických povolání. Strojní fakulta je přesvědčena, že posledně cito-
vaný studijní program umožní úspěšné ukončení studia té části studentů, která 
nemá dostatek předpokladů pro zvládnutí náročných teoretických předmětů, je-
jichž absolvování je nutné pro navazující studium. Strukturovaný systém není 
v žádné větvi uzavřený dalšímu pokračování ve studiu a samozřejmě předpokládá 
možnost dostudovat potřebné předměty např. v rámci celoživotního vzdělávání,  
a tím splnit podmínky nutné pro další navazující studijní program. 
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5.1.2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - VŠCHT 
VŠCHT uskutečnila v rámci celé vysoké školy restrukturalizaci studijních 

programů, která v sobě integruje dva možné modely: 
 formální strukturování, umožňující absolventům bakalářských studijních 

programů přímé pokračování v dalším studiu v magisterských programech, 
 strukturování pro praxi, umožňující redukcí náročných teoretických předmě-

tů absolvování bakalářských programů větší části studentů. 
 
Využití tohoto modelu strukturování studia může být velmi efektivní, umož-

ňuje přijmout velmi jednoduchý model pro přístup do magisterských studií - 
z neabsolvování náročných teoretických předmětů automaticky vyplývá nemož-
nost přijetí do magisterských programů. Samozřejmě existuje možnost, kdykoli 
později příslušné předměty dostudovat, a tak si otevřít možnost v dalším pokra-
čování ve studiu. 

Velmi významným prvkem přípravy restrukturalizace studijních programů 
bylo vytvoření zvláštní pracovní skupiny složené z proděkanů a prorektora pro 
pedagogickou činnost. Tento tým opakovaně jednal s personálním výborem sva-
zu chemického průmyslu (složeného z personálních ředitelů jednotlivých podni-
ků). Důležitá charakteristika jednání - opakovaná diskuse s těmito spolupracov-
níky – umožňuje vzájemné vyvíjení názorů na projednávanou záležitost. 
V průběhu restrukturalizace se skupina scházela 2-3x za rok.  

Dále byly připraveny některé studijní programy v přímé spolupráci s vý-
znamnými podniky, např. studijní program „Syntéza a výroba léčiv“ ve spoluprá-
ci s firmou Zentiva. Tento program vycházel z požadavků na znalosti absolventů, 
které by měli mít při nástupu do zaměstnání v tomto oboru. Program obsahuje 
řadu předmětů, které zajišťují specialisté z průmyslu (přednášejí tematiky, které 
nejsou předmětem zájmu akademických pracovníků VŠCHT).  

Na základě jednání se zástupci průmyslu o chybějících znalostech absolven-
tů, ve kterých se potvrdilo, že absolventům chybějí „soft skills“ (včetně podniko-
vé ekonomiky, managementu apod.), vedlo k zařazení potřebných předmětů do 
studijních programů.  

Externisté se podílejí na schvalování studijních programů v rámci svého pů-
sobení ve vědeckých radách; někdy dochází na základě připomínek i k mino-
ritním změnám. Důvodem minoritních změn je předchozí příprava studijních 
programů společně s externími partnery, takže vědecká rada už nemá vesměs co 
připomínat.  
 

5.1.3 Vysoké učení technické v Brně – VUT 
VUT má velmi rozsáhlou spolupráci s průmyslem především v oblasti vý-

zkumu, a to jak přímou s jednotlivými podniky, tak spolupráci v rámci různých 
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sítí sdružujících podniky, vysoké školy, ale i útvary státní samosprávy. 
Pro tuto kapitolu jsme vybrali aktivitu Fakulty informačních technologií, tý-

kající se profesně zaměřených kurzů, které rozšiřují uplatnitelnost absolventů 
v praxi. Studenti mají obecnou možnost použít 20 ze 180 kreditů v bakalářském 
studijním programu pro výběr z široké nabídky fakultních, mezifakultních i me-
ziuniverzitních předmětů. Pilotní projekt ve spolupráci s firmou Microsoft umož-
nil využít těchto 20 kreditů na předměty s obsahovou náplní stanovanou firmou 
Microsoft a získat tak některou z řady certifikovaných kvalifikací „MCP Micro-
soft certified professional“. 

Při zavádění těchto kurzů byla výuka plně zajišťována pracovníky 
firmy Microsoft, v současné době působí ve výuce i zaměstnanci školy.  
O tyto kurzy je mezi studenty velký zájem. 

VUT se ve spolupráci s odběrateli snaží upravit i obsah studijních programů 
tak, aby absolventi byli pokud možno od samého začátku svého působení v praxi 
úspěšní. Proto na základě požadavků z průmyslu jsou studijní programy upravo-
vány tak, aby absolventi byli lépe jazykově vybaveni, aby byli schopni pracovat 
v týmu, aby dokázali přesvědčivě prezentovat dosažené výsledky a aby byli 
ochotni pracovat mimo svůj region a v nestandardních časových režimech. Škola 
se snaží také o to, aby výchova studentů osahovala i tzv. „soft skills“, tj. schop-
nost sociálního chování, respektování autorit, respektování etických kodexů  
a norem apod.  

Do řady studijních programů byla zařazena praxe a evropská dimenze vyso-
koškolského vzdělávání. 

Podle názoru akademických pracovníků většinu těchto požadavků nelze za-
řadit jako „předmět“ do studijního programu, měly by však prolnout celou výu-
kou jako její „výchovný aspekt“.  

 
5.1.4 Západočeská univerzita v Plzni – ZČU 
Spolupráce ZČU v Plzni s koncernem ABB vedla k založení plzeňského re-

gionálního inženýrského centra ABB s celosvětovou působností „Regional Engi-
neering Centre Power Generation Central Europe“.  

Dosavadní konkrétní výsledky spolupráce:  
 Velmi úspěšné uplatnění absolventů ZČU v nově vybudovaném plzeňském 

inženýrském centru ABB „Regional Engineering Centre Power Generation 
Central Europe“.  

 V oblasti popularizace technických oborů byly založeny a podporovány dva 
typy studentských soutěží (pro vysokoškoláky a pro studenty střední školy).  

 Byla úspěšně nastartována spolupráce v oblasti doktorských studijních pro-
gramů. 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 123

 Sponzorování a budování nové laboratoře „Regulační techniky a elektric-
kých pohonů“ na ZČU.  

 Intenzivně probíhá spolupráce v oblasti bakalářských a diplomových prací.  
 V současné době je připravován projekt výuky s využitím infrastruktury 

ABB.  
 Velmi intenzivně se rozvíjí spolupráce v oblasti společných grantových  

a rozvojových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 
 
5.1.5 Technická univerzita v Liberci – TUL 
Zajímavým příkladem dobré praxe je spolupráce s průmyslem i mezifakultní 

spolupráce na Technické univerzitě v Liberci v oblasti problematiky nanovláken. 
Autorství světoznámého patentu na výrobu nanovláken a výzkum a vývoj 

nanovlákenných materiálů a nanokompositů pro nejrůznější aplikace v průmy-
slu, v medicíně i řadě dalších oblastí, využívajících unikátních akustických a fil-
tračních vlastnosti nanovlákenných materiálů, umožnilo získat TUL přední po-
stavení v tomto oboru nejen v České republice, ale i ve světě. 

TUL získala mezinárodní ocenění akademických pracovníků i studentů. 
TUL byla úspěšná při získání podpory pro vytvoření „Centra pro nanomateriály, 
pokročilé technologie a inovace“ v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace. Projekt vychází z rozsáhlého výzkumu, který probíhá napříč mezi 
jednotlivými fakultami se specifickým zaměřením na výzkum:  
 nanovláken na Fakultě textilní,  
 nanopovrchů na Fakultě strojní, 
 a nanočástic na Fakultě mechatroniky.  

 
Fakulta mechatroniky (ve spolupráci s dalšími třemi fakultami TUL) usku-

tečňuje studijní program Nanotechnologie. Na TUL došlo nejen k výrazné spolu-
práci několika fakult, ale i k zaměření činnosti vysoké školy na výstupy s výraz-
ným inovačním potenciálem. Průmyslové zázemí je připraveno absorbovat a rea-
lizovat očekávané výsledky. 

 
5.1.6 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – VŠB-TUO 
Tato univerzita má velmi rozvinutou spolupráci s průmyslovou sférou regio-

nu. Naplňuje poslání stát se základem inovačního pólu excelence Moravskoslez-
ského kraje zejména v oblastech transferu technologií, aplikovaného výzkumu  
a vývoje a rozvoje inovační infrastruktury.  

V souladu Boloňským procesem, kde je zdůrazňován důraz na zabezpečo-
vání kvality VŠ, bylo vedením VŠB-TUO koncem roku 2003 rozhodnuto modi-
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fikovat systém řízení univerzity tak, aby byl více zákaznicky orientován - zavést 
na VŠB-TUO systém managementu kvality jako nedílnou součást řízení univer-
zity.  

V současné době má univerzita jeden z nepropracovanějších systémů hod-
nocení a řízení kvality.  

Vnitřní hodnocení s využitím EFQM Modelu Excelence probíhá na jednotli-
vých fakultách s využitím 2 metod: Metody dotazníkové a Metody vypracování 
sebehodnotící zprávy. Výsledky hodnocení (kvantifikace silných a slabých strá-
nek v členění podle jednotlivých kritérií) slouží vedení fakult jako podklad 
k definování priorit dalšího zlepšování systému řízení.  

Při realizaci vnějšího hodnocení univerzita využila projektu oceňování orga-
nizací v rámci programu Národní ceny kvality ČR. Vnější hodnocení prováděli 
vybraní hodnotitelé programu, kteří absolvovali výcvik v metodice hodnocení 
RADAR. Hodnocení prováděli na podkladě předané sebehodnotící zprávy a šet-
ření na místě. Výstupem byla zpětná zpráva, která představuje nezávislý pohled 
na činnost vysoké školy, formulovaný do silných stránek a příležitosti pro zlep-
šování, strukturovaný podle jednotlivých kritérií EFQM Excellence Modelu. Tři 
fakulty VŠB-TUO jsou zatím jedinými akademickými pracovišti v ČR, které se 
zapojily do soutěže o Národní cenu kvality ČR a dosáhly v této soutěži výraz-
ných úspěchů.  

Zavádění systému managementu kvality probíhalo na jednotlivých fakultách 
a celoškolských pracovištích postupně v letech 2004-2007. Na základě certifi-
kačního auditu, který proběhl v červenci 2007 byl VŠB-TUO udělen certifikát 
ISO 9001 (reg. č. CQS 2258/2007). VŠB-TUO se tak stala první a zatím je jedi-
nou veřejnou vysokou školou v ČR, která je držitelem certifikátu ISO 9001. 

 
5.1.7 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – UTB 
Z této univerzity jsme vybrali zkušenost s vytvářením vědeckotechnických 

parků. První vědeckotechnický park při této škole poskytuje komplexní infra-
strukturu pro podporu inovačního podnikání firem ve Zlínském kraji 

Nabízí k pronájmu exkluzivní prostory, nadstandardně vybavené kanceláře  
a laboratoře, technické a sociální zázemí, prostory pro semináře a workshopy  
o celkové výměře 5 600 m². 

Zajišťuje služby vědeckých a výzkumných pracovníků, expertní služby spe-
cializovaných laboratoří, služby projektových manažerů a specializované služby 
odborníků v oblasti ochrany průmyslových a duševních práv. 

Dále realizuje transfer technologií z výzkumné sféry do průmyslové praxe, 
podporuje inovační firmy, vědu, výzkum a vývoj. 
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5.2.8 Univerzita Pardubice – UP 
Tato univerzita realizuje velmi rozsáhlou odbornou spolupráci s institucemi 

v regionu. Především jde o: 
 Krajský úřad Pardubického kraje - společné projekty, partnerství, 
 Magistrát města Pardubice - společné projekty, partnerství, 
 Úřad práce - partnerství, společné iniciativy, 
 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - partnerství, 
 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje - partnerství, společné 

iniciativy, 
 VÚOS, a. s., Pardubice - Rybitví - společný projekt Regionální informační  

a kontaktní centrum Pardubice (RIKoC), 
 SYNPO, a. s., Pardubice - společné projekty. 

 
Všechny tyto aktivity napomáhají rozvoji školy a umožňují škole realizovat 

výsledky vlastního výzkumu. Zpětnovazebně tato činnost významně ovlivňuje 
rozvoj školy, a to jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti výuky. 

Specifickou, zcela konkrétní činnost pro region realizuje Fakulta restaurová-
ní. Provádí pro: 
 Technické služby Svitavy - restaurátorské práce na hřbitově ve Svitavách. 
 Římskokatolická farnost Stará Boleslav - restaurování soch sv.Víta a sv. 

Václava. 
 Římskokatolická farnost Stará Boleslav - restaurování soch sv. Jana a sv. 

Antonína. 
 Město Litomyšl - restaurování 2 náhrobků na hřbitově v Litomyšli. 
 Mgr. Jan Vojtěchovský - restaurování nástropní malby v zámku Lnáře. 
 Národní památkový ústav Praha 1 - památková obnova 8 pískovcových soch 

na mostě ve Žďáru nad Sázavou. 
 
Snažili jsme se u jednotlivých škol vybrat něco specifického, tak aby se jed-

notlivé citované aktivity spíše doplňovaly.  
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6.  
KVANTITATIVNÍ ŠETŘENÍ ZÁJMU UCHAZEČŮ 
O TECHNICKY ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ OBORY 

 
Josef Beneš 

 
Úvod  

Jedním z úkolů projektu byla kvantitativní analýza statistických dat, která 
mapují zájem uchazečů o technicky zaměřené bakalářské, případně magisterské 
studijní programy. Zpracování dat předcházel výběr vysokých škol, jejichž někte-
ré fakulty, případně všechny fakulty, výše uvedené programy poskytují. Pro tyto 
účely byly vybrány následující vysoké školy: České vysoké učení technické 
v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Tech-
nická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze.  

 
6.1  Použité metody 

Byla analyzovaná data získaná z „Úlohy uchazeč“ a z Matriky studentů 
s využitím spolupráce s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV). 

Členění statistických dat vyjadřující zájem studentů se týkalo nejen vyso-
kých škol globálně, ale také jejich jednotlivých fakult.  

Ukázalo se, že pokud některé statistiky zpracováváme podle studijních pro-
gramů, je třeba uvažovat i řadu dalších škol, které tyto programy podle číselníku 
studijních programů realizují. Tudíž v tabulkách, které jsou pro výzkumné účely 
k dispozici na webových stránkách projektu, vystupují i jiné než výše uvedené 
sledované vysoké školy. 

 
6.2  Výzkumné otázky 

Hlediska identifikace zájmu studentů o studijní programy uvedených vyso-
kých škol byla pojata různým způsobem, zejména však byl uvažován: a) prostý 
absolutní počet uchazečů, kteří se hlásí o studium v daném studijním programu 
na technických školách v ČR, b) počty přijatých studentů, kteří se do sledova-
ných studijních programů zapíší. Položené otázky: 

Jaký je zájem o přijímací řízení podle počtu uchazečů? 
Jaký je zájem o zápis do studia z přijatých studentů?  
Z těchto dvou hledisek jsou sledovány vlivy následujících parametrů:  

a) vysoká škola, b) fakulta a c) studijní program.  
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6.3  Zájem o studium  
Ukazuje se, že sestavení formálních „žebříčků“ zájmu o obory, kterých je 

řádově tisíce, nebo o studijní programy, kterých jsou řádově stovky, integrující 
velmi různorodou strukturu oborů na jednotlivých vysokých školách, je značně 
problematické s ohledem buď na velmi úzký obsah studijního programu, a tím  
i malého počtu uchazečů o studium tohoto programu (například studijní program 
Nanotechnologie se 35 přihlášenými, 25 přijatými a 14 zapsanými studenty), 
nebo naopak jde o značně široký obsah studijního programu (jako je tomu napří-
klad u strojírenství, strojního inženýrství, elektrotechniky a informatiky, staveb-
ního inženýrství apod., kde může být zájem až 100x vyšší). Problémy vznikají  
i z toho, že některé z oborově příbuzných fakult mají jen několik málo studijních 
programů s mnoha obory, zatímco jiné fakulty tyto obory vykazují jako samo-
statné studijní programy. Následující tabulka uvádí počty zapsaných studentů do 
jednotlivých skupin oborů studijních programů.  

Tabulka 1  
 
Kód  

programu 
Skupina oborů Počet  

zapsaných 
21.. Metalurgické, geologické inženýrství a nerostné  

suroviny 
1057 

23.. Strojní inženýrství, strojírenství  4889 
26.. Elektrotechnika a informatika  3031 
26.. Informační technologie  2524 
28.. Chemické a procesní inženýrství  70 
28.. Chemie a technologie materiálu  685 
28.. Ochrana obyvatelstva 180 
29.. Chemie a technologie potravin  1337 
33.. Dřevařství  233 
35.. Architektura a urbanismus 362 
35.. Architektura a stavitelství  541 
36.. Stavební inženýrství  2089 
36.. Geodézie a kartografie  2214 
37.. Technika a technologie v dopravě a spojích 842 
39.. Inženýrská informatika  728 
39.. Inženýrská ekologie 975 
39.. Procesní inženýrství  341 
39.. Speciální chemicko-biologické obory  777 
39.. Krajinářství  437 
39.. Aplikované vědy a informatika  913 
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Nejvyšší počet zapsaných vykazují strojírenské, elektrotechnické a stavební 
obory realizované ve studijních programech Strojní inženýrství, strojírenství 
(4889), Elektrotechnika a informatika (3031), Informační technologie (2524), 
Geodézie a kartografie (2214) a Stavební inženýrství ((2089)  

 
6.4  Zájem o přijímací řízení  

Dříve než uvedeme výsledky srovnání, vysvětlíme obsah pojmů v záhlaví 
tabulek. Pojmy znamenají: 
 přihlášek - celkový počet přihlášek, 
 „živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči 

nedostavili k přijímacím zkouškám, 
 přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je 

počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek), 
 „živých" přihlášených - počet přihlášených bez těch, kteří se nedostavili  

k žádným přijímacím zkouškám, 
 přijetí - počet „přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, 

kolikrát byl přijat), 
 přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán je-

denkrát bez ohledu na to, kolikrát byl přijat), 
 zápisů - počet „zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, 

kolikrát se zapsal ke studiu), 
 zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán 

jedenkrát bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu), 
 
6.4.1 Celkový přehled o vývoji přijímacího řízení  
Celkový počet uchazečů o studium na vysokých školách, počet těch, kteří se 

k nějakému přijímacímu řízení dostavili i počet podaných přihlášek uvádí pře-
hledně za období od roku 2001 do roku 2007 Tabulka 2. 

Průměrný zájem o přijímací řízení vyjádřený počtem osob, které se k řízení 
dostavily, z celkového počtu přihlášených fyzických osob se pohybuje v posled-
ních letech okolo 92 %. Tento ukazatel pro studenty ucházející se o technické 
obory a obory jiné v roce 2007 činí 91,14 %. 

Vezmeme-li v úvahu uchazeče, kteří se hlásí jen do technicky orientovaných 
programů, je toto procento 92,59 %, tedy mírně vyšší než průměrné. Lze konsta-
tovat, že uchazeči, kteří se hlásí jen do technických oborů, jsou nepatrně uvážli-
vější při podávání přihlášek oproti ostatních uchazečům. Této uvážlivosti na-
svědčuje i celkový počet přihlášek na jednoho „živého“ uchazeče, který má hod-
notu pro obě skupiny zájemců o technické obory 1,55, zatímco pro všechny 
uchazeče do všech studijních programů má tento ukazatel hodnotu 2, 39.  
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Zájem uchazečů a nabídka se dlouhodobě vyrovnává i s možnostmi uplatně-
ní na pracovním trhu. Aby vyhodnocení tohoto faktoru nebylo jednoduché, je 
potřeba si uvědomit i to, že několik desítek procent absolventů se dobře uplatní 
v jiných oborech než v těch, které absolvovali.  

Z výše uvedených datových souborů je možné vyhodnotit zájem o studium 
v jednotlivých skupinách oborů, vyjádřený v počtu zapsaných na příslušné vyso-
ké školy (zájem je v tom případě korigován možností dané školy přijmout ucha-
zeče v určitém počtu – dáno regulačními opatřeními MŠMT o financovaných 
nárůstech počtu studentů v jednotlivých typech studijních programů). 

 
Tabulka 2 Přehled vývoje přijímacího řízení na vysokých školách od roku 2001 

do roku 2007.  
 

rok Počet8) 

 
podaných
přihlášek
celkem 

přihlá- 
šených

1),2) 

přihláše-
ných, 

kteří se 
dostavili

k přij. 
řízení1),7)

přijetí 
3) 

přijatých
1),4) 

zapsání
5) 

zapsa- 
ných 
1),6) 

2001 237 452 104 140 93 697 78 352 54 498 57 123 52 383 

2002 234 026 108 385 97 964 88 276 60 929 64 114 58 230 

2003 253 273 117 531 107 156 98 999 69 576 70 406 66 513 

2004 284 977 130 129 119 281 108 812 75 550 76 295 72 157 

2005 294 758 130 934 119 687 117 880 79 986 81 519 76 209 

2006 303 334 137 836 127 125 129 606 89 075 90 058 85 482 

2007 323 704 146 800 135 231 139 760 97 190 97 924 92 727 

 
Tabulka 3 uvádí rozložení příslušných ukazatelů pro jednotlivé skupiny obo-

rů v roce 2007 včetně vlivu forem studia (prezenční, distanční a kombinovaná). 
U celkových počtů zapsaných uvádíme v posledním sloupci i % příslušné skupi-
ny z celkového počtu zapsaných. Je patrné, že zapsaní ve skupině technických 
oborů představují 25,67 % z celkového počtu zapsaných studentů. V roce 2005 
byl tento podíl 29 % a v roce 2001 pak 33,72 %. Je tedy vidět, že relativní podíl 
studentů zapsaných do technických oborů v uvedeném období klesá, i když abso-
lutní počet zapsaných stále roste. V tomtéž období (2001-2007) stoupl celkový 
počet zapsaných studentů o 77,02 %.  
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Tabulka 3  
 

Počet8) 

Forma studia 
Skupina studijních programů podaných

přihlášek
celkem 

přihlá-
šených

1),2) 

Přihláše-
ných, 

kteří se 
dostavili

k přij. 
řízení1),7) 

přijetí 
3) 

Přija-tých
1),4) 

zapsání 
5) 

Zapsa-
ných/% 

1),6) 

Vysoké školy celkem 323 704 146 800 135 231 139 760 97 190 97 924 92 727 
/100 

Přírodní vědy a nauky 21 267 15 253 13 528 12 676 10 262 7 289 7 149 
/7,71 

Technické vědy a nauky 48 638 34 333 31 290 33 809 28 184 24 252 23 799/ 
25,67 

Zemědělsko-lesnické a veter. 
vědy a nauky 9 173 6 629 6 069 5 786 4 717 3 926 3 827 

/4,13 
Zdravotnictví, lékař. a farmac. 
vědy a nauky 26 681 12 605 11 058 7 246 5 041 4 716 4 559 

/4,92 
Humanitní a společenské vědy 
a nauky 68 318 40 058 34 788 23 068 17 804 15 668 15 165 

/16,35 

Ekonomické vědy a nauky 71 046 39 906 35 217 32 475 25 099 23 447 22 634/ 
24,41 

Právní vědy a nauky 20 502 13 097 11 929 4 175 3 754 3 759 3 602/ 
3,88 

Pedagogika, učitelství a soc. 
péče 48 392 33 672 30 298 17 786 14 988 12 773 12 467/ 

13,44 
Vědy a nauky o kultuře a 
umění 9 687 6 783 6 194 2 739 2 421 2 094 2 052/2,21 

Neuvedeno – – – – – – – 

Prezenční studium 254 098 99 428 92 788 108 722 69 762 70 158 66 133 

Přírodní vědy a nauky 19 511 13 670 12 144 11 427 9 077 6 237 6 108 

Technické vědy a nauky 41 146 27 630 25 340 27 953 22 678 19 037 18 665 

Zemědělsko-lesnické a veter. 
vědy a nauky 7 738 5 337 4 939 4 733 3 733 2 991 2 902 

Zdravotnictví, lékař. a farmac. 
vědy a nauky 24 369 10 641 9 336 6 671 4 488 4 167 4 015 

Humanitní a společenské vědy 
a nauky 52 837 28 620 25 314 18 140 13 396 11 320 10 967 

Ekonomické vědy a nauky 55 531 27 884 24 804 23 084 16 545 15 115 14 480 

Právní vědy a nauky 15 645 9 490 8 650 2 880 2 509 2 520 2 407 

Pedagogika, učitelství a soc. 
péče 28 812 18 441 16 639 11 641 9 214 7 134 6 920 

Vědy a nauky o kultuře a 
umění 8 509 5 865 5 367 2 193 1 939 1 637 1 613 

Neuvedeno – – – – – – – 

Distanční a kombinované 
studium 69 606 54 728 48 241 31 038 28 973 27 766 27 276 

Přírodní vědy a nauky 1 756 1 671 1 447 1 249 1 217 1 052 1 048 

Technické vědy a nauky 7 492 6 983 6 141 5 856 5 637 5 215 5 183 

Zemědělsko-lesnické a veter. 
vědy a nauky 1 435 1 354 1 174 1 053 1 015 935 931 
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Zdravotnictví, lékař. a farmac. 
vědy a nauky 2 312 2 074 1 796 575 562 549 547 

Humanitní a společenské vědy 
a nauky 15 481 13 222 10 843 4 928 4 669 4 348 4 288 

Ekonomické vědy a nauky 15 515 13 278 11 384 9 391 8 885 8 332 8 250 

Právní vědy a nauky 4 857 4 179 3 762 1 295 1 259 1 239 1 207 
Pedagogika, učitelství a soc. 
péče 19 580 16 195 14 460 6 145 5 900 5 639 5 583 

Vědy a nauky o kultuře a 
umění 1 178 1 073 955 546 511 457 445 

Neuvedeno – – – – – – – 

Komentáře:       

Zdroj: 
databáze 
ÚIV 

1) Celkové údaje se nemusí rovnat součtu hodnot podle forem studia a skupiny studijních programů. 
2) Počet uchazečů o studium (bez vícenásobných přihlášek). 
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 
4) Počet přijatých uchazečů (bez vícenásobných přijetí). 
5) Každý uchazeč je zahrnut tolikrát, ke kolika zápisům se dostavil. 
6) Počet přijatých uchazečů, kteří se zapíší ke studiu. 
7) Každý uchazeč, který se dostavil k přijímacímu řízení, je zahrnut pouze jednou bez ohledu na to, ke kolika 

přijímacím řízením se dostavil. 
8) Jsou započteni pouze uchazeči o bakalářské a 4–6leté magisterské studium. 

 
Tabulka 4 uvádí přehled vývoje podle výše sledovaných ukazatelů pro sku-

pinu technických věd a nauk (2001-2007). 
Všechny sledované ukazatele v tomto období rostou. Počet osob, které se 

dostavily k přijímacímu řízení („živí“ uchazeči) stoupl o 30 %, počet přijatých 
stoupl o 37,73 % a počet zapsaných o 34,74 %.  
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Tabulka 4 Technické vědy a nauky 
 

Počet8) 

Rok Poda-
ných 

přihlášek
celkem 

Přihlá-
šených

1),2) 

Přihlášených,
kteří se dosta-

vili 
k přij. řízení1),7)

Přijetí
3) 

Přijatých
1),4) 

Zapsání
5) Zapsa- 

ných 
1),6) 

2001 43 394 27 339 24 046 25 655 20 463 18 372 17 663 

2002 44 178 28 065 24 856 28 225 21 379 18 844 18 220 

2003 48 571 32 507 28 681 31 104 24 861 22 036 21 377 

2004 49 507 32 713 29 427 32 882 25 943 22 284 21 777 

2005 48 314 32 228 29 163 32 716 25 722 22 401 21 736 

2006 48 542 33 528 30 667 34 164 27 596 23 887 23 477 

2007 48 638 34 333 31 290 33 809 28 184 24 252 23 799 

 
Z uvedených relací je tedy možné udělat závěry o zájmu studia technických 

oborů obecně. Je zřejmé, že zájem o toto studium stoupá, i když ne tak rychle, 
jako všeobecný zájem o studium (40,96 %). Více než zájem o studium (30 %) 
stoupá procento přijatých (37,73 %), což může nasvědčovat tomu, že došlo ke 
„změkčení“ kritérií pro přijetí a rovněž, ale o něco méně, i procento zapsaných 
(34,74 %).  

Řada vlivu uváděných trendů má protichůdné důsledky na konečnou kvalitu 
studentů a absolventů, danou jejich předpoklady pro vybrané studium. Je otáz-
kou, jaké parametry brát za dané a jaké parametry, resp. jejich změny, volit tak, 
aby konečný cíl, tj. dostatek kvalitních absolventů uspokojujících trh práce, 
v potřebné oborové a úrovňové struktuře, vysoké školy efektivně vychovávaly.  

Statistické údaje, uváděné v Matrice studentů, nám poskytují určité možnosti 
nepřímého ověření naplňování výše uvedeného konečného cíle. Určité závěry je 
možné učinit ze souborů obsahujících informace o počtech studentů a absolventů, 
včetně sledování přerušení studií a neúspěšného ukončování studií, uváděných 
v kapitole 7. I když výsledné tabulky jsou v rozdělení po jednotlivých vysokých 
školách, jejich fakultách, studijních programech a studijních oborech, jsou data 
zpracovávána z pohledu studenta, tedy na celé množině bez ohledu na studova-
nou školu/fakultu, studijní program a studijní obor. Čísla tedy neodpovídají přes-
ně vysokým školám, fakultám, studijním programům, studijním oborům, ale pou-
ze studentům. Z rozdílu vypočteného a zjištěného propadu pak můžeme zjistit 
bilanci přestupu do jiného studia. Tyto analýzy jsou předmětem kapitoly 7 této 
monografie. 
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6.5  Zájem o zápis do studia  
Formálně lze vyhodnotit z Matriky studentů a z „Úlohy uchazeč“ nejrůznější 

pořadí fakult podle zájmu uchazečů o dané studium. Byly zpracovány soubory, 
vyhodnocující počty zapsaných z počtu přijatých vyjadřujících zájem o zápis, 
které charakterizují pořadí volby příslušného programu, případně fakulty. Jeden 
soubor obsahuje uchazeče, kteří se hlásí pouze do technických oborů a druhý 
obsahuje uchazeče, kteří se hlásí i do jiných než technických oborů. Tyto soubory 
jsou pro další výzkumné účely k dispozici. Zároveň je v těchto souborech vyhod-
nocen i zájem o přijímací řízení.  

Nejvyšší úspěšnost podle zájmu o zápis do studia (pouze uchazeči o tech-
nické obory), tj. podle poměru počtu zapsaných ku počtu přijatých, vykazují fa-
kulty sledovaných vysokých škol uvedených v Tabulce 5. 

 
Tabulka 5 Pořadí fakult jednotlivých vysokých škol podle zájmu o zápis do 

studia 
 

Vysoká škola Fakulta Zájem o zápis 
do studia v % 

ČVUT Fakulta strojní 96,50 
ZČU Fakulta elektrotechnická 94,46 
VŠB-TUO Hornicko-geologická fakulta 90,25 
VUT Fakulta elektrotechnická a komunikačních technologií  90,15 

 
Naopak, nejmenší zájem z uvedeného hlediska vykazují následující fakulty: 
 
Tabulka 6 Pořadí fakult jednotlivých vysokých škol podle zájmu o zápis do 

studia 
 

Vysoká  
škola 

Fakulta Zájem o zápis 
do studia v % 

VŠCHT Fakulta chemického inženýrství  69,74 
VŠCHT Fakulta potravinářské a biochemické technologie 68,95 
TUL Fakulta umění a architektury 68,18 
VŠCHT Fakulta chemické technologie  67,73 
VŠCHT Fakulta technologie ochrany prostředí  65,18 

 
Pokud bereme v úvahu všechny studenty, nejen ty, kteří se hlásí do technic-

kých programů, je pořadí fakult obdobné, s tím, že procento úspěšnosti zápisu je 
obecně nižší a klesá až ke 40 %  
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6.6  Komentář 
Vytváření souhrnných čísel podle kódu studijního programu je problematic-

ké. Ze dvou třetin jsou studijní programy v rámci fakult všech vysokých škol 
unikátní. Pokud se přeci jen studijní programy se shodným kódem vyskytují na 
více fakultách (výjimečně i na více fakultách jedné vysoké školy), pak skladba 
studijních oborů v těchto studijních programech se na jednotlivých fakultách 
velmi liší a tedy studijní program se shodným kódem nabízí zájemcům o vysoko-
školské vzdělání odlišnou náplň. Je známo, že ačkoliv se studenti hlásí a jsou 
přijímáni do studijních programů, tak obvykle mají zájem o určitý obor přísluš-
ného programu a podle něho program vybírají.  

Podíváme-li se podrobněji na nabídku studijních programů a studijních obo-
rů v roce 2007 (z dat o přijímacím řízení) lze zjistit následující: 

V roce 2007 se uchazeči hlásili do 194 studijních programů lišících se stup-
něm a názvem, z toho do 65 studijních programů technických věd a nauk, a to 
celkem v 578 kombinacích fakulta/škola-studijní program, respektive 101 kom-
binací u technických věd a nauk. Z toho vyplývá průměrná „násobnost“ studijní-
ho programu 2,98, u technických věd a nauk pak 1,55. 

Pokud se podíváme na nabídku studijních oborů, pak dostáváme celkem 
1059 studijních oborů v 1812 kombinacích fakulta/škola-studijní obor, u technic-
kých věd a nauk pak 164 studijních oborů v 210 kombinacích. Průměrná násob-
nost studijního oboru je pak 1,71, u technických věd a nauk dokonce jen 1,55. 

Vzhledem k tomu, že ve studijních programech technických věd nejsou pou-
ze studijní obory technických věd a nauk, docházíme k přesvědčení, že studijní 
programy se shodným názvem jsou obsahově odlišné, a tedy ukazatele těchto 
studijních programů se nedají na základě shodného názvu slučovat. Navíc násob-
nost je tak nízká, že slučování nemá ani význam. 

Připojujeme stručnou nabídku násobností studijních programů a studijních 
oborů v oblasti technických věd a nauk: Násobnost Studijní program (studijní 
obor) 1 45 (136) 

 2 11(19) 
 3 5 (4) 
 4 2 (1) 
 5 1 (4) 
 6 1 (0) 
 více 0 (0) 
  
Připomínáme, že k dispozici máme pouze názvy studijních programů a stu-

dijních oborů. Je jasné, že studijní programy a studijní obory se shodným názvem 
mají různý obsah a stejně tak studijní programy a studijní obory s různým ná-
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zvem mají v mnoha případech velmi podobný obsah. Protože ale pro přidělení 
kódu byly a jsou k dispozici pouze názvy studijních programů a studijních oborů, 
které navíc v okamžiku přidělování kódu jsou už neměnné, není možné využít 
ani části kódu studijních programů a studijních oborů. 

Jednotlivé kombinace vysoká škola/fakulta-studijní program/studijní obor 
jsou v současné době významově unikátní a neslučitelné. 

  
Závěr 

Úplné datové soubory o zájmu o přijímací řízení pro jednotlivé školy, fakul-
ty a studijní programy v členění: počet přihlášek, „živých" přihlášek, přihláše-
ných, „živých" přihlášených, přijetí, přijatých, zápisů a zapsaných jsou k dispo-
zici u řešitele projektu a mohou být se souhlasem poskytovatele podpory tohoto 
projektu poskytnuty pro účely dalšího výzkumu. 

Tabulka 1 uvádí základní přehled zapsaných do jednotlivých oborových 
skupin. Zájem o zápis do studia z přijatých studentů se u jednotlivých fakult vel-
mi liší jak ukazují tabulky 5 a 6. Podrobná data jsou opět u řešitele projektu. Vy-
soké procento zapsaných u některých fakult může být ovlivněno tím, že tyto fa-
kulty pořádají přijímací řízení vícekolově a výsledky dalších kol se nepromítnou 
v „Úloze uchazeč“. Uvedená data jsou důležitá pro rozhodovací procesy o po-
čtech přijímaných studentů na fakultě a následně i příslušné vysoké škole. 

 
Použité datové soubory 
 
Datový soubor „Úlohy uchazeč“ 
Datový soubor „Sdružené informace matriky studentů“ (SIMS) 
Data pro výstupy v kapitole 6 a 7 této monografie byla z uvedených datových 
souborů zpracována v Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 
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7. 
RESTRUKTURALIZACE STUDIA  

– PLNĚNÍ ZÁMĚRŮ STRATEGICKÝCH MATERIÁLŮ 
 

Josef Beneš, Jiří Závada 
 

Úvod 
Kvantitativní rozvoj systémů terciárního vzdělávání je skutečnost, která se 

týká prakticky celého světa. Na rozdíl od vyspělých zemí Evropy a dalších částí 
světa se k tomuto vývoji Česká republika připojila daleko později, tj. až v deva-
desátých letech minulého století. Počty studentů narůstaly velice rychle a během 
dvaceti let bylo dosaženo toho, že na vysoké školy odchází v současné době stu-
dovat již téměř 60 % mladých lidí z příslušného populačního ročníku. Znamená 
to, že „Dynamika kvantitativního rozvoje vysokého školství v České republice je 
v posledních letech nejvyšší ze všech rozvinutých zemí světa“. Koucký, (2009). 
Počet uchazečů o vysokoškolské studium i přes klesající kohortu devatenáctile-
tých stále narůstá, narůstá podíl starší populace, která má zájem především  
o kombinované formy studia. 

Tomuto zájmu lze vyhovět pouze diverzifikovanou nabídkou studia, která se 
může odehrávat jak na úrovni studijních programů, tak na úrovni institucí.  

 
7.1  Teoretická východiska  

Kvantitativní expanze systémů terciárního vzdělávání je proto charakterizo-
vána současnou diverzifikací, jejímž cílem je nabídnout vzdělávání vysoce růz-
norodé skupině uchazečů o studium a v důsledku je připravit na výkon nejrůzněj-
ších povolání. Tuto myšlenku odráží jak Strategie terciárního vzdělávání (2000), 
tak Bílá kniha, zpracovaná v roce 2001 (MŠMT 2001), kde se uvádí: „Utváření 
terciárního sektoru vzdělávání v české vzdělávací soustavě sleduje tyto záměry: 

Hlavním záměrem je vytvořit bohatě diverzifikovaný terciární sektor vzdě-
lávání s dostatečnou kapacitou, v maximální míře prostupný, umožňující změnu 
nebo pokračování ve studiu – v každém věku a v každé době. Bude tak umožněno 
využít specifických předpokladů, požadavků i potřeb uchazečů o studium a profi-
lovat absolventy tak, aby se uplatnili na trhu práce.“ (str. 63) a dále „Vyhovět 
požadavkům a schopnostem budoucích studentů, potřebám společnosti a zároveň 
nesnížit kvalitu vzdělávání je možné především rozšířenou diverzifikací studijní 
nabídky v terciárním sektoru vzdělávání. Cílový stav by měl uspokojovat různé 
potřeby a požadavky uchazečů o studium, nabízet různé cesty studia, měl by být 
srozumitelný a přehledný, celkově kompatibilní s vysokou mírou vzájemné pro-
stupnosti a měl by respektovat evropské trendy.“ (str. 64)  
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Tyto myšlenky uvádí následně i Koncepce reformy vysokého školství a její 
aktualizace, Dlouhodobý záměr MŠMT na období 2006-2010 (MŠMT 2005)  
a jeho Aktualizace. 

Požadavky na odbornou kvalifikaci, tj. odborné znalosti a odborné doved-
nosti, a na všeobecné dovednosti by se měly odvíjet od předpokladů, schopností  
a očekávání části populace, která do terciárního vzdělávání vstupuje. Tuto myš-
lenku deklaruje jak Boloňská deklarace, tak následně i Komuniké ministrů. Tato 
myšlenka se vyskytuje ve všech zmiňovaných strategických materiálech, např. 
Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010 uvádí: „Česká republika musí 
dříve realizované nárůsty počtu ke studiu nově přijímaných studentů propojit  
s podporou rozvoje kvalitní a dostatečně diverzifikované studijní nabídky, jež 
bude schopna uspokojit výrazně různá očekávání, ale i schopnosti studentů tak, 
aby mohla narůst i úspěšnost v absolvování studia a posléze na trhu práce. 
V důsledku toho lze postupně očekávat i výraznější diferenciaci institucionální.“ 
A dále „Vstup do magisterských studijních programů bude výběrový pro ty ucha-
zeče, kteří splní náročné podmínky kladené na tento typ studia. Vzhledem k tomu, 
že se počty studentů v magisterských studijních programech nebudou dále navy-
šovat, předpokládáme, že ve studiu bude pokračovat asi 50 % absolventů baka-
lářských studijních programů“. 

Podle Martina Trowa lze terciární vzdělávání dělit na elitní, kdy do něj vstu-
puje do 15 % osob z populačních ročníků, masové, které je omezeno hranicí  
50 % populace a vstupuje-li do terciárního vzdělávání více než 50 % populace 
z příslušných ročníků, mluvíme o vzdělání univerzálním (Trow, 1974).  

Česká republika deklarovala již v 90. letech minulého století, že chce terci-
ární vzdělávání masifikovat. Na počátku 90. let vstupovalo do terciárního sekto-
ru, který byl tvořen jen vysokými školami s dlouhými magisterskými programy, 
méně než 15 % populačních ročníků. Můžeme tedy označit vzdělávání v té době 
za vzdělávání elitní. 

Experti OECD, kteří hodnotili naše vysoké školství v roce 1992 doporučili 
systém vysokého školství diverzifikovat, respektive vytvořit diverzifikovaný 
terciární systém a zvýšit podíl příslušné populace v tomto sektoru na 30 %. 

Zákon o vysokých školách z r. 1990 zavedl bakalářský cyklus, ale bohužel 
jen jako „ucelenou část“ vysokoškolského studia a tak většina těch, kteří jej do-
končili, pokračovala v dalším magisterském studiu. 

Na počátku 90. let byly pro realizaci diverzifikovaného terciárního systému 
vyvíjeny snahy o vytvoření binárního vysokoškolského systému, tvořeného vy-
sokými školami - univerzitami a vysokými odbornými školami po vzoru systémů 
v některých západních evropských státech jako např. v Německu, ale především 
v Nizozemí. 
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Tyto snahy vedly nakonec ke vzniku vyšších odborných škol. Vzdělávání 
v tomto sektoru vedlo k titulu diplomovaný specialista (DiS.) obecně považova-
nému za nižší titul než bakalář, byť v některých profesích (např. zdravotní sestra) 
se absolventi uplatňovali stejně - ne-li zpočátku i lépe - než absolventi stejných 
bakalářských studijních programů stejného zaměření. Rozvoj sektoru vyšších 
odborných škol však byl od samého začátku poznamenán některými negativními 
aspekty. Nedostatečná zákonná opatření pro jejich zřízení a současné zrušení 
pomaturitního studia vedlo ke vzniku mnoha škol (v současné době je jejich 
175), z nichž většina nemá samostatnou právní subjektivitu a je součástí některé 
střední školy. Finanční mechanizmy nastavené Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy, vedly k omezení rozvoje počtu studentů těchto škol, takže celko-
vý počet studentů se od samého počátku až do dnešní doby pohybuje okolo 30 
tisíc, zatímco v sektoru vysokých škol se za stejné období zvýšil prakticky na 
dvojnásobek. 

Zákonem z r. 1998 byl zaveden třístupňový systém vysokoškolského studia 
- bakalářského, magisterského a doktorského typu, tedy systém, který o rok poz-
ději začala prosazovat Boloňská deklarace. 

Dalo by se říci, že máme legislativní předpoklady pro realizaci principů Bo-
loňského procesu a formálně v rámci vykazování stupně implementace jeho prin-
cipů v rámci „inventury“ rozvoje Boloňského procesu (Stocktaking) jsme docela 
úspěšní.  

 
7.2  Stanovení výzkumných otázek 

 
Pracovní hypotéza 
V systému masifikovaného vysokého školství musí být zachován prostor  

i pro realizaci elitního vzdělávání. 
V podstatě to znamená, že by měla existovat rozumná relace mezi procen-

tem populace, které do systému vstupuje a procentem těch, kteří studium na urči-
tém stupni (s úspěchem) zvládnou, tj. absolvují. Měla by existovat rozumná rela-
ce mezi počty absolventů jednotlivých typů studijních programů. 

V literatuře jsme nenalezli úvahy tohoto typu. Ani Martin Trow se nezmiňu-
je o počtech absolventů ve vztahu k počtu přijímaných. 

Citované strategické materiály uvádějí, že je třeba zvýšit úspěšnost absolvo-
vání studia a že jen polovina absolventů bakalářských studijních programů by 
měla pokračovat v navazujících magisterských programech. 

Z jiného pohledu je možné předpokládat, že existuje závislost mezi procen-
tem studentů z populačního ročníku vstupujících do studia, obsahem/náročností 
studia v daném studijním programu a úspěšností ve studiu (tj. procentem studen-
tů, kteří jsou schopni studium absolvovat). Diverzifikace studijních programů je 
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ve skutečnosti daná obsahem a náročností studia a měla by podle citovaných 
strategických i koncepčních materiálů vyhovět schopnostem a požadavkům ucha-
zečů o studium. V ideálním případě by to mělo znamenat, že si každý (většina) 
z uchazečů může vybrat studium tak, aby byl schopen ho úspěšně absolvovat. 
Úspěšnost ve studiu může proto být považována za míru správného nastavení 
obsahu a náročnosti diverzifikovaných studijních programů.  

Protože se domníváme, že není možné stanovit ideální/správnou hodnotu 
úspěšnosti, budeme posuzovat průběhy tohoto indikátoru u zkoumaných vzorků 
vůči průměru pro všechny vysoké školy, případně navzájem mezi srovnatelnými 
školami nebo fakultami se srovnatelnými studijními programy na různých vyso-
kých školách, případně s daty jiných států s rozvinutým školstvím. 

Výzkumné otázky:  
1) Jak jsou naplňována doporučení Bílé knihy a dalších strategických doku-

mentů, týkající se úspěšnosti a pokračování absolventů bakalářských pro-
gramů v programech magisterských?  

2) Jak může úspěšnost ve studiu charakterizovat smysluplnou diverzifikaci 
studijních programů? 

3) Je úspěšnost ve studiu v různých typech studijních programů srovnatelná? 
4) Jak se liší odpovědi na předchozí otázky pro všechny vysoké školy a pro 

technicky zaměřené vysoké školy? 
 

7.3  Zdroje a metodika 
Základním zdrojem dat byla Matrika studentů - SIMS, která obsahuje data  

o všech studentech vysokých škol od roku 1999. Tato data byla zpracována do 
datových souborů popisovaných v následujícím odstavci, umožňujících vyhod-
nocovat relace potřebné pro odpovědi na otázky citované v odstavci 3.2. 

 
Vývojové charakteristiky 
Pro vyhodnocení charakteristik uváděných dále jsme měli k dispozici datové 

soubory obsahující: vývoj počtů nově zapsaných, navrácených z přerušení, stu-
dentů, přerušení, absolventů, absolventů pokračujících ve studiu a neúspěšných 
souhrnně pro všechny vysoké školy, pro jednotlivé vysoké školy i jejich fakulty, 
pro jednotlivé typy studijních programů i pro jednotlivé studijní programy. Tato 
data umožní posoudit vývoj strukturovaného studia v rámci celého systému vy-
sokých škol, ale i v úrovni fakult a/nebo v úrovni studijních programů. Analýza 
umožní vyhodnotit vliv strukturalizace a její důsledky v jednotlivých skupinách 
oborů. Tabulky rovněž uvádějí úspěšnost definovanou jako podíl počtu absolven-
tů ku součtu absolventů a neúspěšných. Parametr úspěšnosti použijeme jako zá-
klad pro odpovědi na položené výzkumné otázky, a tudíž na míru naplnění pra-
covní hypotézy a konečně i pro hodnocení restrukturalizace.  
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Pojmy používané v následujících tabulkách a grafech znamenají:  
Nově zapsaní: Studenti, kteří během sledovaného období (sledovaným ob-

dobím je příslušný kalendářní rok) studovali alespoň jeden den a kteří na konci 
předchozího období nebyli ve stavu studentů (ale mohli být mezi těmi, co měli 
studium přerušené). 

Počítá se aktivní zahájení studia. Přerušení ode dne zápisu se do studia ne-
počítá, s výjimkou studijních oborů, které nejsou pro studium určující. U zahájení 
studijního oboru se vychází ze zahájení studijního programu. Studijní obor není 
pro studium určující. 

Navrácení z přerušení: Studenti, kteří během sledovaného období studovali 
alespoň jeden den a kteří na konci předchozího období měli studium přerušeno. 

Studenti: Studenti, kteří na konci sledovaného období měli aktivní alespoň 
jedno studium. 

Přerušení: Studenti, kteří na konci sledovaného období měli všechna svá 
studia přerušena. 

Absolventi: Studenti, kteří během sledovaného období alespoň v jednom 
studiu úspěšně absolvovali. 

Absolventi pokračující ve studiu: Absolventi v daném sledovaném období, 
kteří na konci sledovaného období byli nadále ve stavu studentů, tj. studovali 
v dalším studijním programu. 

Neúspěšní: Studenti nebo přerušení z konce minulého sledovaného období, 
kteří ve sledovaném období neabsolvovali a kteří na konci sledovaného období 
nejsou ve stavu studentů ani ve stavu přerušených. 

Úspěšnost: Podíl/procento absolventů ve výstupu absolventů + neúspěš-
ných. 

Neúspěšnost: Podíl/procento neúspěšných ve výstupu absolventů + neús 
pěšných. 

 
Pro ilustraci datových souborů uvádíme následující tabulku a graf, které ob-

sahují souhrnná data za všechny studijní programy pro všechny vysoké školy. 
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Tabulka 1 Vývojové charakteristiky pro všechny vysoké školy a všechny stu-
dijní programy 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově  
zapsaní 

 
54623 59603 68154 76551 83943 92308 101101 

 
106285 

Navrácení  
z přeru-
šení 

 

3585 4030 4452 4849 5361 6213 6898 

 
6881 

Studenti 190194 203498 220259 243797 264891 289635 316496 344615 369619 

Přerušení 5655 6304 6933 7462 8664 10132 11104 11995 13255 

Absolventi  30091 31217 33004 38400 44337 53461 63611 73153 

Absolventi  
pokračují-
cí ve 
studiu 

 

8483 9103 10676 11924 15401 21679 28245 

 
 
33578 

Neúspěšní  15514 16072 17314 22930 23434 26481 29951 33569 

          

Úspěšnost  0,6598
18 

0,6601
32 

0,6559
08 

0,6261
21 

0,6542
18 

0,6687
47 

0,6798
81 

0,6854
54 
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Poznámka: Existuje řada dalších vlivů, které mohou uváděné veličiny ovlivnit, např. 

možnost oprav, které se prokáži jen v určitých položkách. Kontrolním kritériem správ-
nosti dat je rovnice (s využitím zavedené terminologie): Studenti (v roce n) = Studenti  
(v roce n-1)+NOVĚ zapsaní + navrácení z přerušení + absolventi pokračující ve studiu – 
přerušení – absolventi – neúspěšní. 
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Tabulka 2 Kontrola 
 

 R o k 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Studenti 190194 203498 220259 243797 264891 289635 316496 344615 369619 
Studenti  
(v roce 
n)  204976 222012 245761 267127 291693 318789 347183 371382 

%  0,726 0,796 0,806 0,844 0,711 0,724 0,745 0,477 
 

% procentní rozdíl hodnot Studenti (v roce n) a Studenti v daném roce. 
 
Rozdíly mezi počty studentů vyhodnocenými matrikou a počty studentů vy-

počtenými z návaznosti dat v tabulkách (%) se pohybují v hodnotách nižších než 
1 %, obdobně ve všech ostatních případech. Lze konstatovat, že tato chyba je pro 
další analýzy zanedbatelná.  

 
7.4  Charakteristika zkoumaných vysokých škol  

K analýzám problémů spolupráce s aplikační sférou bylo v souladu s tema-
tikou projektu vybráno 12 vysokých škol. Vybrané vysoké školy pro toto šetření 
jsou: České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, 
Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola báňská – Technická uni-
verzita Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká 
zemědělská univerzita v Praze a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně. 

Užitečné, ne-li nezbytné, je vytvoření výchozích charakteristik vybraných 
vysokých škol a dále charakteristik jejich dvou-, tří- či čtyřčlenných skupin podle 
převažujícího zaměření a dosahu jejich působnosti. Jen tak bude možné v ná-
sledujících analýzách správně chápat a optimálně vyhodnocovat odkazy na jed-
notlivé školy a případně i jejich fakulty. Informace pro tyto charakteristiky jsme 
čerpali zejména z webových stránek jednotlivých vysokých škol. Základní statis-
tické charakteristiky byly zpracovány z databáze SIMS - matrika studentů. 

 
7.4.1 Vysoké školy technického zaměření s celostátní působností  
První skupinu vybraných vysokých škol tvoří dvě tradiční velké, významné 

technické univerzity, ČVUT a VUT, které se vyznačují v největší míře celostátní 
působností. Nezříkají se ovšem soustavného zájmu o „svá“ města s okolím, Pra-
hu a Brno, přesto je charakteristické to, že (a) svým profilem a kapacitou odpoví-
dají potřebám celé společnosti, (b) jejich studenti (a učitelé) pocházejí ve větší 
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míře, než je tomu u jiných škol, z různých oblastí ČR - a nejen ze sídelního měs-
ta, a (c) do celého státu míří i jejich výzkumné a vzdělávací produkty. Také (d) 
jejich partneři ve výzkumu, vývoji a službách se nacházejí na celém území re-
publiky. A nejen to. Dosahem svých činností obě školy, podobně jako i všechny 
ostatní, překračují hranice státu. Udržují a dále prohlubují rozsáhlé mezinárodní 
styky. 

Celostátní a mezinárodní dosah činnosti a s ním spojená významnost půso-
bení obou univerzit se zakládá i na jejich značné historické hodnotě. Jsou to nej-
starší technické univerzity v ČR: ČVUT se vyvíjí od počátku 18. století, VUT od 
poloviny 19. století. Za tuto dobu nejenže měnily své názvy a označení, ale 
zejména upevňovaly své postavení a zvyšovaly rozsah a váhu svého působení ve 
vzdělávání i ve vědě a výzkumu. 

Obě školy patří stále k největším technickým univerzitám. A to přesto, že 
v důsledku zvýšeného nárůstu počtu studentů některých jiných vysokých škol 
ztratily v této kategorii statistických údajů absolutní prvenství.  

Pro obě školy je typické výrazně převažující technické zaměření. Rozdíly 
existují v míře, v jaké tyto školy pěstují i jiné než technické disciplíny. 

České vysoké učení technické v Praze má v současnosti osm fakult, z nichž 
šest, tj. velká převaha (rovněž i v počtech studentů) je zaměřena zcela jednoznač-
ně technicky. Jsou to fakulty strojní, stavební, elektrotechnická, jaderná a fyzi-
kálně inženýrská, dopravní, a také nejnověji založená Fakulta informačních tech-
nologií. Jen dvě fakulty, architektury a biomedicínského inženýrství, spojují ve 
svém rámci a na celofakultní úrovni technické obory s dalšími disciplínami, 
v daném případě uměleckými a medicínskými. Ekonomické obory nemají svou 
zvláštní fakultu, jejich problematice se věnují katedry ekonomiky a řízení výro-
by, umísťované na fakultách, na nichž se pociťuje jejich potřeba. 

Výrazná technická profilace je bezesporu předností ČVUT. Dovoluje zaklá-
dat výuku optimálně strukturovanou, na široce založeném výzkumu propojeném 
mezinárodně a těsně spojeném s praxí. 

Osm fakult Vysokého učení technického v Brně zahrnuje kromě spektra 
technických věd ve značném měřítku i řadu dalších disciplín z oblasti ekonomic-
kých, chemických a uměleckých oborů. Je to způsobeno především tím, že 
v Brně, na rozdíl od Prahy, neexistují vysoké školy typu VŠCHT, VŠE, VŠUP 
nebo AVU, a přitom odborníků, kteří by mohli být jejich absolventy, se Brnu 
nedostávalo. Právě na tuto skutečnost VUT pružně reagovalo a po roce 1989 
významně rozšířilo svou nabídku o nedostatkové obory. 
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Tabulka 3 Přehled základních údajů o studentech ČVUT (všechny součásti, 
všechny studijní programy)  

 
 Rok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nově  
zapsaní  5625 5239 5455 5305 5875 6062 5901 5570 
Navrácení  
z přerušení  262 318 285 286 242 211 218 290 
Studenti 18338 19248 19975 20870 20637 21466 22219 21947 20806 
Přerušení 867 857 813 796 819 778 809 863 1008 
Absolventi  1987 1972 2101 2294 2414 2829 4176 4755 
Absolventi 
pokračující  
ve studiu  522 586 790 626 659 1155 2112 2288 
Neúspěšní  2998 2852 2981 3561 3090 3393 3837 3809 
Úspěšnost  
[ % ]  39,9 40,9 41,3 39,2 43,9 45,5 52,1 55,5 

  
V současnosti na VUT nadále působí především fakulty typicky technického 

zaměření, jako jsou fakulty stavební, strojního inženýrství, elektrotechniky a ko-
munikačních technologií, architektury, Fakulta chemická a nově i Fakulta infor-
mačních technologií. Kromě toho jsou tam však také již celé fakulty (a nejen 
katedry) překračující možné „čistě“ technické zaměření školy, jako je Fakulta 
podnikatelská a Fakulta výtvarných umění. 

 
Tabulka 4 Přehled základních údajů o studentech VUT (všechny součásti, 

všechny studijní programy)  
 

 Rok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nově zapsaní  4247 4232 5401 5671 6089 5931 6104 6089 
Navrácení 
z přerušení  175 203 216 229 247 259 322 227 
Studenti 15922 14196 14872 16697 17627 19376 20105 20889 21176 
Přerušení 275 245 251 301 294 329 391 381 401 
Absolventi  2100 2306 2456 2617 2864 3797 4352 5284 
Absolventi 
pokračující  
ve studiu  625 711 1015 836 1277 1642 2181 2815 
Neúspěšní  4353 1752 1869 2738 2471 2726 2837 3086 
Úspěšnost 
[%]  32,5 56,8 56,8 48,9 53,7 58,2 60,5 63,1 
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7.5.2 Vysoké školy technického zaměření s převažující regionální pů-
sobností 

Na rozdíl od převažující celostátní působnosti dvou předchozích technic-
kých univerzit, je pro vybrané vysoké školy této skupiny - VŠB/TUO, ZČU, 
TUL, UTB - charakteristická jejich významná regionální působnost, která se 
uplatňovala především v období jejich vzniku. Tyto vysoké školy byly zakládány 
v poválečných letech a tím, jak se vyvíjely a rostly, rozšiřovaly svou působnost, 
takže dnes často již dosahují, zejména ve svých hlavních oborech, celostátních  
a mezinárodních rámců své působnosti. 

Vysoká škola báňská je od r. 1945, kdy byla přestěhována z Příbrami do 
Ostravy, spjata s karvinskou průmyslovou aglomerací a jejím širším průmyslo-
vým zázemím. V posledních letech se zvýšila pestrost průmyslových aktivit celé 
oblasti a došlo i k rozmachu služeb všeho druhu. V souladu s tímto vývojem 
v regionu, a zároveň i s celospolečenskými změnami, se VŠB transformovala na 
Technickou univerzitu Ostrava. Dříve značně specializované fakulty - hornická, 
geologická, hutnická, ekonomického inženýrství a báňského strojírenství - získa-
ly širší profil i odpovídající názvy; prezentují se nyní jako Fakulta hornicko-
geologická, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta strojní, Fa-
kulta ekonomická. Kromě toho vznikly nové fakulty s širším technickým profi-
lem: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební, Fakulta bezpeč-
nostního inženýrství. 

 
Tabulka 5 Přehled základních údajů o studentech VŠB-TUO (všechny součásti, 

všechny studijní programy)  
 

 Rok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nově zapsaní  4649 4860 5718 6382 5694 6712 6741 6944 
Navrácení  
z přerušení  109 177 158 130 146 188 218 237 
Studenti 13480 13915 14960 16856 18358 18973 20741 21715 22308 
Přerušení 266 374 351 341 357 383 412 457 517 
Absolventi  1811 2109 2120 2526 2674 3408 4617 4959 
Absolventi 
pokračující  
ve studiu  285 447 684 823 891 1498 2363 2608 
Neúspěšní  2471 1999 2238 3031 3124 2817 3250 3703 
          
Úspěšnost  
[%]  42,3 51,3 48,6 45,5 46,1 54,7 58,7 57,3 
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Se strojírenským průmyslem západních Čech byla od svého vzniku v r. 1952 
těsně spojena Vysoká škola strojní (VŠS), později nazývaná Vysokou školou 
strojní a elektrotechnickou (VŠSE). Tento svazek se - v rámci celého regionu - 
dále upevnil, když v r. 1991 vznikla sloučením této školy a samostatné Pedago-
gické fakulty Západočeská univerzita v Plzni. K fakultám uplatňujícím se 
v rámci VŠS a VŠSE – k fakultám elektrotechnické, pedagogické, strojní, apli-
kovaných věd a ekonomické, se připojily v 90. letech minulého století fakulty 
právnická, filozofická (původně humanitních studií) a nakonec, v r. 2008 Fakulta 
zdravotnických studií. Komplexní charakter univerzity, tvořený spojením oborů 
technických, ekonomických a humanitních věd, ještě doplnily dva vysokoškolské 
ústavy a jedno centrum: ústavy jazykové přípravy, umění a designu a centrum 
nových technologií.  

 
Tabulka 6 Přehled základních údajů o studentech ZČU (všechny součásti, 

všechny studijní programy)  
 

 Rok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově  
zapsaní  3999 3937 4333 4594 4947 5166 5071 5997 
Navrácení  
z přerušení  330 174 170 198 231 294 385 320 
Studenti 10295 11610 12497 13663 14444 15641 16398 16797 17990 
Přerušení 453 254 272 311 367 446 505 440 450 
Absolventi  1860 1941 1931 2279 2368 2910 3284 3321 
Absolventi 
pokračující  
ve studiu  378 416 477 518 690 908 1134 1228 
Neúspěšní  1071 1335 1504 1798 1762 2054 2202 2381 
Úspěšnost  
[%]   63,4 59,2 56,2 55,9 57,3 58,6 59,9 58,2 

 
Také Technická univerzita Liberec je těsnými svazky spojena s průmyslem 

„svého“ regionu. Jde však tentokrát převážně o průmysl textilní. Explicitně se 
tyto svazky projevily v r. 1960 při zpřesnění názvu školy: původně se v r. 1953 
nazývala Vysoká škola strojní (počítalo se však již tehdy s tím, že jde zejména  
o textilní průmysl) a později získala název Vysoká škola strojní a textilní 
(VŠST). Transformace VŠST na technickou univerzitu znamenala, že k původ-
ním dvěma fakultám (strojní a textilní) přibyly v letech 1990 - 1995 další čtyři 
fakulty: pedagogická, hospodářská, architektury a Fakulta mechatroniky a mezi-
oborových inženýrských studií. V r. 2004 byl pak založen Ústav zdravotnických 
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studií. Na webových stránkách této vysoké školy se dozvíme, že došlo k přeměně 
„řadové ryze technicky zaměřené vysoké školy na uznávanou univerzitu, která 
spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního a přírodovědného 
vzdělávání“. Vazba školy na region a jeho průmysl se tím ovšem dále posílila. 

 
Tabulka 7 Přehled základních údajů o studentech TUL (všechny součásti, 

všechny studijní programy)  
 

 Rok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nově  
zapsaní  1852 1793 1900 2115 2511 2952 3233 3287 
Navrácení  
z přerušení  108 123 157 155 251 346 355 243 
Studenti 5906 6328 6487 6772 6789 7197 7981 8761 9415 
Přerušení 168 196 253 240 362 520 529 371 338 
Absolventi  719 812 949 1109 1146 1174 1400 1589 
Absolventi 
pokračující 
ve studiu  144 159 235 208 318 297 423 533 
Neúspěšní  719 801 757 920 866 936 1280 1367 
Úspěšnost  
[%]  50,0 50,3 55,6 54,7 57,0 55,6 52,2 53,8 

   
Univerzita Tomáše Bati je spjata s průmyslem Zlínského kraje zejména 

svou Fakultou technologickou, existující od r. 1969. Původně šlo zejména o tra-
diční průmysl obuvnický, později se profil podniků kraje rozšiřoval o vývoj plas-
tů, technologie jejich zpracování. Rozvinuly se rovněž podniky potravinářské  
a podniky služeb. Kromě transformace Fakulty technologické se proto vyžadova-
lo zakládání dalších fakult, takže nedávno zformovaná univerzita již mohla do 
svého rámce zahrnout fakulty managementu a ekonomiky, multimediálních ko-
munikací, aplikované informatiky, humanitních studií, logistiky a krizového ří-
zení. 
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Tabulka 8 Přehled základních údajů o studentech UTB (všechny součásti, 
všechny studijní programy) 

  
 Rok 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově zapsaní  3778 1532 2417 2897 2965 3500 3809 4293 

Navrácení  
z přerušení  0 76 83 53 63 83 103 105 

Studenti 213 3337 4095 5618 7106 8293 9644 10938 12205 

Přerušení 0 81 89 77 115 144 167 173 167 

Absolventi  585 603 737 1162 1437 2177 2489 2844 

Absolventi 
pokračující  
ve studiu  306 310 374 634 648 1045 1214 1296 

Neúspěšní  294 397 460 790 897 911 1133 1379 

          

Úspěšnost [%]  66,6 60,3 61,6 59,5 61,6 70,5 68,7 67,3 

 
7.5.3 Vysoké školy se zaměřením chemickotechnologickým a ekonomic-

kým 
Vysoké školy této skupiny jsou charakteristické odklonem od „čistě“ tech-

nické orientace. Školy se zaměřují na technickou chemii a ekonomiku (průmys-
lových podniků, celého národního hospodářství).  

Vysoká škola chemicko-technologická Praha na svých webových stránkách 
uvádí, že „navazuje na více než 170letou tradici výuky technické chemie 
v Čechách“. Fakulty, které vznikaly po r. 1952, kdy se škola vyčlenila ze svazku 
ČVUT, rozšířily koncem 60. let svůj profil a získaly názvy, které mají dodnes: 
jsou to fakulty chemické technologie, potravinářské a biochemické technologie,  
a také Fakulta chemicko-inženýrská. Po r. 1989 ještě změnila skladbu studijních 
oborů Fakulta chemické technologie paliv a vody. V souladu s tím došlo k jejímu 
přejmenování – na Fakultu technologie ochrany prostředí. VŠCHT Praha je nej-
významnější vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě.  
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Tabulka 9 Přehled základních údajů o studentech VŠCHT (všechny součásti, 
všechny studijní programy)  

 
 Rok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově zapsaní  825 660 808 1412 1310 1277 1134 1071 
Navrácení  
z přerušení  59 69 47 48 92 76 54 27 
Studenti 2654 2759 2755 2955 3484 3620 3865 3849 3817 
Přerušení 77 94 64 58 108 92 74 77 66 
Absolventi  465 488 434 419 377 475 804 884 
Absolventi 
pokračující  
ve studiu  177 203 210 171 132 160 493 526 
Neúspěšní  356 340 343 537 853 659 782 729 
Úspěšnost  
[%]  56,6 58,9 55,9 43,8 30,65 41,9 50,7 54,8 

 
Univerzita Pardubice prodělala od r. 1953, kdy ve „městě chemie“ vznikla, 

rychlý rozvoj. Nejdříve - po dobu 40 let - probíhal v rámci původního chemicko-
technologického zaměření. V r. 1991 vznikla vedle fakulty s tímto názvem, těsně 
spojené s místním chemickým průmyslem, ještě Fakulta územní správy, čímž 
škola reagovala na aktuální potřebu odborníků pro oblast státní správy a samo-
správy. Dále pak vznikaly, vždy s odstupem několika let, další fakulty: Fakulta 
dopravní Jana Pernera, Fakulta filozofická, restaurování, zdravotnických studií, 
elektrotechniky a informatiky. V r. 2009 byl ještě vytvořen vysokoškolský ústav 
Centrum materiálového výzkumu.  
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Tabulka 10 Přehled základních údajů o studentech UP (všechny součásti, 
všechny studijní programy)  

 
 Rok 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově zapsaní  1674 1846 2270 2365 2691 3047 3154 3343 

Navrácení  
z přerušení  67 54 64 61 70 108 131 174 

Studenti 4194 4650 5168 6149 6745 7595 8443 8957 9424 

Přerušení 122 105 137 141 174 271 331 385 430 

Absolventi  650 805 825 961 1132 1371 1710 1880 

Absolventi 
pokračující  
ve studiu  186 263 322 328 475 556 773 799 

Neúspěšní  704 701 718 1042 1017 1216 1518 1576 

Úspěšnost [%]  48,0 53,5 53,5 48,0 52,7 53,0 53,0 54,4 

 
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší univerzitou poskytující eko-

nomické vzdělání v České republice. Dostává se jí vysokého hodnocení jak do-
ma, tak v zahraničí. Je rozdělena do 6 fakult, z nichž nejméně tři - Fakulta podni-
kohospodářská, Fakulta managementu a Národohospodářská fakulta - mají zvláš-
tě blízko k technice, k organizaci a řízení průmyslových podniků a k hospodářské 
politice země. Vhodně je tematicky doplňují všechny ostatní fakulty: Fakulta 
financí a účetnictví, Fakulta informatiky a statistiky a Fakulta mezinárodních 
vztahů.  
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Tabulka 11 Přehled základních údajů o studentech VŠE (všechny součásti, 
všechny studijní programy)  

 
 Rok 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově  
zapsaní  3523 4184 4073 4564 4436 4431 5268 5103 

Navrácení  
z přerušení  392 454 589 698 624 590 652 626 

Studenti 13125 13210 13837 14234 14723 14936 15592 17226 18397 

Přerušení 481 571 742 826 743 733 767 759 683 

Absolventi  3303 2839 1935 2396 3307 3124 3415 4062 

Absolventi 
pokračující 
ve studiu  1574 1170 338 447 1176 1424 1654 2205 

Neúspěšní  1227 1263 1406 1511 1478 1451 1229 1525 

Úspěšnost  
[%]  72,9 69,2 57,9 61,3 69,1 68,3 73,5 72,7 

 
  
7.5.4 Vysoké školy se zaměřením na zemědělství, lesnictví a ochranu ži-

votního prostředí 
Technické obory reprezentují v této skupině vysokých škol zpravidla jen 

jednotlivé fakulty. Na dalších fakultách jsou povětšinou uplatňovány jen určité 
aspekty technických disciplín. 

Samostatná Vysoká škola zemědělská v Praze vznikla - na základě odlouče-
ní ze svazku ČVUT - v r. 1952. Do roku 1959 byly koncipovány první fakulty 
nové školy, v pozdějších letech byly transformovány a doplňovány dalšími. Pro-
cesy transformace po roce 1989 vyvrcholily na škole v lednu 1995, kdy byl vy-
hlášen vznik České zemědělské univerzity v Praze. „Čistě“ technické obory re-
prezentuje na univerzitě zejména Fakulta technická. Aspekty technicky zaměře-
ného studia však zahrnují programy všech ostatních fakult a institutů, které ve 
svém celku vytvářejí dobré podmínky pro interdisciplinaritu ve studiu i výzku-
mu. V současnosti tvoří univerzitu také fakulty agrobiologie, potravinových  
a přírodních zdrojů, provozně ekonomická, životního prostředí, lesnická a dře-
vařská. Součástmi univerzity jsou rovněž dva instituty: Institut tropů a subtropů  
a Institut vzdělávání a poradenství.  
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Tabulka 12 Přehled základních údajů o studentech ČZU (všechny součásti, 
všechny studijní programy)  

 
 Rok 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově zapsaní  2595 3301 3880 4222 4742 5638 6344 7258 

Navrácení  
z přerušení  148 206 190 216 277 334 358 414 

Studenti 7877 8159 9116 10545 11769 13381 15088 16877 18712 

Přerušení 221 248 235 248 386 433 460 579 892 

Absolventi  1199 1205 1243 1378 1718 2232 2844 4142 

Absolventi 
pokračující  
ve studiu  151 182 225 237 558 710 1088 1840 

Neúspěšní  1090 1128 1230 1503 1646 2048 2322 2394 

Úspěšnost [%]  52,4 51,7 50,3 47,8 51,1 52,1 55,1 63,4 

 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším zeměděl-

ským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vy-
soká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994, 
kdy byla prohlášena za univerzitu. MZLU systematicky reagovala na změny ná-
rodního i mezinárodního prostředí a pružně přizpůsobovala těmto změnám obsah, 
formy a metody vzdělávání. V současnosti tvoří MZLU v Brně pět fakult a jeden 
vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Pro-
vozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje  
a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. 
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Tabulka 13 Přehled základních údajů o studentech MZLU (všechny součásti, 
všechny studijní programy)  

 
 Rok 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově zapsaní  1910 1949 2280 2344 2587 3187 3083 3773 

Navrácení  
z přerušení  149 146 204 182 184 245 205 285 

Studenti 5267 5670 6045 6687 7154 7747 8687 9357 10352 

Přerušení 313 346 455 453 475 553 571 702 780 

Absolventi  870 898 1259 1502 1554 2116 2042 2347 

Absolventi  
pokračující  
ve studiu  92 108 417 633 719 1125 1129 1230 

Neúspěšní  547 529 594 804 897 993 1164 1299 

Úspěšnost [%]  61,4 62,9 67,9 65,1 63,4 68,1 63,7 64,4 

 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se právem na 

webových stránkách deklaruje jako „moderní vědecké, pedagogické a kulturně 
vzdělávací centrum Ústeckého kraje“. Významným způsobem přispívá k rozvoji 
sídelního města Ústí nad Labem a celého regionu. Od roku 1991 je škola univer-
zitou. V současnosti ji tvoří 7 fakult a 1 ústav. Zastoupené technické (a navazují-
cí ekonomické) obory reprezentuje Fakulta výrobních technologií a managemen-
tu. Na dalších fakultách se v závislosti na jejich profilu uplatňují vždy určité 
aspekty technického studia. Jsou to fakulty sociálně ekonomická, umění a desig-
nu, životního prostředí, fakulta filozofická, pedagogická, přírodovědecká a Ústav 
zdravotnických studií. 
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Tabulka 14 Přehled základních údajů o studentech UJEP (všechny součásti, 
všechny studijní programy)  

 
 Rok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

nově zapsaní  1807 2092 2286 2351 2609 3333 3330 3122 
navrácení  
z přerušení  138 100 81 99 80 80 89 84 
studenti 5427 5597 6041 6536 6834 7368 8426 9201 9584 
přerušení 176 198 196 207 163 168 180 204 249 
absolventi  925 868 910 1067 1245 1338 1361 1444 
absolventi 
pokračující  
ve studiu  84 103 109 114 170 194 270 298 
neúspěšní  636 785 898 1045 915 1039 1351 1464 
Úspěšnost  
[ % ]  59,3 52,5 50,3 50,5 57,6 56,3 50,2 49,7 

 
7.6 Úvod do srovnávání 
V teoretických východiscích jsme zmínili základní principy strukturovaných 

studií, ale z nich bohužel nevyplývají kvantifikovatelné cíle.  
Základní teze vyplývající ze strategických dokumentů jsou kvalitativního 

charakteru:  
 S pokračující masifikací až univerzalizací studia je třeba vzít v úvahu, že 

obecné předpoklady studentů pro studium na vysoké škole, mají velmi širo-
ké spektrum.  

 Studium by mělo být přizpůsobeno požadavkům a schopnostem přijatých 
studentů s tím, že získaná kvalifikace by měla být uplatnitelná na pracovním 
trhu.  

 Studijní systém by měl i v univerzálním přístupu ke studiu umožnit zachovat 
výchovu elit.  

 Podle Bílé knihy z roku 2001 se předpokládalo, že jen polovina absolventů 
bakalářských studijních programů bude pokračovat ve studiu magisterském.  
 
Logické důsledky 

1) Rozhodneme-li se, že do systému terciárního vzdělávání bude vstupovat 
určité procento populace, větší než tomu bylo v minulosti, je zřejmé, že 
předpoklady pro příslušné studium budou v průměru menší. 
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2) Nechceme-li příslušný stupeň studia užít jen pro selekci, ale chceme-li, aby 
„rozumný podíl“ přijatých studium absolvoval, je třeba přizpůsobit poža-
davky předpokladům a schopnostem studentů. 

3) Každý rozumně naplněný rok studia musí přinést přidanou hodnotu ke zna-
lostem a dovednostem získaným v předchozím vzdělávání. 
 
Ukážeme analyzováním dat „úspěšnosti ve studiu“ a vyhodnocením procen-

ta studentů, kteří po absolvování bakalářských programů pokračují v navazujícím 
magisterském programu, že v těchto ukazatelích existují značné rozdíly mezi 
jednotlivými školami a také mezi srovnatelnými fakultami uskutečňujícími ob-
dobné studijní programy. 

 
7.7  Porovnání struktury absolventů jednotlivých typů studijních pro-
gramů v České republice, ve Velké Británii a v USA 

V následující tabulce jsou uváděny počty absolventů v jednotlivých typech 
studijních programů: šedě označený sloupec % (C) uvádí procentuální podíl 
z celkového počtu absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia 
v dané zemi, druhý sloupec označený % uvádí procentuální podíl na celkové 
populaci v zemi. Srovnání, ačkoli vychází z „tvrdých dat“, může mít jen přibliž-
ný charakter, protože data neodpovídají přesně časově, ale především proto, že  
o metodice sběru dat ve Velké Británii (VB) a v USA zatím mnoho nevíme, resp. 
víme, že bude jiná, než metodika používaná v ČR. Rovněž jednotlivé typy studij-
ních programů se ve Velké Británii a v USA liší (Bachelor's degree, British un-
dergraduate degree classification [online]) délkou, věkem populace vstupující do 
terciárního vzdělávání a dalšími skutečnostmi. Nicméně rozdíly ve struktuře ab-
solventů jsou natolik signifikantní, že je možné konstatovat: 
 Poměr počtu absolventů bakalářských studií k celkovému počtu absolventů 

je v České republice výrazně nižší než ve VB a USA a především jejich po-
díl na počtu obyvatel je také menší, oproti USA poloviční. 

 Podíl absolventů magisterských studií z celkového počtu absolventů je nao-
pak v České republice výrazně vyšší a podíl vztažený k počtu obyvatel je ta-
ké vyšší oproti oběma srovnávaným zemím, oproti VB výrazně, víc než 
dvojnásobný. 

 Podíl absolventů doktorských studijních programů je srovnatelný s oběma 
zeměmi v obou procentuálních podílech. 
 
Pokud bychom se v tomto srovnání chtěli přiblížit oběma srovnávaným ze-

mím tak by stačilo zvýšit úspěšnost studia v bakalářských studijních programech 
a striktně regulovat průchod do navazujících magisterských programů. Průchod 
do doktorských studijních programů by měl, pokud se týká počtů, být zachován. 
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Navrhovaná změna by vedla jak k navýšení podílu absolventů bakalářských stu-
dií na celkovém počtu absolventů, tak na počtu obyvatelstva a snížila by podíl 
absolventů magisterských studií na obou uvažovaných vztažných základech.  

 
Tabulka 15 Porovnání počtu absolventů bakalářských, magisterských a dok-

torských programů v ČR (2006), VB (2005/06) a USA (2006-07) /Přibližné propočty/ 
 

 Bc. Mgr. Ph.D. 
Celkem  

(C) 
 počet %(C) % počet %(C) % počet %(C) %  
ČR 25071 46,8 0,2507 26467 49,4 0,2647 2055 3,8 0,0206 53593 
VB 278385 75,4 0,4556 77945 21,1 0,1276 12950 3,5 0,0212 369280 
USA 1524092 69,6 0,5080 604607 27,6 0,2015 60616 2,8 0,0202 21893150 

 
Zdroje:  
ČR: Matrika studentů pro kalendářní rok 2006 
VB: Table 14 – HE qualifications obtained in the UK by level, mode of study, domicile, 
gender, class of first degree and subject area 2005/06 
USA: NCES. Digest of Education Statistics. 2008 Tables and Figures. 
 Table 275. Bachelor's, master's, and doctor's degrees conferred by degree-granting insti-
tutions, by sex of student and discipline division: 2006–07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 160

7.8  Přechod absolventů bakalářských studií do magisterských studij-
ních programů 

Tabulka Přechod absolventů Bc. SP do Mgr.-N SP na všech vysokých ško-
lách a na vybraném vzorku technicky zaměřených VŠ včetně VŠE: 

 
Tabulka 16 Počty absolventů Bc. SP 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Všechny VŠ 7828 8019 8566 11990 18261 25071 32827 39094 

ČVUT 232 193 225 207 352 1001 1904 2109 

VUT 362 344 447 493 1097 1391 1954 2607 
VŠB-TUO 214 311 390 728 950 1579 2563 2764 
ZČU 644 657 605 836 1036 1298 1625 1731 
TUL 188 265 334 374 479 484 691 829 
UTB 279 309 356 755 924 1377 1648 1702 
VŠCHT 62 54 52 46 89 59 430 472 
UP 219 361 397 451 666 815 1065 1190 
ČZU 73 102 116 157 539 728 1133 2125 
MZLU 23 73 373 590 752 1103 1106 1291 
UJEP 376 394 437 473 627 720 855 873 
VŠE 1554 1113 246 386 1151 1452 1725 2277 

Všechny VŠ 
vybraného 
vzorku 4226 4176 3978 5496 8662 12007 16699 19970 

Všechny VŠ 
bez VŠE 2672 3063 3732 5110 7511 10555 14974 17693 
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Tabulka 17 Počty zapsaných do navazujících Mgr SP 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Všechny VŠ 5467 5977 6847 9441 13935 21620 29499 35110 

ČVUT 193 129 156 173 378 1084 1995 2305 

VUT 606 667 777 755 1393 1670 2271 2964 

VŠB-TUO 0 76 271 824 950 1549 2576 2805 

ZČU 256 279 295 477 694 866 1140 1292 

TUL 74 67 100 157 305 300 468 667 

UTB 688 335 456 843 981 1397 1585 1774 

VŠCHT 0 0 0 0 0 0 436 431 

UP 212 182 288 310 530 601 891 911 

ČZU 48 344 430 346 750 1417 1990 2845 

MZLU 52 43 386 564 671 1202 1186 1390 

UJEP 78 112 112 135 169 222 324 328 

VŠE 1931 1578 745 895 1598 1874 2193 2757 

Všechny VŠ 
vybraného 
vzorku 4138 3812 4016 5479 8419 12182 17055 20469 

Všechny VŠ 
bez VŠE 2207 2234 3271 4584 6821 10308 14862 17712 

 
Tabulka 18 Počty absolventů bakalářských programů a zapsaných do progra-

mů magisterských (nezávisle na roku absolvování) 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

absolventi Bc. 
programů 7828 8019 8566 11990 18261 25071 32827 39094 

zapsaní  
v Mgr.-N 5467 5977 6847 9441 13935 21620 29499 35110 

% 69,8 74,5 79,9 78,7 76,3 86,2 89,9 89,8 

 
% - procentuální podíl absolventů bakalářských programů (nezávisle na roku 
absolvování), zapsaných v daném roce do programů magisterských. 

 
 
 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 162

Obr. 2   % – procentuální podíl absolventů bakalářských programů (nezávisle 
na roku absolvování), zapsaných v daném roce do programů magisterských na 
všech vysokých školách 
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Tabulka 19 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
absolventi B 7828 8019 8566 11990 18261 25071 32827 39094 
studenti N 4002 4015 4168 6544 10669 16673 23127 27762 
poprvé zapsaní N 5097 5534 6275 8866 13233 20669 28180 33374 
% studenti N 51,1 50,1 48,7 54,6 58,4 66,5 70,5 71,0 
% poprvé zapsaní N 65,1 69,0 73,3 73,9 72,5 82,4 85,8 85,4 
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Obr. 3 Počty absolventů bakalářských studijních programů vstupujících do 
magisterských programů (navazujících) ve sledovaném roce a v roce následujícím  
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Absolventi B - počet absolventů bakalářského studijního programu v daném roce. 
Studenti N - počet studentů navazujícího studijního programu k 31.12. daného roku, kteří 
absolvovali bakalářské studium v daném roce a k 31.12. předchozího roku nebyli studen-
ty navazujícího magisterského programu. 
Poprvé zapsaní - počet studentů, kteří se v daném roce poprvé zapsali do studia navazují-
cího studijního programu. 

 
Obr. 4 Procentuální podíl počtů absolventů bakalářských studijních programů 

vstupujících do magisterských programů (navazujících) ve sledovaném roce a v roce 
následujícím (legenda viz předchozí obrázek) 
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Tabulka 20 Přechod absolventů bakalářských studijních programů do pro-
gramů magisterských na vybraném vzorku technicky zaměřených vysokých škol 
bez VŠE 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
absolventi Bc., všech-
ny ve vzorku bez VŠE 2672 3063 3732 5110 7511 10555 14974 17693 
zapsaní do Mgr-N, 
všechny VŠ-VŠE 2207 2234 3271 4584 6821 10308 14862 17712 
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Tabulka 21 Přechod z Bc. do Mgr.-N (%) 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
všechny ve vzorku 97,918 91,284 100,96 99,691 97,195 101,46 102,13 102,5 
všechny ve vzorku 
bez VŠE 82,597 72,935 87,647 89,706 90,813 97,66 99,252 100,11 
všechny vysoké školy 69,839 74,535 79,932 78,741 76,31 86,235 89,862 89,809 
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Tabulka 22 Počty absolventů bakalářských studijních programů a programů 

dlouhých i navazujících magisterských na všech vysokých školách 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bc.  7828 8019 8566 11990 18261 25071 32827 39094 
Mgr.-D+Mgr.-N 21215 21887 22942 24718 24199 26467 28627 31818 
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Procento absolventů bakalářských studií, kteří pokračují v magisterském 
studu, je důležitým ukazatelem charakterizujícím kvalitu restrukturalizace a zá-
roveň míru naplnění cílů stanovených v Bílé knize a následných strategických 
dokumentech MŠMT. 

Tabulky 16 a 17 uvádějí počty absolventů bakalářských programů a počty 
zapsaných do navazujících magisterských programů jednak pro všechny vysoké 
školy společně, jednak pro jednotlivé vysoké školy našeho vzorku.  

Porovnáme-li počty absolventů bakalářských studií a počty zapsaných do 
navazujících magisterských studií u jednotlivých škol je patrné, že poměr se liší. 
Řada škol přijímá do navazujících magisterských programů více studentů než je 
její produkce absolventů bakalářských studií. V jednotlivých případech je to sa-
mozřejmé. Např. je pochopitelné, že VŠE přijímá do navazujících magisterských 
programů i řadu absolventů ekonomicky zaměřených soukromých vysokých 
škol, které buď akreditaci magisterských programů nemají nebo mají, ale oboro-
vě oproti VŠE velmi omezenou, a absolventi bakalářských programů proto dají 
přednost dalšímu studiu na VŠE. 

Obdobný charakter jako VŠE, byť v menší míře, vykazují ČVUT, VUT, 
VŠB-TUO, UTB, ČZU a MZLU, tj. přijímají více studentů do navazujících 
magisterských programů než je jejich produkce absolventů bakalářských studií.  

Pro posouzení vlivu strukturalizace jsou ale důležité globální ukazatele. Ta-
bulka 18 uvádí počty absolventů bakalářských programů, dále kolik se jich za-
psalo do navazujících magisterských programů a příslušné procentní vyjádření 
nezávisle na roku absolvování i na počtu opakování zápisů. Z tabulky i obrázku 3 
je patrné, že proměnlivý průběh v počátku tohoto desetiletí byl patrně silně 
ovlivněn průběhem restrukturalizace, ale poslední roky ukazují, že průměrné 
procento přechodu u všech vysokých škol je prakticky rovno devadesáti. Z další 
tabulky 19 a obrázků 3 a 4 je patrné, že i v roce absolvování bakalářského pro-
gramu pokračuje v posledních letech přímo asi 70 % absolventů, v dalších letech 
se poprvé zapíše asi 85 % absolventů a celkově - jak již bylo řečeno - 90 % ab-
solventů bakalářských programů.  

Proces přechodu na vybraném vzorku jsme vyhodnocovali jak pro celý vzo-
rek, tak pro vzorek bez VŠE, protože tato škola má svou specifiku oproti ostat-
ním technicky zaměřeným vysokým školám. Výsledky v počtech studentů pří-
slušných kategorií jsou v tabulce 20 a obrázku 5, procentuální vyjádření uvádí 
tabulka 21 a obrázek 6. Z porovnání je patrné, že námi zkoumaný vzorek vykazu-
je ještě vyšší hodnoty než jsou průměrné za všechny vysoké školy – v posledních 
letech 100 % pro vzorek bez VŠE a 102,5 % včetně VŠE. 

Je zřejmé, že tato situace neodpovídá záměrům Bílé knihy. 
Tabulka 22 a obrázek 7 vyjadřují počty absolventů bakalářských programů  

a souhrnně programů magisterských dlouhých i navazujících. Nárůst počtu ab-
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solventů bakalářských programů odráží proces restrukturalizace. „Znepokojivý“ 
je ale i nárůst počtu absolventů magisterských programů, který ve sledovaném 
období stoupl o asi 50 %. 

 
7.9  Porovnání úspěšnosti studia na ČVUT a VUT 

V článku Beneš, J., Závada, J., (2009) jsou publikována porovnání úspěš-
nosti námi zkoumaného vybraného vzorku technicky zaměřených vysokých škol 
s průměrnou úspěšností studia na všech vysokých školách. V této stati uvádíme 
jen přehledovou tabulku. 

Úspěšnost v bakalářských studijních programech na vybraných technicky 
zaměřených vysokých školách ve srovnání se všemi vysokými školami definova-
ná vztahem: počet absolventů/(počet absolventů + počet neúspěšných), v násle-
dující tabulce 23 je vyjádřená v procentech. 

 
Tabulka 23 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Všechny VŠ 62,2 55,2 49,4 46,1 51,4 54,6 57,8 58,4 
ČVUT 45,9 31,7 28,1 10,4 14,4 27,6 37,0 39,3 
VUT 17,2 50,4 41,3 29,4 39,0 39,0 46,3 51,7 
VŠB-TUO 23,3 27,9 24,5 28,2 26,9 39,7 47,7 46,5 
ZČU 58,8 54,7 44,0 43,5 44,3 45,1 47,2 47,2 
TUL 54,2 55,8 65,4 48,6 56,0 48,9 45,0 43,4 
UTB 55,4 47,2 45,8 51,4 53,6 63,5 62,8 59,2 
VŠCHT 70,5 56,3 55,3 20,7 10,7 9,3 37,3 43,2 
UP 49,9 48,5 46,7 37,6 43,7 42,6 43,7 45,9 
ČZU 48,3 42,3 23,0 20,8 34,4 31,8 39,2 51,0 
MZLU 15,8 33,6 51,8 46,7 49,7 56,1 52,3 53,3 
UJEP 56,4 52,3 44,5 42,7 51,2 50,1 45,1 39,5 
VŠE 86,0 66,1 24,0 30,4 52,9 56,5 64,9 65,4 
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Obr. 8 Porovnání úspěšnosti studií ČVUT, VUT s průměrem vysokých škol 
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Ukazatel úspěšnosti definovaný na začátku tohoto odstavce je nižší u tech-

nicky zaměřených vysokých škol oproti průměru všech škol; v roce 2008 je tento 
ukazatel pro všechny školy 58,4 % , zatímco např. pro VUT 51,7 % a pro ČVUT 
jen 39,3 %. 

Úspěšnost definovaná výše uvedeným vztahem by vyjadřovala skutečnost 
v ustáleném stavu. V procesu značně se dynamicky měnícím jak z důvodu ná-
růstu počtu přijímaných studentů, tak z důvodu restrukturalizace nevyjadřuje 
realitu přesně. 

Proto jsme ještě vyhodnotili na omezeném vzorku úspěšnost z údajů o počtu 
absolventů a neúspěšných z konkrétního počtu studentů přijatých do určitých 
studijních programů v určitém roce. Tento přístup je zase zatížen tím, že napří-
klad od r. 2001, kdy data sledujeme, ne všichni studenti tehdy přijatí studium 
dokončili a stále v posledním sledovaném roce ještě studují. Samozřejmě pro 
vyhodnocování vzorků studentů přijímaných později bude tento aspekt ještě vý-
raznější. 

Tímto způsobem jsme porovnali ČVUT a VUT jednak v bakalářských stu-
diích souhrnně za všechny studijní programy a dále jednu fakultu ČVUT a fakul-
tu VUT s velmi obdobnými studijními programy v bakalářských a dlouhých 
magisterských programech. I na tomto velmi omezeném vzorku škol a fakult 
s příbuz-ným zaměřením se ukazuje velmi rozdílný přístup školy nebo fakulty 
k procesům ovlivňujícím sledované ukazatele. 
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ČVUT 
Tabulka 24 Procenta absolventů, neúspěšných studentů a studentů stále ještě 

v roce 2008 studujících ze 798 studentů zapsaných v roce 2001 do bakalářských 
studijních programů na všech fakultách ČVUT 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
poprvé  
absolvovali [%] 1,4 5,4 16,3 25,9 36,3 38,6 39,2 39,8 
neúspěšně ukončili 2,8 33,6 41,2 46,4 51,0 56,3 57,8 58,8 
v roce 2008  
stále studují        1,4 

 
Obr. 9 

0

20

40

60

80

100

120

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Rok

%

v roce 2008 stále
studují
neúspěšně  ukončili

poprvé absolvovali

 
 

VUT 
Tabulka 25 Procenta absolventů, neúspěšných studentů a studentů stále ještě 

v roce 2008 studujících ze 808 studentů zapsaných v roce 2001 do bakalářských 
studijních programů na všech fakultách VUT 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
poprvé absolvovali 0,1 1,0 13,5 45,2 59,0 62,3 63,0 63,4 
neúspěšně ukončili 4,1 26,4 30,6 32,1 33,4 34,5 35,6 36,4 
v roce 2008 stále 
studují        0,2 
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Porovnáme-li průchod studentů zapsaných do všech bakalářských programů 

na ČVUT a VUT v r. 2001, počáteční počty jsou srovnatelné (ČVUT - 798, VUT 
- 808 studentů), tak na ČVUT z tohoto počtu do roku 2008 dokončilo úspěšně 
39,8 % zapsaných, na VUT 63,4 % při zanedbatelném počtu studentů, kteří stále 
ještě studují (viz tabulky 24 a 25 a obrázky 9 a 10). 

Porovnání úspěšnosti studia v bakalářských a dlouhých magisterských 
programech dvou fakult se srovnatelnými studijními programy, jedné 
z ČVUT a jedné z VUT je uvedeno v tabulkách 26 až 29 a obrázcích 11 až 14: 

 
Bakalářské studijní programy na fakultě ČVUT 
 
Tabulka 26 Procenta absolventů, neúspěšných studentů a studentů stále ještě 

v roce 2008 studujících ze 116 studentů zapsaných v roce 2001 do bakalářských 
studijních programů na fakultě ČVUT 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
poprvé absolvovali 0,0 0,0 2,6 10,3 21,6 24,1 26,7 27,6 
neúspěšně ukončili 1,7 48,3 62,1 65,5 68,1 70,7 72,4 72,4 
v roce 2008 stále 
studují        0,0 
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Dlouhé magisterské studijní programy na fakultě ČVUT 
 
Tabulka 27 Procenta absolventů, neúspěšných studentů a studentů stále ještě 

v roce 2008 studujících ze 1420 studentů zapsaných v roce 2001 do dlouhých magis-
terských studijních programů na fakultě ČVUT 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
poprvé absolvovali 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 15,5 23,0 
neúspěšně ukončili 2,4 41,4 59,4 68,1 70,8 72,2 73,6 74,3 
v roce 2008 stále 
studují        2,7 
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Bakalářské studijní programy na fakultě VUT 
Tabulka 28 Procenta absolventů, neúspěšných studentů a studentů stále ještě 

v roce 2008 studujících ze 491 studentů zapsaných v roce 2001 do bakalářských 
studijních programů na fakultě VUT 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
poprvé absolvovali 0,0 0,0 17,1 48,3 54,0 54,8 55,2 55,2 
neúspěšně ukončili 4,7 33,4 38,3 39,9 41,8 42,4 44,0 44,8 
v roce 2008 stále 
studují        0,0 
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Dlouhé magisterské studijní programy na fakultě VUT 
 
Tabulka 29 Procenta absolventů, neúspěšných studentů a studentů stále ještě 

v roce 2008 studujících ze 852 studentů zapsaných v roce 2001 do dlouhých magis-
terských studijních programů na fakultě VUT 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
poprvé absolvovali 0,0 0,0 0,9 1,8 2,7 40,1 47,4 49,1 
neúspěšně ukončili 4,2 32,4 45,3 48,4 49,2 50,2 50,7 50,8 
v roce 2008 stále 
studují        0,1 
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Obr. 14 
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Porovnání průchodnosti studiem na dvou srovnatelných fakultách (ČVUT  

a VUT) je ovlivněno i tím, že restrukturalizace příslušné fakulty začala na ČVUT 
později. 

Toto porovnání s výraznými rozdíly ukazuje, že patrně bakalářské programy 
VUT jsou více přizpůsobeny schopnostem a předpokladům uchazečů, resp. za-
psaným studentům, než programy ČVUT. 

Porovnáme-li výše sledovaný ukazatel pro studenty přijaté v roce 2001 do 
dlouhých magisterských programů na příslušné fakulty, tak ze 1420 studentů 
zapsaných na fakultě ČVUT do roku 2008 úspěšně ukončilo 23,0 %, zatímco na 
příslušné fakultě VUT z 852 studentů zapsaných v roce 2001 ve sledovaném 
období úspěšně ukončilo 49,1 %, v obou případech při zanedbatelném zbytku 
ještě stále studujících studentů. 

 
Tabulka 30 Počty absolventů bakalářských studijních programů a programů 

dlouhých i navazujících magisterských 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bc.  7828 8019 8566 11990 18261 25071 32827 39094 
Mgr.-D+Mgr.-N 21215 21887 22942 24718 24199 26467 28627 31818 
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Závěr 
V této kapitole jsme se věnovali různým srovnávacím analýzám s cílem po-

soudit kvalitu restrukturalizace studijních programů na technicky zaměřených 
vysokých školách, pojatou jako naplnění různých tvrzení a prohlášení jak 
v mezinárodních dokumentech, ke kterým se Česká republika hlásí především, tj. 
k dokumentům týkajícím se Boloňského procesu, tak k dokumentům národním, 
Bílé knize, Dlouhodobým záměrům a materiálům s těmito dokumenty souvisejí-
cími. 

V prvé části jsme se věnovali porovnání struktury absolventů jednotlivých 
typů (bakalářských, magisterských a doktorských) studijních programů v České 
republice, Spojeném království Velké Británie a v USA. Tato struktura je v Čes-
ké republice výrazně odlišná, především převažujícím počtem absolventů magis-
terských programů.  

Druhá část byla věnována přechodu absolventů bakalářských studií do ma-
gisterských studijních programů. Je zřejmé, že prakticky devadesát procent ab-
solventů bakalářských programů pokračuje v magisterském studiu. Bílá kniha 
z roku 2001 uváděla, že jen polovina absolventů bakalářských programů by měla 
ve studiu pokračovat. Uvedená data ukazují, že tento cíl Bílé knihy zdaleka ne-
naplňujeme. V zahraničí, jak uvádíme, je tento podíl ještě menší. 

Z porovnání úspěšnosti studia na ČVUT a VUT je patrné, že úspěšnost ve 
studiu je na technicky zaměřených vysokých školách nižší než průměrná a uka-
zují se i kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými vysokými školami, případně srov-
natelnými fakultami.  

Obecně lze konstatovat, že uvedená srovnání se zahraničím, ale i škol mezi 
sebou a i srovnání fakult s podobnou obsahovou strukturou studijních programů 
ukazují, že stále řada fakult využívá bakalářské programy pro selekci studentů 
vstupujících do magisterských programů tím, že jen malá část zapsaných do ba-
kalářských programů tyto programy absolvuje, ale velká část z nich postoupí 
dále. 

Z porovnání se situací v zahraničí (v USA, ve Velké Británii) vyplývá, že 
podmínky by měly být nastaveny tak, aby podstatná část studentů v bakalářských 
programech tyto programy absolvovala, ale jen menší část z nich ve studiu po-
kračovala. 

Výsledky, které jsou publikovány v tomto příspěvku mohou sloužit jak mi-
nisterstvu pro změnu metodiky financování k ovlivnění vývoje v duchu prognóz 
strategických dokumentů, tak vysokým školám coby impuls pro zhodnocení je-
jich činnosti. Je zřejmé, že globální čísla na úrovni všech škol společně, ale i na 
úrovni jednotlivých vysokých škol, jsou nepříznivá. Pro opatření, která by tuto 
situaci měla napravit, je třeba se zabývat vyhodnocením ukazatelů publikovaných 
v této stati až do úrovně studijních programů.  
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Z našich srovnání vyplývá, že výsledky úspěšnosti ve studiích jsou různé 
pro všechny vysoké školy ve srovnání s jednotlivými vysokými školami, ale i ve 
srovnání příbuzných fakult různých vysokých škol. 
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8. 
VZTAHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A TRHU 

PRÁCE: POROVNÁNÍ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 
A V DALŠÍCH VYBRANÝCH STÁTECH OECD 

 
Jiří Závada 

 
Úvod 

Komparativní analýza, která je obsahem kapitoly, vychází z rozborů meziná-
rodního výzkumu prováděného experty Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj v letech 2005–08 v rámci projektu Thematic Review of Tertiary Edu-
cation. V analýze se rozpracovávají expertní doporučení týkající se vývojových 
změn ve vztazích terciárního vzdělávání a trhu práce v České republice a ve vy-
braných dalších státech OECD. 

 
8.1  Obsahová a metodická východiska komparativní analýzy  

 
8.1.1  Obsahové zaměření analýzy 
Ve své obsahové rovině musí komparativní analýza zodpovědět – na základě 

doporučení expertů OECD – dvě zásadní otázky: (1) Jak se v současnosti mění  
a jak by se nadále měla měnit terciární vzdělávací soustava v ČR – z hlediska 
institucionálně strukturního i procesního, aby vzdělávala studenty a produkovala 
absolventy, kteří by co nejlépe odpovídali požadavkům pracovního trhu?  
(2) V čem se projevují v tomto ohledu společné rysy a v čem spočívají rozdíly 
mezi terciárním vzděláváním ČR a dalších vybraných zemí OECD?  

Znamená to, že problémy rozvoje vztahů terciárního vzdělávání a trhu práce 
v ČR v širším mezinárodním kontextu nutno analyzovat přinejmenším ze tří hle-
disek, odrážejících v rámci dané tematiky hlavní okruhy expertních doporučení 
OECD:  
1) z hlediska rozvoje terciárního vzdělávání ve vztahu k pracovnímu trhu (což 

předpokládá rozbory problémů a rozvojových tendencí profesního bakalář-
ského vzdělávání, zaměřeného na přímé uplatnění absolventů v praxi, 
zejména otázek zlepšování kvality a zvyšování podílu tohoto vzdělávání 
v celkové struktuře terciárního vzdělávání; za potřebné nutno tedy považo-
vat i studium souběžných problémů akademického bakalářského, magister-
ského, doktorského a celoživotního vzdělávání);  

2) z hlediska zaměření rozvoje pracovního trhu, zejména problémů zaměstna-
nosti a zaměstnatelnosti absolventů terciárních institucí (což vyžaduje posu-
zování pozitivních a problémových charakteristik pracovního trhu, podpory 
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zaměstnanosti – zvláště také shromažďováním a rozšiřováním potřebných 
informací – absolventů terciárních institucí, zvyšování jejich zaměstnatel-
nosti zlepšováním jejich přípravy na zaměstnání cestou osvojování přenos-
ných dovedností); 

3) z hlediska regulování vztahů terciárního vzdělávání a trhu práce na systé-
mové a institucionální úrovni (což vyjadřují problémy prohlubování partner-
ství a spolupráce institucí terciárního systému s průmyslem a celou aplikační 
sférou, působením externích aktérů z praxe v terciárních vzdělávacích insti-
tucích, posilováním profesního poradenství, uplatňováním potřeb praxe  
v zabezpečování kvality terciárního vzdělávání).  
  
Stěžejním cílem analýzy musí být vyjádření vazeb mezi procesy rozvoje ter-

ciárního vzdělávání – s jeho vztahy k trhu práce – a jejich institucionální základ-
nou v mezinárodním kontextu a s důrazem na situaci v ČR. Nutno zjišťovat, jak 
působí na tyto procesy jejich institucionální základna, ale také, jak dané procesy 
ovlivňují institucionální základnu.  

Posuzování těchto problémových okruhů tak, jak se vyskytují v českém vy-
sokém školství a v mezinárodním kontextu, vyžaduje uplatnění komparativních 
přístupů. Na jejich základě lze určovat společné a specifické rysy situace českého 
vysokého školství v porovnání se situací školství v jiných vybraných zemích (ve 
vybraných členských státech OECD) a pak s podstatně větší jistotou stanovit 
priority rozvoje terciárního vzdělávacího systému s jeho vztahy k trhu práce  
v České republice. 

 
8.1.2  Zdroje sekundární analýzy: expertní doporučení a další rozbory 

tematického výzkumu terciárního vzdělávání OECD  
Rozsáhlý výzkum OECD, z jehož výsledků vychází komparativní analýza, 

probíhal podle projektu Thematic Review of Tertiary Education ve 24 zemích. 
Záměrem OECD bylo pomoci při analýze organizace, řízení i vlastního průběhu 
terciárního vzdělávání v jednotlivých zemích tak, aby účinně přispívalo k dosa-
hování jejich ekonomických a sociálních cílů. Každá zúčastněná země zabezpeči-
la nejprve vypracování – podle jednotné osnovy – národní podkladové studie 
Country Background Report. Poté ve vybraných 14 zemích následovala návštěva 
4 až 6 examinátorů OECD, kteří na základě Background Reports, ale i roz-
hovorů se zodpovědnými činiteli na vládní a institucionální úrovni i na základě 
dalších získaných poznatků a vlastních rozborů napsali své hodnotící zprávy – 
Country Notes. Právě tyto zprávy zahrnuly spolu s analýzou stavu terciárního 
vzdělávání v dané zemi expertní doporučení k jeho dalšímu rozvoji zpracované 
s uvážením mezinárodních perspektiv a trendů. Podkladové studie domácích 
autorů, analýzy examinátorů a další studie objednané sekretariátem OECD po-
sloužily jako základy a východiska pro závěrečnou komparativní a shrnující 
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zprávu – Synthesis Report, kterou vypracoval řídicí tým projektu. V jednotlivých 
kapitolách tohoto rozboru jsou vždy vyjádřena doporučení expertů k dané pro-
blematice.  

V ČR byl připraven „Background Report“ týmem čelných odborníků pod 
vedením Heleny Šebkové, národní koordinátorky projektu. Zprávu „Czech Re-
public. Country Note“ vytvořili experti OECD Jon File, Thomas Weko, Arthur 
Hauptman, Bente Kristensen, Sabine Herlitschka.  

Přímá východiska komparativní analýzy představují expertní doporučení 
vždy v určité části prací daného projektu OECD. Zejména jde o kapitolu „Trh 
práce a terciární vzdělávání“ v rozborech „Country Notes“ a v závěrečné kom-
plexní práci „Synthesis Report“.25 Protože aspekty sledovaného tématu jsou vyja-
dřovány i v dalších kapitolách dokumentů, staly se rovněž ve svých příslušných 
částech předmětem analýz. Zejména jde o kapitoly „Kontext a prostředí politiky 
terciárního vzdělávání v České republice“, „Struktura systému a institucionální 
prostředí“, „Výzkum a inovace“ v české verzi zprávy „Country Note“ a podle 
potřeby i v jejích dalších zahraničních publikovaných verzích.  

Hlavní zdroje analýz, Country Notes, jsou podle přehledu OECD publiková-
ny za 11 států, k nimž patří Mexiko, Korea, Nový Zéland, Island, Nizozemsko, 
Norsko, Finsko, Estonsko, Polsko, Chorvatsko a Česká republika. Z nich byl 
proveden výběr států pro komparativní analýzu.26 

Podstatné pro naplnění cílů analýzy je provedení komparace řešení sledova-
ných otázek v ČR s jejich řešením v dalších státech Evropy, které jsou si 
s českým vysokým školstvím relativně blízké a odrážejí situaci v různých částech 
kontinentu. Bylo proto jako opodstatněné zvoleno porovnání situace ve vztazích 
terciárního vzdělávání a pracovního trhu v České republice se situací v dané ob-
lasti v Polsku (které můžeme považovat za stát reprezentující střední Evropu), ve 
Finsku (odrážející situaci v severní Evropě) a v Nizozemsku (představující zá-
padní Evropu). Za účelné bylo také považováno zaměření – z mimoevropských 
států – na Nový Zéland, protože jde o stát, který je spolu s Velkou Británií a řa-
dou dalších zemí světa členským státem Commonwealthu, a proto má blízko 
k evropské problematice, blíže, nežli například Mexiko nebo Korea.  

                                                 
25 Viz Labour market and tertiary education, in: Santiago, P., Tremblay, K., Basri, E., 
Arnal, E. Tertiary Education for the Knowledge Society: Volume 2 Special features: 
Equity, Innovation, Labour market, Internationalization. OECD 2008.  
Volný překlad hlavních expertních doporučení, představujících závěr kapitoly „Labour 
market and tertiary education“, je uveden rovněž v příloze 1 této monografie.  
26 Viz Thematic Review of Tertiary Education - Country Reviews, [online]. 
<http://www.oecd.org/document/13/0,3343,en_2649_39263238_35585357_1_1_1_1,00.
html> 
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Pozornost se tedy v komparativní analýze včetně ČR zaměřuje na 5 států, je-
jichž soustavy vztahů terciárního vzdělávání a trhu práce jsou srovnatelné podle 
evropských měřítek a standardů. Za všechny tyto státy jsou k dispozici nejen 
Country Notes, ale i Background Reports, což komparaci usnadňuje. (Pro infor-
maci nutno ještě dodat, že podle příslušného dalšího přehledu OECD je celkový 
počet publikovaných Background Reports daleko vyšší, nežli je tomu u Country 
Notes: dosahuje počtu 20.)27  

Dotažení komparativních závěrů do úrovně, která by znamenala vyjádření 
zcela aktuálních cílů a perspektiv českého vysokého školství v mezinárodním 
kontextu – v letech 2008 a 2009, po skončení výzkumu OECD – předpokládá 
ještě vytěžení dalších zdrojů: aktuálních českých strategických dokumentů (aktu-
alizací dlouhodobých záměrů MŠMT na léta 2009 a 2010, poslední verze Bílé 
knihy terciárního vzdělávání a plánu implementace strategie celoživotního vzdě-
lávání schválených počátkem roku 2009) a také nejnovějších pramenů Boloňské-
ho procesu (komuniké konference ministrů v Lovani v dubnu 2009 a dalších 
dokumentů vytvořených u příležitosti této konference, zejména zprávy Working 
Group on Employability. Report to Ministers a koncepčního dokumentu Bologna 
beyond 2010).  

 
8.1.3  Metodická východiska a hlavní výzkumná otázka komparativní 

analýzy  
Sekundární analýza, zaměřená na porovnání situace ve vztazích terciárního 

vzdělávání a trhu práce v ČR a v dalších čtyřech státech OECD, vychází z roz-
borů expertů OECD a především z jejich hodnocení (a) současného stavu a vývo-
jových tendencí institucionální základny terciárního vzdělávání ve vybraných 
zemích a (b) odpovídajících procesů rozvoje terciárního vzdělávání s jeho vztahy 
s trhem práce v těchto zemích. Závěry z hodnocení expertů ve většině případů 
ústí v jejich explicitní doporučení a jsou vyjádřeny zejména v odpovídajících 
kapitolách Country Notes a Synthesis Report.  

Expertní doporučení OECD musí být v nutných případech doplňována údaji 
z vybraných pasáží Country Background Reports, vytvořených domácími autory 
z jednotlivých vybraných zemí.  

V zájmu dosažení dostatečné obsažnosti rozborů nutno „hodnocení“ (pova-
žované za základ „doporučení změn“) systémů terciárního vzdělávání a jejich 

                                                 
27 Viz Thematic Review of Tertiary Education - Country Background Re-
ports [online]. 
<http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_39263238_35580240_1_1_1_1,00.
html 
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vztahů s trhem práce experty OECD chápat v dostatečně širokém smyslu: jako 
hodnocení současného stavu, vývojových tendencí i jako hodnocení předpoklá-
dané budoucí situace v těchto vztazích.  

V charakteristikách způsobů využití rozborů expertů OECD v sekundární 
analýze můžeme spatřovat její základní metodická východiska.  

Hlavní výzkumnou otázkou komparativní analýzy je (a) určení místa a úlohy 
české terciární vzdělávací soustavy v kontextu mezinárodních procesů rozvoje 
vztahů terciárního vzdělávání a trhu práce a (b) určení souvislostí a vazeb mezi 
těmito procesy a jejich institucionálními základnami sledovanými opět v meziná-
rodním kontextu, zejména pak určení relativně specifických vazeb a souvislostí 
tak, jak se vyskytují v ČR.  

Vzhledem k charakterizovanému pojetí analýzy bude třeba výzkumnou 
otázku řešit v několika postupových krocích.  

Prvním krokem musí být určení charakteristik institucionální základny terci-
árního vzdělávání v jeho vztazích k trhu práce v ČR a porovnat je s odpovída-
jícími charakteristikami jiných vybraných států, a sice zejména z hlediska rozdílů 
mezi vícestranně či mnohostranně diverzifikovanými terciárními vzdělávacími 
systémy a systémy diverzifikovanými převážně dvoustranně, binárně.  

Druhý krok bude spočívat (a) v celkovém porovnání stávající situace v pro-
cesech rozvoje vztahů terciárního vzdělávání a pracovního trhu v ČR se situací 
v dané oblasti v ostatních vybraných státech a (b) v porovnání situace v ČR  
a jiných vybraných zemích ve vazbách mezi uváděnými procesy a jejich institu-
cionálními základnami.  

Třetím krokem bude vyvození závěrů, které se soustředí na vyhodnocení vý-
znamu souvislostí a vazeb mezi procesy rozvoje vztahů terciárního vzdělávání  
a pracovního trhu a jejich vícestranně (různostranně) diverzifikovanou institucio-
nální základnou v ČR – v mezinárodním komparativním kontextu. 

 
8.2  Porovnání stavu a vývojových tendencí institucionální základny 
terciárního vzdělávání s jeho vztahy k trhu práce v České republice 
a v dalších vybraných státech OECD 

 
8.2.1  Česká republika  
V České republice označili experti OECD za klíčovou oblast rozvoje terci-

árního vzdělávání ve vztahu k pracovnímu trhu rozvoj profesního vzdělání ve-
doucího k přímému uplatnění absolventů v praxi. V souladu s principy Boloň-
ského procesu musí jít zejména o rozvoj profesně orientovaného bakalářského 
studia a také kratších programů jako součásti bakalářského studia. Kromě toho se 
jako se specifickým rysem ČR musí počítat i s vyšším odborným studiem, které 
dnes představuje souvislé studium krátkých programů na vyšších odborných ško-
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lách (VOŠ), z nichž některé se stávají (za předpokladu spolupráce s některou 
vysokou školou) svým dílčím přínosem součástí bakalářského cyklu. 

Pro ČR28 je charakteristické, že bakalářské studium ve svém celku ještě ne-
dosáhlo uznávaného společenského statusu ukončeného vysokoškolského vzdě-
lávání. A často ani nedisponuje programy, které by optimálně připravovaly ab-
solventy k uplatnění v praxi, a tím aby připravovaly půdu pro dosažení tohoto 
statusu v budoucnu. Proto studenti absolvující bakalářské studium, ve snaze do-
sáhnout obecně přiznávaného ukončení vysokoškolského vzdělání, většinou po-
kračují ve studiu na magisterské (a případně dále i na doktorské) úrovni. 

Z hlediska finanční náročnosti studia, ale koneckonců i z hlediska optimál-
ního naplňování osobních perspektiv absolventů je to neefektivní. Vyžadují se 
změny. Ministerstvo se sice snaží zvyšovat počty studentů v bakalářských studij-
ních programech pomocí mechanismu alokace finančních prostředků, které po-
skytuje veřejným vysokým školám a regulací počtů studentů v magisterských stu-
dijních programech, na dosažení potřebných změn v rozvoji bakalářského studia 
to nestačí.  

Hlavní problém podle expertů spočívá v tom, že rozvoj bakalářského studia, 
pevně spojeného s praxí…v českém vysokoškolském systému ještě nenašel dosta-
tečnou institucionální základnu. Nutno proto značně rozšířit schopnost terciár-
ních institucí poskytovat v rámci bakalářských programů vysoce kvalitní vzdělá-
vání a přípravu pro praxi.  

Podle mínění expertů, mělo by se toho dosáhnout rozvojem nového sektoru 
v rámci vysokých škol univerzitního typu. Hodnotící tým doporučil vytvořit na 
většině vysokých škol univerzitní koleje pro odborná studia (University College 
of Professional Studies), jejichž cílem by bylo zaměřovat se na profesní bakalář-
ské programy a programy krátkého cyklu, včetně celoživotního vzdělávání. Tyto 
koleje by čerpaly z akademických zkušeností pracovníků fakulty, ale měly by své 
vlastní odborníky pro vzdělávání v oblastech jako je rozvoj kurikula, vzdělávání 
dospělých, „měkké“ dovednosti, jednání s lidmi a přenosné dovednosti, ICT, cizí 
jazyky, kariérní poradenství a vyhledávání pracovních míst (File, 2006). 

Na uváděném názvu nových útvarů ani na jejich konkrétní podobě experti 
netrvali. V podmínkách českých veřejných vysokých škol by pravděpodobně 
                                                 
28 Tato část kapitoly se zakládá na následujících analýzách:  
File, J., Weko, T., Hauptman, A., Kristensen, B., Herlitschka, S. (2006). Czech Republic 
Country Note: OECD Thematic Review of Tertiary Education. Prague: Centre for Higher 
Education Studies, [online].<http://www.csvs.cz/> 
Šebková H. (ed.) (2006). Country Background Report for Czech Republic: OECD The-
matic Review of Tertiary Education. Prague: Centre for Higher Education Studies, Minis-
try of Education, Youth and Sports, [online].<http://www.csvs.cz/> 
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mohlo jít o nové katedry (ústavy, centra) pro koordinaci tvorby a realizace baka-
lářských studijních programů. Interní i externí pracovníci těchto kateder by také 
mohli – kromě koordinace – zabezpečovat výuku aplikačních složek bakalář-
ských studijních programů. Formy ani názvy nových útvarů však skutečně nelze 
považovat za podstatné. Expertům ve svém doporučení šlo zejména o vytvoření 
nebo spíše o „dotvoření“ takové institucionální báze, v níž by se podstatně rozvi-
nulo a zkvalitnilo již existující profesní bakalářské studium – a v jeho rámci  
i kratší programy – na již existujících vysokých školách, přičemž by zde mohly 
najít uplatnění i některé transformované vyspělejší VOŠ. Experti tímto svým 
návrhem prokázali znalost specifické situace ve vysokém školství i vyšším od-
borném školství České republiky, i když propracování konkrétních forem řešení 
situace bylo už zřejmě nad jejich časové možnosti. 

Přeměna části vyspělejších VOŠ v součást vysokých škol bezpochyby od-
povídá jedné z mála poměrně reálných variant řešení současné problematické 
situace ve VOŠ: několik nejvyspělejších VOŠ se už stačilo v minulých letech 
přetvořit v soukromé neuniverzitní vysoké školy (VŠ) a ty, kterým se to nepoda-
řilo, by bylo skutečně nejlepší – za předpokladu určitých investic – transformovat 
do existujících vysokých škol, protože k samostatné existenci nemají dostatečné 
předpoklady.  

Nevylučuje se tím ovšem ani možnost včlenění části těchto vyspělejších 
VOŠ do „institutů profesního vzdělávání“, s jejichž vznikem počítá jeden ze zá-
měrů připravované reformy terciárního vzdělávání. K tomuto záměru se ovšem 
experti OECD nemohli vyjádřit, protože byl týmem pro reformu navržen až po 
ukončení tematického výzkumu OECD. Nezávisle na nich je však třeba pozna-
menat, že instituty, i kdyby skutečně vznikly, by asi nemohly být příliš velké  
a nebylo by je možné založit v příliš velkém počtu. Brání tomu nepříznivý výhled 
populačního vývoje. Už dnes se studentů nedostává na zavedených technických 
vysokých školách. Také VOŠ zápasí s nárůstem nezájmu u potenciálních studen-
tů, protože ti jdou spíše na vysoké školy, je-li tam pro ně místo, a možností přijetí 
k vysokoškolskému studiu přibývá. 

Důležité však je, že experti reálně posoudili i možnosti zbývajících VOŠ, te-
dy těch, které by se nestaly součástí vysokých škol, nebo případných institutů 
profesního vzdělávání. Tyto VOŠ by nadále poskytovaly kratší programy, které 
by v zásadě nepřekračovaly hranice sekundárního vzdělávání. Za podmínky spo-
lupráce s vysokou školou by se však tyto kratší programy mohly stát součástí 
programů vysokoškolského bakalářského studia. Na partnerské vysoké škole by 
také studenti VOŠ mohli bakalářské studium dokončit. 

Skutečnost, že experti ve svých návrzích počítali fakticky především s insti-
tucionálním dotvořením existujících vysokých škol, s jejich doplněním o nový 
sektor profesního vzdělávání, který by se utvářel v jejich rámci, a nikoli se vzni-
kem nového sektoru mimo vysoké školy, svědčí o tom, že v tomto zásadním 
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ohledu reálně posuzovali situaci a fakticky podporovali další rozvoj již v ČR 
existující vícestranně (a nikoli dvoustranně, binárně) diverzifikované institucio-
nální základny terciárního vzdělávání. Tato základna zahrnuje již dnes strukturo-
vané univerzitní i neuniverzitní vysoké školy, ale také účelově připojované, s vy-
sokými školami spolupracující vyšší odborné školy. V budoucnu ještě pravděpo-
dobně diverzifikaci institucionální základny obohatí i nově rozlišované výzkum-
né a vzdělávací vysoké školy a možná i nově vzniklé instituty profesního vzdělá-
vání.  

 
8.2.2  Polsko29  
K lepšímu rozlišení charakteristik vývoje institucionální základny terciární-

ho vzdělávání v ČR bude vhodné je nejdříve porovnat s odpovídajícím vývojem 
v sousedním Polsku. Tam se projevuje ve vývoji terciárního systému tendence 
k binaritě, což experti OECD v tamních podmínkách podpořili. 

Experti v Polsku usoudili, že terciární systém je zde strukturován na dva 
sektory; v nich existuje klasifikace institucí podle názvů, které jsou nositeli roz-
dílných implikací: vyskytují se odborné nebo profesní školy, odborné nebo pro-
fesní koleje, akademie, univerzity. Jak se však zdá, mezi těmito kategoriemi insti-
tucí nebo dokonce mezi dvěma sektory neexistuje fundamentální rozdíl v poslání. 
Naopak, rozličné kategorie institucí se podstatně liší pouze podle jejich akade-
mické kapacity, podle níž lze usuzovat na rozsah schopnosti uskutečňovat pro-
gramy na rozličné postgraduální úrovni (Fulton, 2006). 

V r. 2004/5 mělo Polsko 427 terciárních vzdělávacích institucí. Z nich bylo 
126 veřejných a 301 soukromých. V postkomunistickém období byl zaznamenán 
30% růst v počtu veřejných terciárních institucí a ve značném počtu byly vytvo-
řeny soukromé neziskové instituce. V průměru jsou však soukromé instituce  
o mnoho menší svým rozsahem: v roce 2003/4 ve veřejných institucích studovalo 
přibližně 70 % všech studentů a v soukromých 30 %. 

 Terciární instituce jsou považovány za „akademické“ tehdy, mají-li 
právo udělovat doktorské hodnosti nejméně v jedné oblasti studia, a tudíž jsou 

                                                 
29 Tato část kapitoly se zakládá na následujících analýzách: 
Dabrowa-Szefler, M., Jablecka-Pryslopska, J. (2006). Country Background Report for 
Poland: OECD Thematic Review of Tertiary Education [online].< http://www.oecd.org 
/data oecd/49/55/37231744. pdf > 
Fulton, O., Santiago, P., Edquist, Ch., El-Khawas, E. Elsa Hakl, E. (2006). Poland: 
OECD Reviews of Tertiary Education [online].< http://www.oecd.org/dataoecd 
/23/31/39321279.pdf> 
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také těsně spjaty s rozvojem vědy; zbytek představují profesní terciární instituce. 
Soukromé instituce jsou považovány ve velké většině za profesní, jen malý počet 
je součástí akademického sektoru: v r. 2003 pouze 5 soukromých institucí mělo 
pravomoci udělovat doktorské hodnosti.  

Podle expertů je důležité relativně rovnovážně rozvíjet oba sektory, profesní 
i akademický tak, aby co nejúplněji projevovaly své přednosti, navzájem na sebe 
působily a ve svém působení se také vhodně doplňovaly. Zatím tomu tak v Pol-
sku není. Svým rozsahem, významem a vlivem výrazně nad profesním sektorem 
převažuje akademický sektor (Fulton, 2006). Svědčí o tom i skutečnost, že aka-
demickými principy a procedurami se často řídí i profesní instituce. Kromě toho 
mnohé „profesní“ instituce aspirují stát se akademickými institucemi, jen co se 
jim podaří naplnit patřičná kritéria. 

Klíčovým záměrem by mělo být posilování profesního /odborného/ sektoru 
terciárního vzdělávání, který by se jasně odlišoval od sektoru akademického. To 
ovšem předpokládá koncepční, strategické úsilí. 

Tento sektor musí být: 
 výslovně určen k poskytování profesního vzdělávání a odborné přípravy, 
 výrazně orientován na zaměstnavatele,  
 těsně spojen se specifickými potřebami pracovního trhu každé lokality a re-

gionu. 
 

Každá instituce sektoru bude muset: 
 vyvinout vlastní formulace svých strategických záměrů a cílů, svého poslání, 

ke kterému by se také mohla i s určitou dávkou hrdosti hlásit, 
 soutěžit mezi sebou o dosažení takových excelentních výsledků, které by 

stanoveným strategickým záměrům, cílům a stanovenému poslání co nejlépe 
odpovídaly.  
  
Učitelé profesních institucí však budou muset být odpovídajícím způsobem 

připravováni pro svou odlišnou roli. Mezi učiteli budou i praktici z místních pod-
niků nebo veřejných služeb zaměstnaní většinou na částečný úvazek.  

Neočekává se, že by se v těchto institucích vyskytoval základní výzkum; 
avšak aplikovaný výzkum, vývoj, konzultační činnost, odborná příprava a jiné 
externě financované služby si bezpochyby najdou v těchto institucích své místo.  
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8.2.3  Finsko30  
V porovnání s Polskem, kde se ve vývoji terciárního systému projevuje ten-

dence k binaritě, ve Finsku je již rozvinutý binární charakter dominantním rysem 
terciárního systému. Systém tvoří sektory univerzit a polytechnik. 

Sektor polytechnik zahrnuje 29 institucí. Jsou zavázány k provádění profes-
ně orientovaného vysokoškolského vzdělávání a aplikovaného výzkumu podpo-
rujícího regionální rozvoj a vzdělávání dospělých, hlavně v inženýrství, ekono-
mice a zdravotní péči. Hlavním rysem studia na polytechnikách je práce v insti-
tucích – praxe jako součást pregraduálních i graduačních programů.  

Současná role polytechnik ve výzkumu je vnímána následujícím způsobem: 
Tyto instituce 
 rozvíjejí aplikovaný výzkum a vývoj na základě kooperace se sférou podni-

kání, průmyslu, veřejné administrativy a vědy; 
 užívají výzkum k posilování svých vzdělávacích aktivit; 
 přispívají ke zvyšování ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje regi-

onů. 
 
Nejen univerzity, ale i polytechniky se tedy mohou aktivně podílet na inova-

cích v průmyslu a ve všech dalších společenských oblastech. 
Univerzitní sektor představuje 20 vysokoškolských institucí, přičemž  

10 z nich je multifakultních a 10 specializovaných univerzit s bakalářským, 
magisterským, licenciačním a doktorským studiem. Posláním univerzit je posky-
tovat na terciární úrovni vědecké a umělecko-humanitní vzdělání. Vzdělávání se 
musí zakládat na výzkumu a umělecké činnosti. Univerzity musí provádět svo-
bodný výzkum, vzdělávat a vychovávat studenty a také, výslovně od r. 2005, být 
v interakci se společností a podporovat sociální působení ve svých vědeckých  
a kulturních aktivitách. Univerzitní sektor se do současné podoby vyvinul v ně-
kolika fázích vyznačujících se postupem v diferenciaci poslání a v rozšiřování 
univerzitního vzdělávání na různé regiony.  

                                                 
30 Tato část kapiptoly se zakládá na následujících analýzách: 
Country Background report for Finland:OECD Thematic Review of Tertiary Education. 
Publications of the Ministry of Education, Finland (2005) [online].  
<http://www.oecd.org/dataoecd/14/15/36039008.pdf> 

Davies, J., Weko, T., Kim, L., Thulstrup, E. (2006). Finland. Country Note: OECD The-
matic Review of Tertiary Education [online].  
 <http://www.oecd.org/dataoecd/51/29/37474463.pdf> 
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Univerzity se věnují převážně základnímu výzkumu s cílem dosahovat me-
zinárodní úrovně, zvláště v přírodních a technických vědách.  

V roce 2003 bylo kolem 174 000 studentů na univerzitách, 83 000 na ote-
vřené univerzitě a více než 129 000 na polytechnikách. 

Finský systém terciárního vzdělávání je v mnoha ohledech spojen s pracov-
ním životem, což je mezinárodně srovnatelné s jinými systémy. Ti, kteří získávají 
terciární titul, se těší poměrně vyšší zaměstnanosti, mají významně vyšší mzdy  
a soukromé výnosy ve srovnání s jinými systémy.  

K posílení flexibilní povahy vzdělávacího systému došlo na podzim r. 2005. 
Tehdy byla zavedena reforma finských univerzitních programů a titulů: Finsko 
přijalo Evropský kreditní systém (ECTS), revidována byla struktura dlouhých 
programů, v rámci boloňského procesu vznikla struktura tříletých  bakalářských 
titulů a dvouletých magisterských titulů.  

Ačkoli implementace reformy byla provedena ohleduplně a hbitě, zdá se, že 
někteří studenti finských univerzit si neuvědomují přednosti flexibility, kterou 
umožnila boloňská struktura titulů.  

Studenti, profesoři a administrátoři finských univerzit se nechtějí omezovat 
jen na podporu získávání bakalářského titulu; zaměstnavatelé nejsou nadšeni 
z toho, že mají zaměstnávat pouze studenty s bakalářským titulem. Jeden 
z největších zaměstnavatelů univerzitních absolventů, finská vláda, sama váhavě 
akceptuje bakalářský titul jako vstupní kvalifikaci pro pracovníky veřejného sek-
toru, například učitele.  

Celkově se studenti bakalářského studia ke svým perspektivám vyjadřují 
tak, že plánují pokračovat ve studiu k magisterskému titulu. Reforma zavedená 
v květnu 2005 mlčky uznala preferenci magisterského titulu. Jak ministerstvo 
školství poznamenává ve svém politickém prohlášení, studenti budou připouštěni 
ke studiu k nižšímu a vyššímu titulu, což znamená, že mají právo studovat 
k magisterskému titulu.  

Pozitivně nutno hodnotit zavedení nového magisterského titulu na polytech-
nikách s jeho relativní odlišností od magisterského titulu na univerzitách, protože 
to odpovídá koncepci binární institucionální základny terciárního vzdělávacího 
systému.  
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8.2.4  Nizozemsko31 
V porovnání s Finskem charakterizuje systém terciárního vzdělávání v Nizo-

zemsku velmi výrazná, již delší dobu rozvinutá binarita institucionální základny 
systému. 

Experti OECD především jako silnou stránku nizozemského vzdělávacího 
systému vyhodnotili, že je významně orientován na zaměstnavatele a pracovní 
život. Ve vyšším sekundárním vzdělávání je 69,1 % studentů zapsáno do profes-
ních studijních programů, o polovinu více než je průměr OECD (45,4 %). Na 
úrovni terciárního studia je zapsáno kolem dvou třetin pregraduálních studentů 
na odborných vysokých školách (hogescholen), které nabízejí vysokoškolské 
odborné (profesní) vzdělávání, jehož účelem je připravovat studenty pro pracovní 
život. Toto procento je daleko vyšší nežli v jiných binárních systémech členských 
států OECD, včetně Finska (ve kterém je 47 % pregraduálních studentů zapsáno 
na polytechnikách) nebo v terciárních systémech Švýcarska (29 %), Německa 
(25 %) či Rakouska (9 %).  

Vztahy mezi pracovním životem a univerzitním sektorem se sice liší od od-
povídajících vztahů pracovního života se sektorem vysokých odborných škol, 
nicméně je faktem, že navzdory binární dělbě práce mnoho institucí poskytují-
cích univerzitní vědecké vzdělávání se ve skutečnosti cílevědomě účastní vyso-
koškolského profesního vzdělávání. Jejich absolventi budou po dokončení svých 
studií vstupovat do profesního života například jako učitelé nebo inženýři, spíše 
než aby se stali badateli na univerzitách nebo výzkumnými pracovníky v labo-
ratořích. 

Čtyři z třinácti veřejně financovaných nizozemských výzkumných univerzit 
nejsou tradičními univerzitami s humboldskými kořeny; tři jsou technickými 
univerzitami (Delft, Eindhoven a Twente) a další je univerzitou zaměřenou na 
oblast zemědělství a přírodního prostředí (Wageningen). Všechny tyto instituce 
mají rozsáhlé konexe se zaměstnavateli a pracovním životem. Kromě toho nabí-
zené studijní programy výzkumných univerzit se silnou teoretickou a výzkumnou 
orientací mají ve skutečnosti zároveň výraznou orientaci na pracovní život.  
A týká se to i programů v tradičních akademických oblastech, jako jsou architek-
tura, právo a lékařství. 
                                                 
31 Tato část kapitoly se zakládá na následujících analýzách: 
Jonge de, J., Berger, J. (2006). The Netherlands. Country Background Report: OECD 
Thematic Review of Tertiary Education [online].  
<http://www.oecd.org/dataoecd/39/18/37411491.pdf > 
Marginson, S., Weko, T., Channon, N., Luukkonen, T., Oberg, J. (2007). The Nether-
lands. Country Note: OECD Thematic Review of Tertiary Education [online].  
<http://www.oecd.org/dataoecd/24/31/38469224.pdf > 
 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 191

Proto, aby se dále posílilo profesně orientované bakalářské studium – jak 
v sektoru odborných vysokých škol, tak i v univerzitním sektoru, v němž se rov-
něž fakticky uskutečňuje – examinátoři OECD doporučili, aby byly významně 
rozvíjeny mechanismy spolupráce a spojování organizačních jednotek z obou 
sektorů. Například: pokud se mají zachovat oddělené organizace nutné pro za-
bezpečení specifických aktivit (a) odborného vzdělávání (včetně programů krát-
kého cyklu nebo kontinuálního vzdělávání) na odborných vysokých školách a (b) 
na druhé straně výzkumných programů a graduačního vzdělávání v univerzitních 
institucích, měly by být vyvíjeny společné programy v takových studijních oblas-
tech, jako je ekonomie, učitelství, veřejná administrativa a sociální služby. Měly 
by vznikat ve zvláštních organizacích, např. v kolejích) na základě porovnávání 
programů vysokoškolského odborného vzdělávání (vzdělávání založeného na 
práci v praxi, zaměřeného na zaměstnatelnost, zaangažování zaměstnavatelů) na 
odborných vysokých školách s komparativními výhodami univerzitních institucí 
(provozování vědecké výchovy, dosahování rozsáhlé národní a mezinárodní pů-
sobnosti) v tvorbě nové studijní nabídky. Aby se urychlily inovace tohoto druhu, 
zaangažovaným institucím by měly by být poskytnuty finanční stimuly, například 
jednorázové finanční dotace na kompetitivní bázi k podpoře iniciativy.  

 
8.2.5  Nový Zéland32 
Na rozdíl od dosud charakterizovaných binárních vzdělávacích systémů je 

terciární systém na Novém Zélandě formálně unitární (počítá se v něm podle 
vzoru Velké Británie s jedním terciárním sektorem), ve skutečnosti je mnoho-
stranně (a nikoli jen dvoustranně, binárně, příp. vícestranně) diverzifikovaný.  

Na rozdíl od mnoha jiných zemí přijal Nový Zéland velmi širokou definici 
terciárního vzdělávání. Zahrnuje veškeré postobligatorní vzdělávání a pokrývá 
tedy celé vzdělávací spektrum: od vzdělávání, v němž lze získat certifikáty, di-
plomy, bakalářské, magisterské a doktorské tituly, po vzdělávání dospělých.  
A zahrnuje také odbornou přípravu v průmyslu.  

Tato velmi široká definice terciárního sektoru se odráží i ve značně diverzi-
fikované sestavě institucí, které je tvoří. Na Novém Zélandě jsou souhrnně ozna-

                                                 
32 Tato část kapitoly se zakládá na následujících analýzách:  
Goedegebuure, L., Santiago, P., Fitznor, L., Stensaker, B., Steen, M. van de (2006). New 
Zealand. OECD Reviews of Tertiary Education. [online].  
<http://www.oecd.org/dataoecd/11/52/38012419.pdf> 
New Zealand Country Background Report: OECD Thematic Review of Tertiary Educati-
on. 
The New Zealand Ministry of Education, ( 2006) [online].  
<http://www.oecd.org/dataoecd/20/46/36441052.pdf 
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čovány jako terciární vzdělávací organizace (TEOs). Sektor zahrnuje veřejné 
terciární vzdělávací instituce (TEIs), soukromá zařízení odborné přípravy (PTEs), 
jiné poskytovatele terciárního vzdělávání (OTEPs), průmyslové organizace od-
borné přípravy (ITOs) a poskytovatele vzdělávání dospělých a komunitního 
vzdělávání (ACE). Kromě toho se v širokém rejstříku poskytuje odborná příprava 
na pracovištích v průmyslu a jinde. 

Existuje 33 veřejných vzdělávacích institucí (TEIs), které jsou dále členěny 
na univerzity (v počtu 8), technologické instituty a polytechniky (ITPs, v počtu 
20), pedagogické koleje (CoEs, v počtu 2) a Wananga (v počtu 3). („Wananga“ 
jsou centra terciárního vzdělávání původních obyvatel Nového Zélandu, Maorů, 
která nynější status veřejných terciárních vzdělávacích institucí získala v posled-
ním desetiletí.) Soukromých zařízení odborné přípravy (PTERs) je 900. 

V souladu s diverzifikovanou organizační strukturou terciárního systému je 
diverzifikována i studentská populace. V roce 2004 studovalo ve vládou financo-
vaných terciárních organizacích 505 000 studentů. Z tohoto půl milionů studentů 
jich 68 % studovalo na úrovni certifikátů a diplomů, 25,6 % na bakalářské úrovni 
a malá část (6,4%) na postgraduální úrovni. Nejvíce studentů bylo na technolo-
gických institutech a polytechnikách (42%), dále pak následují univerzity (33 %), 
soukromá zařízení odborné přípravy a Wananga (14%) a malá skupina dvou pe-
dagogických kolejí (3 %).  

Jednou z výrazných charakteristik novozélandského terciárního vzdělávání 
byly časté změny. Od konce 80. let se v průměru hlavní změny v terciárním sys-
tému objevovaly každé dva roky. Terciární vzdělávací systém se tak postupně 
transformoval z elitního univerzitního systému k masovému terciárnímu systému, 
který se stal součástí internacionálního terciárního vzdělávacího sektoru. 

Od r. 2000 do současnosti se posilovalo vládní řízení ve snaze těsněji spojit 
terciární vzdělávání se sociálně – ekonomickým rozvojem Nového Zélandu. Ten-
to vývoj kulminoval v letech 2002-2007, kdy již probíhal podle vládou stanovené 
strategie terciárního vzdělávání (TES). Jde o strategii, která spojuje klíčové cíle 
terciárního vzdělávacího systému a definuje, jak bude systém přispívat k usku-
tečňování rozvojových cílů země podle vize vlády.  

Existují inspirativní příklady partnerství mezi terciárními institucemi a prů-
myslem. Jsou to formy praxe pro studenty a učitele v průmyslu, konzultační 
služby, společné výzkumné projekty a stáže pracovníků průmyslu v terciárních 
institucích. Zdá se, že se již vytvořily těsné svazky mezi fakultami a institucemi 
praxe pro celé profesní oblasti. Významný počet lidí zaměstnaných v průmyslu 
učí na technologických institutech a polytechnikách (ITPs) a v soukromých zaří-
zeních odborné přípravy (PTERs). Vývoj kurikula je ovlivněn relevantními prů-
myslovými a profesními organizacemi. Všechny kurzy, které vedou ke schvále-
ným a akreditovaným kvalifikacím musí mít stanoveny záměry a cílem, a také 
předpokládané výsledky studia (learning outcomes), které jsou – spolu s charak-
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teristikami obsahu a struktury kurzů – akceptovatelné pro relevantní průmyslová 
odvětví a profese. Jde vždy o kroky správným směrem, nutno však dosáhnout 
toho, aby byly uplatňovány napříč celým systémem terciárního vzdělávání.  

Soustavné by především mělo být začlenění zaměstnavatelů a představitelů 
celé podnikatelské sféry do rozvoje politiky terciárního vzdělávání na celostátní 
úrovni. Je zapotřebí zajistit, aby podnikatelé a zaměstnavatelé posilovali svůj 
zájem na účasti v životě terciárních institucí. Mělo by být dále podporováno pří-
mé začleňování představitelů podnikatelské sféry do každodenních činností vzdě-
lávacích institucí prostřednictvím jejich účasti v řídicích orgánech těchto institu-
cí, protože má potenciál zlepšení vnímavosti institucí k potřebám pracovního 
trhu.  

Průmysl působí jako legitimní a aktivní aktér ve vzdělávací politice. Na 
všech úrovních – na úrovni národní, regionální i institucionální – se průmysl 
projevuje jako rovnocenný partner. Existuje také tradice zasahování průmyslu do 
každodenních aktivit terciárních institucí. I tato skutečnost je ilustrována formál-
ní participací zaměstnavatelů a představitelů průmyslu jako externích členů řídi-
cích orgánů institucí.  

K mnohostranně diverzifikované institucionální struktuře terciárního vzdě-
lávání (a jeho vztahů k trhu práce) na Novém Zélandu má v perspektivě relativně 
nejblíž – v rámci vybraných pěti států OECD – různostranně diverzifikovaná 
institucionální struktura terciárního systému České republiky. Tento komparativ-
ní poznatek bude možné vhodně uplatnit v dalších rozborech.  

 
8.3 Procesy rozvoje terciárního vzdělávání a jeho vztahů k trhu práce 
v České republice v mezinárodním kontextu .  
 
Závěry 

Po provedení komparace institucionálních základen terciárního vzdělávání 
s jeho vztahy k trhu práce v ČR a v dalších čtyřech vybraných státech OECD 
můžeme nyní obrátit pozornost na hlavní aspekty těchto vztahů ve tvaru, v němž 
se dynamicky projevují v odpovídajících procesech v mezinárodním měřítku. 
Výchozí charakteristiky těchto procesů odpovídají třem hlavním hlediskům kom-
parace stanoveným v první části studie.  

V mezinárodním měřítku mohou být rozlišeny procesy s následujícími cha-
rakteristikami: 
 V oblasti rozvoje terciárního vzdělávání půjde o procesy rozvoje (1) pro-

fesního bakalářského, (2) akademického (univerzitního) bakalářského, ma-
gisterského, doktorského a (3) celoživotního vzdělávání.  

 V oblasti zaměřování rozvoje pracovního trhu půjde o procesy (1) zvyšo-
vání zaměstnanosti absolventů terciárních institucí, (2) rozvoje systému spo-
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jení s pracovním trhem založeného na nabídce a poptávce a vyžadujícího 
rozvinutí informovanosti, (3) posilování flexibility vzdělávacího systému 
včetně vytváření a uplatňování národních kvalifikačních rámců a posilování 
zaměstnatelnosti absolventů terciárních institucí. 

 V oblasti regulování vztahů terciárního vzdělávání a pracovního trhu 
půjde o (1) vytváření a zdokonalování politických rámců pro řízení těchto 
vztahů, (2) řízení partnerství a spolupráce terciárních institucí s institucemi 
podnikatelského sektoru, včetně personálního propojení institucí obou sekto-
rů, (3) uplatňování hledisek trhu práce v zabezpečování kvality terciárního 
vzdělávání.  
 
Postupný rozbor vybraných aspektů jednotlivých vydělujících se hlavních 

procesů dovolí obohacovat je o další charakteristiky a zároveň umožní dospívat 
k závěrům o rysech podobnosti a rozdílnosti, které charakterizují situaci ve vzta-
zích terciárního vzdělávání a trhu práce v ČR v porovnání s dalšími čtyřmi státy 
OECD.  

Můžeme také dospět k určení místa českého vysokého školství v procesech 
rozvoje vztahů terciárního vzdělávání a trhu práce probíhajících v mezinárodním 
měřítku, a tím přispět k přesnějšímu vyjádření jednotlivých aspektů role českých 
vysokých škol a specifikace jejich uplatňování v dané oblasti.  

Bude již také možné z různostranné specifikace situace v ČR v daných ob-
lastech vycházet a přikročit k určení a formulaci konkrétních prioritních řízených 
změn (a případně i odpovídajících „opatření“), jež by mohly a měly být zavedeny 
ve vztazích terciárního vzdělávání a trhu práce v ČR v současnosti v zájmu jejich 
dalšího progresivního rozvoje.  

Při určování těchto strategických priorit bude možné využít aktuální podněty 
obsažené v dokumentech, které byly vytvořeny po skončení tematického výzku-
mu OECD – ve Výroční zprávě vysokého školství za rok 2008 (která je v sou-
časnosti poslední dostupnou výroční zprávou českého vysokého školství),  
v aktualizacích DZ MŠMT pro léta 2008, 2009 a 2010, v poslední variantě Bílé 
knihy terciárního vzdělávání (schválené vládou počátkem r. 2009), ve Strategii 
celoživotního učení (z r. 2007), v Implementačním plánu Strategie celoživotního 
učení (přijatého počátkem r. 2009) apod. Významné jsou také poslední dokumen-
ty Boloňského procesu, vytvořené v souvislosti s konferencí ministrů zodpověd-
ných za vysoké školství v Lovani 28.–29. dubna 2009 a nejnovější dokumenty 
EU. 

 
8.3.1  Procesy rozvoje terciárního vzdělávání ve vztahu k pracovnímu 

trhu  
V kontextu těchto procesů musí především jít o posuzování příčin nedosta-

tečného rozvoje procesů profesního terciárního vzdělávání v ČR. O váze 
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tohoto problému svědčí porovnání počtu vysokoškolských studentů, kteří se mu 
v odpovídajících institucích věnují v ČR a v jiných státech: v ČR je to odhadem 
pouze 16 % studentů, kdežto ve Finsku – 47 % a v Nizozemsku – 76 %. 

Při hledání cest k překonávání tohoto deficitu a k zabezpečování dalšího 
vzestupu profesního vzdělávání v ČR se experti OECD zaměřili především na 
posílení institucionální základny profesně orientovaného bakalářského studia,  
a také krátkých programů řazených do jejich rámce. Protože kromě podpory exis-
tujících veřejných i soukromých neuniverzitních vysokých škol bylo nutno řešit  
i otázky dosud nejasného postavení vyšších odborných škol, experti doporučili, 
aby byl na většině univerzit vytvořen nový sektor profesního vzdělávání, s nímž 
by se mohly nejvyspělejší VOŠ spojit. Tímto řešením fakticky zpochybnili mož-
nost vyhraněného binárního uspořádání terciárního systému v českých podmín-
kách v budoucnu a potvrdili nepřímo opodstatněnost podpory další existence 
vícestranně (a nikoli dvoustranně, binárně) diverzifikovaného systému a jeho 
směřování – cestou dalšího prohlubování diverzifikace – k mnohostranně diverzi-
fikovanému systému.  

Svou relativně vysokou mírou diverzifikace, se kterou počítá v budoucnu, 
by se měl český terciární systém blížit nejspíš k systému novozélandskému – 
zůstáváme-li při porovnávání u vybraných čtyř či pěti systémů – a proto přede-
vším v něm by mohl a měl hledat inspiraci při řešení různých, i koncepčních 
systémových otázek.  

V každém případě skutečnost, že český systém nemá šanci stát se vyhraněně 
binárním, by měla podpořit snahy, aby diverzifikace – s vyústěním na zaměření 
na profesní vzdělávání – probíhala především v rovině programové a až v druhé 
řadě v rovině institucionální. 

V oblasti rozvoje profesního vzdělávání, tj. především ve sféře profesně ori-
entovaného bakalářského studia, je však i v ČR potřebné především v progra-
mové rovině prioritně zavádět některé zásadní změny:  
 V souvislosti s připravovaným rozlišením vysokých škol na výzkumné, 

vzdělávací a profesní bude třeba přesněji určit i zaměření a institucionální 
lokalizaci bakalářského studia. Ve svém základním profesním pojetí bude 
bakalářské studium bezpochyby rozvíjeno na vzdělávacích univerzitách a na 
profesních (neuniverzitních) vysokých školách (a případně i na ještě neexis-
tujících Institutech profesního vzdělávání), ale také, třebaže v menší míře, na 
výzkumných univerzitách. Ve svém pojetí přípravy k magisterskému studiu 
bude bakalářské studium rozvíjeno na vzdělávacích a výzkumných univerzi-
tách.  

 V souvislosti s tím bude nutné i v ČR také formálně rozlišovat dva typy 
absolventů bakalářského studia: od bakalářů, kteří jsou zaměřeni na „oka-
mžité“ profesní uplatnění, bude nutné i formálně odlišovat bakaláře oriento-
vané od počátku studia na pokračování v magisterském studiu. Tomu také 
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budou muset odpovídat i různé proporce teoretické a profesní složky ve 
vzdělávacím profilu bakalářů obou typů. Přirozeně se předpokládá, že více 
teorie budou potřebovat bakaláři zaměření na pokračování ve studiu na 
magisterské úrovni. Nicméně i u bakalářů orientovaných profesně bude i na-
dále žádoucí určitá míra teorie. Zejména také kvůli zajištění potřebné flexi-
bility v jejich uplatnění.  

 K tomu, aby se mohl reálně zvyšovat podíl profesně orientovaných absol-
ventů bakalářského studia, bude účelné toto studium nejen zásadně institu-
cionálně zabezpečit, ale také konkrétně programově odlišit od studia zamě-
řeného na přípravu k magisterskému studiu. Profesně zaměřené bakalářské 
studium bude vhodné výslovně pojímat – a také odpovídajícím způsobem 
organizovat – jako relativně „ukončené“ vysokoškolské studium, připravují-
cí k přímému – působícímu již bez dalších mezičlánků – uplatnění absolven-
tů v praxi. Nicméně pro nejschopnější studenty, kteří v sobě nalezli během 
bakalářského studia vlohy, sílu a chuť k pokračování ve studiu, by neměla 
být ani nadále uzavírána cesta k magisterskému studiu. Profesně orientovaní 
bakaláři, ucházející se o vstup do magisterského studia, by se ovšem měli 
podrobit regulérnímu přijímacímu řízení a v případě jeho pozitivního závěru 
splnit vstupní požadavky jako např.: složit předepsané zkoušky, absolvovat 
doplňkové studium apod. 

 Jako značný problém se stále ještě projevuje uplatnění absolventů v prů-
myslu – na rozdíl od jejich uplatnění ve státní správě a podobných sfér, kde 
se požaduje absolutorium ve společenských a humanitních vědách. Vyskytu-
jí se názory, zda by bakaláři – absolventi technických a ekonomických obo-
rů – nemohli (kvůli usnadnění jejich uplatnitelnosti) dostávat titul diplomo-
vaný inženýr a magistři, jako dosud, titul inženýr.  

 Specifikou české situace je existence vyššího odborného studia a jeho zatím 
značně nejasný statut. Pokud jde o „zařazení“ vyššího odborného studia do 
systému tří boloňských cyklů studia, je mu pravděpodobně vyhrazena úro-
veň souvislých, přibližně dvouletých krátkých kurzů v rámci prvého baka-
lářského cyklu. Zkrácení délky studia (ze současného tříletého) by nemělo 
být na překážku tomu, aby i nadále absolventi tohoto studia získávali již za-
vedené profesní označení diplomovaný specialista (DiS).  

 Všechny ostatní krátké kurzy, které tedy postrádají znaky souvislého dvou-
letého studia, mohou být i nadále chápány zejména jako rekvalifikační, ino-
vační či rozšiřující. Měly by však být rozvíjeny – v rámci prvého bakalář-
ského cyklu – s podstatně větší a dále rostoucí intenzitou.  
 
K procesům rozvoje bakalářského akademického studia, ale především 

magisterského a doktorského vzdělávání, nutno především uvést, že toto vzdě-
lávání, zakládané na vědě, by se v důsledku uplatňování vícestranně diverzifiko-
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vaného terciárního systému nemělo v ČR vyhraněně odlišovat od profesního 
bakalářského vzdělávání, které tuto přímou spojitost s vědou nemá. Potvrzuje se 
totiž význam vzdělávacího poslání většiny univerzit, což zároveň znamená, že 
jen menšina univerzit by mohla i nadále počítat s přiznáním statusu výzkumné 
univerzity.  

Výzkumné univerzity bude ovšem třeba určovat a finančně i institucionálně 
přiměřeně preferovat. Odlišovat je od těch univerzit a dalších terciárních institu-
cí, které budou orientovány na vzdělávání bez přímého vztahu k vlastnímu (zá-
kladnímu a aplikovanému) výzkumu. Právě v tom budou bezpochyby spočívat 
charakteristiky daného procesu. Nemělo by však docházet k tomu, aby výzkumné 
univerzity opomíjely svou povinnost poskytovat vzdělání akademického typu, ale 
v ustupující míře i profesního typu, a také, aby ostatní terciární instituce rezigno-
valy na účast v aplikovaném výzkumu, vývoji a zabezpečování inovací.  

Směrodatný je v tomto smyslu postoj hodnotitelů OECD k polskému terciár-
nímu systému: třebaže v Polsku má posilování profesního vzdělávání zřejmý 
binární charakter, nejen univerzitní instituce, ale i průmyslově (či profesně) za-
měřené instituce se mají podle hodnotitelů přiměřeně věnovat aplikovanému 
výzkumu, vývoji a účasti na zabezpečování inovací. (Fulton, 2006.) A obdobně 
je tomu výhledově i u zřejmě nejrozvinutějšího (v rámci OECD) binárního sys-
tému v Nizozemsku. Jak hodnotitelé v této zemi zdůrazňovali, na nizozemských 
vysokých odborných školách se musí rovněž prosadit výzkum, ale v takové podo-
bě, že se bude odlišovat od univerzitního modelu: bude mít převážně aplikační 
charakter, zahrne pregraduální studenty a nebude směřovat k mezinárodním 
externě hodnoceným publikacím, nýbrž k expertnímu zdokonalování profesní 
praxe. (Marginson, 2007) 

V celé oblasti rozvoje univerzitního vzdělávání (akademického bakalářské-
ho, magisterského a doktorského typu) nutno počítat s tím, že také tato vzděláva-
cí sféra disponuje profesní složkou, což se odráží v obsahu orientace na „learning 
outcomes“ a kredity ECTS.  
 Výslovně nutno především uvést, že profesní složku má nejen magisterské, 

ale v menší míře i doktorské studium. Za situace, kdy se dále průběžně zvy-
šují počty doktorandů a doktorské studium se také institucionálně značně 
rozšiřuje, lze očekávat, že nadále určitá (a postupně rostoucí) část jeho ab-
solventů nebude směřovat do výzkumu, ale bude pohlcována nevýzkumný-
mi profesemi, ovšem zpravidla na vyšších a vysokých manažerských pos-
tech.  

 U magisterského, ale zčásti i u doktorského studia zůstává ovšem rozhodují-
cí záležitostí příprava studentů k uplatnění ve výzkumu. V souvislosti s tím, 
že náročnost této přípravy rychle stoupá, šíří se ve světě tzv. postdoktorské 
studium, provozované ve formě stáží na domácích, ale zejména také zahra-
ničních vysokoškolských a výzkumných pracovištích. I v ČR „postdoků“ 
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přibývá, takže nazrál čas i zde tuto formu vysokoškolského studia v celo-
státním měřítku organizačně podpořit, rozšířit a legislativně ošetřit. Širší za-
vádění stáží „postdoků“ by mohlo také přispět k žádoucímu zkracování doby 
doktorského studia, která má dnes spíše tendenci k nárůstu počtu let.  

 Nutné je rozšiřovat přímé začlenění doktorandů a studentů magisterského 
studia do vědecké práce i do aplikačních výzkumných a vývojových činnos-
tí, a to výslovně i těch, kteří se orientují spíše než na další práci ve výzkumu 
na jiné oblasti – na výuku, na zastávání manažerských pozic v různých ob-
lastí praxe apod. 
 
Také ve vyjádření charakteristik očekávaných vyšších stádií procesů rozvo-

je celoživotního vzdělávání v ČR bude účelné vycházet z předpokladu dalšího 
rozvoje vícestranné až mnohostranné diverzifikace – institucionální i programové 
– a co nejvíce využít této skutečnosti k vzdělanostnímu rozvoji. 

I zde se bude možné nejlépe inspirovat novozélandským (obecněji řečeno 
angloamerickým) modelem. Rozvoj celoživotního vzdělávání dosáhl na Novém 
Zélandu (ale také v jiných zemích Commonwealthu a v USA) nebývale vysokých 
úrovní, z hlediska počtu účastníků pravděpodobně nejvyšších ze všech uvádě-
ných rozvinutých systémů. Je to jen jeden z ukazatelů, svědčí však o tom, že na 
Novém Zélandu jsou uplatňovány přístupy k celoživotnímu vzdělávání (CŽV), 
které jsou hodny následování.  

Pro ČR to znamená možnost využití velmi potřebného zdroje inspirace při 
zaměřování dalšího rozvoje CŽV. V rozvoji celoživotního vzdělávání v terciár-
ních institucích totiž ČR stále ještě pokulhává. Potřeba rychleji CŽV rozvíjet je 
dána dvěma okolnostmi: (1) v ČR se pociťuje příliš velký demografický pokles 
již i u ročníků vstupujících do terciárního vzdělávání a (2) vzdělávací systém ČR 
je zatím velice výrazně orientován na mládež, takže ani v terciárních institucích 
není dost starších studentů, třebaže v posledních letech jich již poměrně rychle 
přibývá. Potřebu rozvoje CŽV dále zesiluje skutečnost, že právě vzdělávání 
v tomto pojetí je – vedle možného všeobecného zájmového zaměření (například 
v univerzitách 3. věku) – nejblíže potřebám praxe. Probíhá totiž většinou –  
u ekonomicky aktivních – při zaměstnání a je povětšinou zaměřováno tak, aby se 
dosahovalo rekvalifikací cestou inovací nebo rozšiřování již dříve osvojených 
vědomostí, nebo jejich rozšiřováním, nebo také získáváním kvalifikací zcela 
nových.  

Novozélandský systém je v tomto směru inspirativní zejména tím, že bez 
omezení hledisky binarity využívá k rozvoji celoživotního vzdělávání všech na-
skýtajících se možností a příležitostí – v terciárních institucích různého typu, ale  
i v průmyslu a v různých vědeckých a kulturních institucích.  
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Jestliže svou celkovou koncepcí má rozvíjející se české celoživotní vzdělá-
vání nejblíže k novozélandskému modelu, neznamená to, že v důležitých otáz-
kách by se nemohlo inspirovat i modely jiných zemí. (Marginson, 2007) 

Inspirativní například je, jak v Polsku experti podrobně určili priority v této 
oblasti. Orgány působící v oblasti vzdělávací politiky by měly v souladu s nimi 
rozšiřovat příležitosti celoživotního vzdělávání tím, že 
 zajistí flexibilitu forem vzdělávání (např. rozšíří vzdělávání s částečnou pre-

zencí a distanční vzdělávání), 
 poskytnou finanční podporu těm, kteří se chtějí vzdělávat, ale brání jim 

v tom nízké důchody,  
 zhodnotí vhodnost používaných alternativ vzdělávání a odborné přípravy; 

v této souvislosti v tomto kontextu by instituce mohly využít již získanou 
značnou zkušenost s postgraduálními programy, které nesměřují k získání ti-
tulu. (Fulton, 2006) 
 
Ve Finsku hodnotitelé OECD svá doporučení adresovali ministerstvům 

školství, práce a obchodu, a také terciárním institucím, zaměstnavatelům a pro-
fesním asociacím. Jsou zajímavá tím, jak postihují různé aspekty problémů. Do-
poručili kromě jiného: 
 revidovat existující politický rámec kontinuálního vzdělávání, profesních 

rekvalifikací a celoživotního vzdělávání ve světle takových jejich přínosů, 
jako je posilování příležitostí osobnostního rozvoje a směřování k sociální 
rovnosti, ale zároveň i přínosů ke kariérnímu růstu, ekonomickému rozvoji  
a podnikání; 

 vyhodnotit, zda v organizacích průmyslu a služeb a v terciárních institucích 
existují organizační předpoklady pro poskytování celoživotního vzdělávání; 

 vyvíjet, pokud je to nutné, nové formy celoživotního vzdělávání; 
 začlenit potřebné iniciativy do smluv o výkonech uzavíraných mezi minis-

terstvem a terciárními institucemi. (Davies, 2006) 
 
8.3.2  Procesy rozvoje pracovního trhu, zaměstnanosti a zaměstnatel-

nosti absolventů terciárních vzdělávacích institucí 
Směrodatný je v této oblasti proces zvyšování zaměstnanosti absolventů 

terciárních institucí. Místo trhu práce ČR v tomto mezinárodním procesu je 
určováno příznivými základními charakteristikami zaměstnanosti absolventů 
terciárních institucí, tak jak se vyskytují ve všech ostatních sledovaných zemích: 
mzdy absolventů jsou vyšší a nezaměstnanost je nižší nežli u jiných kategorií 
zaměstnaných osob, včetně osob se středoškolským vzděláním.  
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Postup procesů se projevuje v konečném výsledku zejména růstem podílu 
vysokoškolsky vzdělaných v populaci a je vyznačován řazením odpovídajících 
údajů ve sledovaných státech, tj. v Polsku, ve Finsku a Nizozemsku, na Novém 
Zélandu. 

Problémem, který ve svých důsledcích řadí trh práce ČR na nižší stádia těch-
to procesů, je poměrně malý podíl vysokoškolsky vzdělaných osob v ekono-
micky aktivní populaci, který se zvyšuje jen pozvolna. Tento malý podíl vysoko-
školsky vzdělaných osob je do jisté míry vyvažován relativně silným podílem 
v populaci osob vzdělaných středoškolsky, nicméně jako problém se projevuje  
a přetrvává. Může být řešen zejména cestou udržování relativně vysokého počtu 
studentů ve všech formách studia, včetně celoživotního vzdělávání, případně  
i jeho přiměřeného dalšího zvyšování. Bude to ovšem stále obtížnější vzhledem 
k očekávanému výraznému poklesu v populačním vývoji v následujících letech.  

K tomu však, aby se zaměstnanost absolventů dále celkově optimalizovala  
a přiměřeně i zvyšovala, nutno zavádět řadu dalších změn. 

Týkají se zejména: 
 formulování změn v požadavcích pracovního trhu, jejich rychlého zachyco-

vání, 
 pružné reakce na tyto požadavky ve sféře vzdělávání, zejména cestou pro-

hlubování jeho flexibility.  
 
Předpokládají se tedy změny v širším kontextu – v oblasti faktorů působí-

cích ve sféře rozvoje trhu práce a jejich vztahů k terciárnímu vzdělávání. 
Žádoucí řízené změny v tomto kontextu by měly zahrnout zejména dosaho-

vání přínosu vysokých škol k zabezpečování zaměstnanosti absolventů jako vý-
razu odpovědnosti vysokých škol za uplatnění absolventů v praxi. V této souvis-
losti bude nezbytné:  
 Soustavně určovat možnosti praktického uplatnění – na úrovni konkrétních 

vyskytujících se povolání, a sice v celém rozsahu, přednostně však zejména 
u profesně orientovaných absolventů bakalářského studia. Především zde se 
musí vhodně uplatnit výsledky – vyvíjení národní soustavy povolání odpo-
vídající národní soustavě kvalifikací.  

 Nemůže ovšem jít jen o bakaláře. Nutno se zabývat zaměstnaností i magistrů 
a doktorů.  

 Zaměstnanost absolventů ve všech příslušných skupinách povolání nutno 
zabezpečovat nejen na vnitřním, ale rostoucí měrou i na zahraničním, 
zejména evropském trhu práce. Nezbytné je opírat se přitom o skutečnost, že 
i na vnitřním trhu práce operují rostoucí měrou zahraniční společnosti, resp. 
společnosti se zahraniční kapitálovou účastí.  
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Dále se jako významný proces projevuje rozvoj systému spojení terciární-
ho vzdělávání s pracovním trhem založeném na nabídce terciárních vzděláva-
cích programů a poptávce po nich ze strany studentů, což vyžaduje především 
další zdokonalování informačního systému.  

Souvisí to zejména s růstem náročnosti požadavků pracovního trhu na ab-
solventy a zvyšování potřeby pružně je zachycovat a reagovat na ně. 

V této souvislosti nutno především vylepšovat mechanismy financování ter-
ciárních institucí podle specifických podmínek jednotlivých zemí tak, aby se 
tímto způsobem co nejlépe stimulovalo přibližování terciárních institucí k potře-
bám pracovního trhu. V České republice a v jiných zemích to znamená zapraco-
vání do metodiky financování značně sofistikované problematiky ukazatelů 
uplatnění absolventů v praxi.  

Kromě změn ve financování je také, a především, důležité rozvíjet takový 
systém spojení terciárního vzdělávání s pracovním trhem, který je založen na 
nabídce terciárních institucí vzdělávacích programů a poptávce po nich ze strany 
studentů. Také v ČR, podobně jako v jiných zemích, nutno rozšiřovat a optimali-
zovat vzdělávací nabídku tak, aby se umožňovalo budoucím i stávajícím studen-
tům optimálně vybírat vzdělávací programy podle vlastního uvážení. Ve své vol-
bě musí studenti brát v úvahu jak vlastní zájmy, tak i požadavky trhu práce a také 
možnosti uplatnění, které se na trhu práce v každý daný moment studentům nabí-
zejí. 

Problematika požadavků trhu práce na uplatnění absolventů není ve svém 
souhrnu jednoduchá. Zejména nelehké je smysluplné určování budoucích poža-
davků. Toto vše vyžaduje v prvé řadě všestrannou informovanost – studentů, 
terciárních vzdělávacích institucí, institucí z průmyslu a dalších aktérů pracovní-
ho trhu.  

Otázkám informovanosti o situaci v terciárním vzdělávání i na pracovním 
trhu se podle expertů OECD věnují všechny sledované země – vedle ČR také 
Polsko, Finsko a Nizozemsko – a jejich hodnocení a doporučení změn fakticky 
mapují vzestupný trend v daném smyslu až k Novému Zélandu, kde nároky na 
rozsah a kvalitu odpovídajících informací jsou, jak se ukazuje, relativně nejvyšší. 

V Polsku experti zdůraznili potřebu dalšího rozvoje informovanosti na obou 
úrovních, vládní i institucionální, a podrobněji pojednali o druzích indikátorů, 
které by měl celostátní přehled informací závazně obsahovat: Indikátory pro 
každou danou oblast studia musí zahrnout počty absolventů (i podle pohlaví), 
proporce absolventů v zaměstnání, proporce v zaměstnání v oblastech, kterých se 
týkají dané programy, průměrné mzdy na různých stádiích profesní dráhy, status 
v zaměstnání apod. (Fulton, 2006)  

Na Novém Zélandu, kde k vyznačujícímu se pokroku v informovanosti při-
spívá – jako v jediné ze sledovaných zemí – již rozpracovaný národní kvalifikač-



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 202

ní rámec s celostátním registrem kvalifikací, experti podtrhli potřebu kontinuity 
ve shromažďování a šíření informací a ocenili činnost několika specializovaných 
agentur, zejména Služeb zaměstnanosti. (Goedegebuure, 2006)  

V ČR experti OECD doporučili existující informační systém dále rozvinout 
na vládní i institucionální úrovni: Ministerstvo by mělo institucím terciárního 
vzdělávání poskytovat údaje o umístění jejich absolventů na trhu práce na zákla-
dě centrálních záznamů a instituce by je mohly doplňovat podle…svého instituci-
onálního profilu a být odpovědné za zveřejňování uceleného obrazu o vysoké 
škole nebo vyšší odborné škole podle zpracovaných výsledků. (File, 2006)  

Experti tak i v ČR přispěli k charakterizování směru rozvoje informovanosti, 
který odpovídá vyznačujícímu se celkovému rozvojovému trendu.  

Při dalším rozpracování úkolů v oblasti informovanosti nutno počítat – po-
dobně jako na Novém Zélandu – s plným využíváním rozpracovaného národního 
kvalifikačního rámce a jeho „registru“, tj. v ČR – Národní soustavy kvalifikací  
(a kromě toho i jejího českého protějšku – národní soustavy povolání). 

Rozvoj informovanosti totiž znamená nejen sběr a systematizaci, ale přede-
vším kontinuální zpracování informací – do budoucna právě v předpokládané 
národní soustavě kvalifikací a v národní soustavě povolání. 
 Při zabezpečování zaměstnanosti absolventů bude třeba plněji využívat in-

formace týkající se (a) výše finančního ohodnocení absolventů (což předsta-
vuje využití signálů, které mohou ovlivnit rozhodování absolventů), ale také 
(b) síly poptávky po absolventech různých studijních oblastí a oborů  
a (c) aktuální reálné nabídky absolventů. Ve všech směrech je třeba se opírat  
o funkční informační systém, který může – v závislosti na jeho reálném ob-
jemu – poskytovat absolventům šance na kvalifikovaný výběr z různých vy-
skytujících se možností. 

 Nároky na rozsah a kvalitu informačního systému prudce stoupají. Nutno již 
vytvářet jednotný národní informačním systém a v jeho jednotlivých okru-
zích dosahovat komplexních úrovní. Právě jen na tomto základě lze nabízet 
absolventům k výběru dostatečný počet pracovních míst, a přitom i takových 
míst, která by optimálně odpovídala jejich schopnostem a vlohám. 

 Vysoké požadavky kladené na informační systém by mohla zajišťovat pově-
řená bázová organizace fungující v podmínkách ČR na základě koordinace 
příslušných útvarů Ministerstva práce a sociálních věcí a MŠMT. K jejímu 
založení již bezpochyby v současnosti dozrály podmínky. Posláním této or-
ganizace by bylo: 
-  v celostátním rámci aktivně shromaždovat informace o poptávce na ab-

solventy od úřadů práce, podnikatelů, podnikatelských organizací  
a o nabídce od vysokých škol, vyšších odborných škol, 
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-  systematicky tyto informace zpracovávat, šířit a dávat je k dispozici 
všem zájemcům,  

-  studovat problematiku zaměstnanosti absolventů také teoreticky. 
 
Informační systém se musí zabývat nejen současností, ale i budoucností, a to 

zejména v podobě prognóz vývoje kvalifikačních požadavků kladených na ab-
solventy a pravděpodobným budoucím vývojem systémů jejich povolání.  

Při zabezpečování zaměstnanosti absolventů nutno uplatňovat také poznatek 
o spoluúčasti vysokých škol při vyváření kvalifikačně náročných pracovních míst 
nového zaměření, což souvisí zejména s jejich přínosem k rozvoji vědy a výzku-
mu. Národní informační systém spolu s jeho bázovou organizací nutno již dnes 
koncipovat a využívat jako součást evropské informační sítě odrážející situaci na 
evropském pracovním trhu. 

Zvyšování úrovně a kvality zaměstnatelnosti studentů a absolventů – na 
základě pokroku v osvojování požadovaných kompetencí a dovedností ze strany 
studentů a absolventů a celkového posilování flexibility vzdělávacího systému – 
je dalším procesem vyjadřujícím zvýrazňování důležitých charakteristik terciár-
ního vzdělávacího systému, požadovaných pracovním trhem.  

Součástí snah o zvyšování kvality a úrovně zaměstnatelnosti je zvláště za-
bezpečení postupu v osvojování studenty a absolventy požadovaných přenosných 
všeobecných poznatků a „měkkých“ dovedností.  

V Polsku, podobně jako v ČR a v jiných zemích, experti uváděli, že studenti 
by měli mít nejen odpovídající poznatky, ale měli by v průběhu studia rozvíjet 
také určité osobní kvality a praktické dovednosti… Jako součást přípravy 
k zaměstnání by primární cíle terciárního vzdělávání měly zahrnovat: transfer 
všeobecných poznatků, který poskytuje bázi pro kritické a nezávislé myšlení, 
umění dělat nezávislé úsudky v komplexních situacích a povzbuzování studentů ke 
kontinuálnímu rozvoji svých poznatků. Další rozhodující prvky jsou: dovednosti 
týmové práce, dovednosti komunikace a účasti v debatách, schopnost dělat synté-
zy a podnikat kalkulované riziko. (Fulton, 2006) 

Ve Finsku byly požadované přenosné dovednosti spojovány s bakalářským 
studiem a jeho novou širší koncepcí, což podpořili ve svých doporučeních i ex-
perti OECD:  

Ministerstvo a vysokoškolské instituce mohou smysluplně poskytovat další 
argumenty pro širší koncepci bakalářského studia, např. vyhodnocením rozsahu, 
ve kterém jsou povinné přenosné dovednosti – výzkumná gramotnost, projektový 
management, IT, mezinárodní zkušenosti, jazyky atd. – dostatečně vtěleny do 
formálního a informálního kurikula. (Davies, 2006)  

Na Novém Zélandu experti OECD, ve shodě s dosaženým tam vyšším stup-
něm komplexního rozvoje v oblasti organizace terciárního vzdělávání zdůraznili, 
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že diskuse o dovednostech nemohou být oddělovány od rozdílných rolí a poslání 
institucí různého typu. Jestliže se zdůrazňuje, že „zaměstnatelnost“ a „relevantní 
a aktuální dovednosti“ by měly být přednostně zabezpečovány v institucích orien-
tovaných profesně, pak by se ovšem mělo rovněž uvádět, že stejně velký důraz na 
uspokojování těchto požadavků by měl být kladen na univerzitách zaměřujících 
se na poněkud odlišné sestavy hodnot a atributů absolventů. (Goedegebuure, 
2006) 

Ve všech uváděných zemích, a také v ČR, bylo úsilí o zvyšování kvality 
zaměstnatelnosti studentů a absolventů spojováno s vytvářením a uplatňováním 
národních rámců kvalifikací. K podpoře tohoto procesu, jak již bylo řečeno, při-
stoupily v souladu s požadavky Boloňského procesu všechny sledované (a mnohé 
další) země. Experti OECD se za tento záměr také ve všech sledovaných zemích 
plně postavili. Česká republika má výhodu v tom, že při vytváření národního 
kvalifikačního rámce, v jehož spojitosti bude rozpracována i národní soustava 
kvalifikací terciárního vzdělávání a národní soustava povolání, může navázat na 
práce podniknuté v minulých letech k vytvoření soustavy kvalifikací základních 
a středních vzdělávacích úrovní. Přibližuje se tak k pojetí Národní rámce kvalifi-
kací Nového Zélandu, který rovněž integruje všechny stupně vzdělávacího sys-
tému a zahrnuje, jako svoji podstatnou komponentu Ústřední registr kvalifikací 
se zajištěnou kvalitou.  

Národní rámec kvalifikací spolu se zakomponovaným registrem kvalifikací 
je již na Novém Zélandu do značného stupně rozvinut a prakticky uplatňován. 
Svým dalším rozvojem a reálným působením fakticky ztělesňuje vyšší stádia 
příslušných aspektů procesu rozvoje vzdělávacího systému. Není divu, že právě 
na Novém Zélandě byl experty OECD posouzen podrobněji jeho smysl, účel  
a význam. Uplatňování národního kvalifikačního rámce… usnadňuje spojení 
mezi požadavky zaměstnavatelů, očekáváními studentů a nabídkou terciárních 
institucí. Rámec lze využít k tomu, aby spojil potřebu osvojování dovedností po-
žadovaných zaměstnavateli, návrhy terciárních programů, které by umožnily 
studentům osvojovat si tyto dovednosti a informace o kompetencích vyžadova-
ných pro daná (určitá) povolání. (Goedegebuure, 2006)  

Zejména právě inspirace národním kvalifikačním rámcem spolu s registrem 
kvalifikací v podobě, v jaké je rozvíjen a uplatňován na Novém Zélandě, je pro 
ČR velkou výzvou při zvyšování zaměstnatelnosti absolventů, a také při zdoko-
nalování vzdělávacího systému v řadě dalších aspektů.  

Také v ČR jde tedy především o vytváření a implementaci národního rámce 
kvalifikací (a na jeho základě i širší národní kvalifikační soustavy) pro terciární 
vzdělávání. Nutno jej však vytvářet tak, aby byl  
 v jednotlivých svých tematických okruzích pojímán skutečně rámcově, 

s volným prostorem k možnému konkrétnímu doplňování o další, nově 
vznikající kvalifikace či jejich varianty, 
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 pojímán dynamicky s tím, že během doby bude možno měnit pojetí kvalifi-
kací, zařazovat nové kvalifikace a vyřazovat kvalifikace překonané, 

 uvažován tak, že bude disponovat volným vztahem zařazených kvalifikací, 
jejich soustavy, k vyvíjející se soustavě povolání; těsněji bude zapotřebí 
vztah kvalifikací a povolání zvažovat u bakalářského studia a krátkých kur-
zů.  
 
Jak tedy bude nadále nutné pojímat zaměření přípravy absolventů na za-

městnání? Především již důsledně jako zvyšování kvality zaměstnatelnosti absol-
ventů terciárních vzdělávacích a výzkumných institucí. 

Směřují k tomu trendy v ČR, kde očividně dochází v terciárním vzdělávání 
k významnému posilování vztahů k praxi. Odpovídá to však i zaměření meziná-
rodního vývoje v oblasti profesních kvalifikací. V jedné z analýz připravených 
řídicí skupinou Boloňského procesu (BFUG) ke konferenci ministrů konané 
v Lovani v dubnu 2009, je „zaměstnatelnost“ absolventů uvedena na čtvrtém 
místě mezi 11 prioritami, které nutno sledovat v příštích letech, hned za „Dosa-
hováním excelence ve všech aspektech vysokého školství“, „Sociální dimenzí“ 
a „Celoživotním vzděláváním“. Potřeba dostát novým nárokům na zaměstnatel-
nost absolventů je zde různostranně zdůvodněna: Tím, jak se pracovní trhy ros-
toucí měrou opírají o vysokoškolské kvalifikace a požadují hlubší úrovně odbor-
nosti, musí vysoké školství ve zvýšené míře studenty vybavovat znalostmi, doved-
nostmi a kompetencemi, které lidé potřebují v pracovním životě. Zaměstnatelnost 
znamená přípravu každého jedince k plnému využití příležitostí měnícího se pra-
covního trhu. Nabýváním počátečních kvalifikací a také udržováním a obnovou 
odborně kvalifikované pracovní síly se zaměstnatelnost posiluje. Stále význam-
nější součástí odborných kvalifikací jsou tzv. „měkké dovednosti“ (soft skills).  
K jejich osvojování je dnes požadováno uplatňování nových obsahových i meto-
dických přístupů, mnohem náročnějších než dříve. Také k této otázce se vyjádřili 
autoři uvedené boloňské analýzy. Zdůraznili, že osvojování „měkkých“ přenos-
ných dovedností, jako je schopnost různostranné a obsažné komunikace, týmové 
práce apod., je zapotřebí již zcela regulérně zařazovat do studijních programů. 
(Bologna beyond 2010, 2009) 

Pracovní trhy, a tím i nároky, které vyplývají z jejich vývoje, přitom nabýva-
jí rostoucí měrou celoevropský až globální charakter. Nabývají jej proto i poža-
davky kladené na zaměstnatelnost. 

Souhrnně řečeno, 
 bude potřebné, aby absolventi spolehlivě disponovali osvojenými poznatky  

a zažitými návyky, které by byly součástí jejich přípravy na zaměstnání, ale 
i na případnou nezaměstnanost; měli by vědět, jak se zachovat, když případ-
ně ztratí práci a objeví se potřeba co nejrychleji ji znovu hledat a najít; 
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 nutno dosahovat toho, aby studenti zvládali profesní mobilitu; studenti musí 
být připravováni na častější a rychlejší přechody z jednoho povolání do dru-
hého, přičemž může jít i o přechody do obsahově a kvalifikačně jiných po-
volání;  

 nutno učit i základům managementu a prakticky pak dosahovat u studentů 
osvojení si umění, jak vést týmy, celé organizace, a tak dostát předpokladu, 
že vysokoškolští absolventi budou zastávat vedoucí místa na různých úrov-
ních; 

 studium jazyků na vysokoškolské úrovni nutno dnes pojímat tak, aby vedlo 
nejen k aktivní znalosti, ale i k operacionálnímu praktickému uplatnění; bu-
de proto záhodno je organizovat v kontextu přípravy studentů: 
-  k orientaci a pohybu v mezinárodních hospodářských, kulturních a po-

litických sítích, 
-  k zaměstnání v mezinárodních hospodářských korporacích, kulturních 

organizacích, v institucích zahraniční politiky státu. 
 
Nutno k tomu maximálně využívat možností zahraničních pobytů a stáží.  
Osvojování měkkých dovedností a další otázky přípravy k povolání by měly 

být podrobněji rozpracovány i z hledisek vysokoškolské pedagogiky a andrago-
giky. 

 
8.3.3  Procesy regulování rozvoje vztahů terciárního vzdělávání a trhu 

práce na systémové a institucionální úrovni 
Jako podstatný se v této oblasti projevuje především proces vytváření 

a zdokonalování politických rámců a jejich využívání k rozvoji vztahů terciár-
ního vzdělávání a trhu práce.  

Potřebu vytvářet politické rámce zdůraznili experti OECD v Polsku: První 
krok, který by zajistil, že poskytované vzdělávací programy budou odpovídat 
požadavkům pracovního trhu, je vytvoření politického rámce, kterým se dosáhne 
toho, že instituce budou vnímavé k potřebám pracovního trhu a požadavkům 
studentů. (Fulton, 2006)  

Rozvoj a uplatňování politických rámců v evropských zemích znamená zá-
roveň postupující odchod od širšího uplatňování akademických principů spoje-
ných s humboldtskou koncepcí předpokládající uzavřenost vysokých škol ve 
světě akademických hodnot tam, kde má tato koncepce ještě větší či menší vliv. 
Tuto skutečnost vypozorovali experti ve Finsku. Ačkoli finský univerzitní sektor 
je svým původem humboldtský, má mnoho univerzitních fakult a několik univer-
zitních vysokých škol (jako například Helsinskou technickou univerzitu), ve kte-
rých jsou profesoři velmi těsně spojeni s profesním životem a v nichž studenti 
získávají velmi hodnotné pracovní zkušenosti. (Davies, 2006)  
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Obdobná je situace v České republice. Politický rámec byl zde již vytvořen. 
To otevřelo cestu k jeho průběžné revizi a dalšímu zdokonalování spočívajícímu 
v tom, že bude moci rostoucí měrou plnit své rozmanité funkce, které zabezpeču-
jí naplňování potřeb pracovního trhu a požadavků studentů ze strany terciárních 
institucí.  

Značné rezervy, které stále ještě i v ČR existují při vytváření a rozvoji poli-
tických rámců, se mohou dobře projevit porovnáním se situací na Novém Zélan-
du: právě tam totiž pravděpodobně dosahuje rozvoj a uplatňování politických 
rámců nejvyšších úrovní v komplexním pojetí politického řízení.  

V oblasti regulování vztahů terciárního vzdělávání a trhu práce v ČR bude 
zapotřebí nejen dále zdokonalovat obecný politický rámec, ale také rozvíjet kon-
krétní politiky aktivní zaměstnanosti vysokoškolských absolventů, především ve 
směru: 
 posilování komplexní odpovědnosti vysokých škol za uplatnění svých 

absolventů a jejího každodenního prokazování, 
 rozvoje systematického profesního poradenství, což dnes předpokládá, že 

poradenská centra na vysokých školách budou časem přebudována na centra 
komplexní spolupráce s průmyslem. 
 
To dovolí využívat je: 

 ke zvýšení úrovně poradenství, a to i na středních školách, kde půjde o zvy-
šování zájmu studentů o technické obory,  

 jako kontaktních míst spolupráce s podnikatelskou sférou ve všech jejích 
formách.  
 
Důležitou součástí dalšího procesu – zdokonalování řízení partnerství  

a spolupráce terciárních institucí s podnikatelským sektorem – je posilování 
personálního propojení terciárního vzdělávání a podnikatelské sféry.  

V Polsku se vyznačil v charakteristikách personálního propojení vysokých 
škol s institucemi praxe posun, a to hned ve dvou rovinách – institucionální  
a systémové.  

Především byla dále rozpracována problematika personálního propojení na 
institucionální úrovni. Vytváření orgánů zahrnujících externí aktéry by se mělo 
stát povinností pro každou veřejnou instituci terciárního vzdělávání bez ohledu 
na sektor. Zejména v orgánech zodpovědných za strategické řízení terciárních 
vzdělávacích institucí, ale i v dalších orgánech, původně poradních, které by 
mohly získávat určité rozhodovací pravomoci. Navíc je žádoucí, jak bylo zdůraz-
něno, zvyšování účasti externích aktérů v komisích a pracovních skupinách za-
bývajících se studijními programy.  
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Kromě toho byla v Polsku v tomto kontextu zmíněna i problematika celo-
státní úrovně: Ministerstvo může zahrnout aktéry pracovního trhu (organizace 
podnikatelů, profesní sdružení, odbory) do formulování národních politik terciár-
ního vzdělávání prostřednictvím jejich začlenění do organizací, které poskytu-
jí poradenství a analýzy vládě. (Fulton, 2006)  

Vrcholné úrovně tohoto procesu se projevují v komplexnosti politického ří-
zení terciárního systému na Novém Zélandu, i když i zde „objevili“ experti rezer-
vy. Experti v této zemi zdůraznili, že začlenění zaměstnavatelů a představitelů 
celé podnikatelské sféry do rozvoje politik terciárního vzdělávání by mělo být 
soustavné… Politika přímého začleňování představitelů podnikatelské sféry do 
každodenních činností vzdělávacích institucí prostřednictvím jejich účasti 
v řídicích orgánech institucí musí být podporována, protože má potenciál zlepše-
ní vnímavosti institucí k potřebám pracovního trhu. (Goedegebuure, 2006)  

V ČR se v této souvislosti pozornost expertů OECD zaměřila především na 
úroveň řízení institucí. Experti upozornili, že instituce musí ve svých řídicích 
orgánech vyhradit více místa pro klíčové aktéry z trhu práce, ať z firem, nezisko-
vých organizací, zástupců profesí nebo organizací veřejného sektoru (např. ředi-
telé škol nebo nemocnic). Nezbytné však zároveň je, aby se zvýšil reálný vliv 
externích aktérů na strategické rozhodování institucí. To vyžaduje kromě jiného, 
zvýšení pravomocí orgánů, v nichž jsou a nadále ve větší míře budou externí 
aktéři zastoupeni. Týká se to především správních rad, které by se měly vyvinout 
ve vrcholné řídicí orgány vysokých škol. Jejich členy by však měli být nejen 
externí, ale i interní aktéři, což by umožnilo sloučit strategické a vědecké rozho-
dování do jednoho fóra. Kromě toho ovšem nutno rozšiřovat účast externích ak-
térů, včetně pracovníků průmyslu působících na místech pedagogů, na zdokona-
lování dosavadních a přípravě nových studijních programů, na podporu rozvoje 
vědy a výzkumu apod. Na úrovni řízení systému vysokého školství v ČR se po-
dobně nabízí reforma Rady vysokých škol a její změna a rozšíření tak, aby zahr-
novala i komoru externích aktérů. (File, 2006)  

Vztahy terciárního vzdělávání a trhu práce nutno rozvíjet tak, že se plně vyu-
žije prostor spolupráce vysokých škol (a transformovaných vyšších odborných 
škol) s průmyslem. 

Podstatná je spolupráce vysokých škol s průmyslem na bázi výzkumu a na-
vazující spolupráce v oblasti vzdělávání. 

Nelze tedy nadále koncipovat spolupráci převážně jen na bázi výzkumu, jak 
se to stále ještě někdy děje; nutná je spolupráce, v níž se kombinují východiskové 
báze vzdělávací a výzkumné a také spolupráce, fungující výlučně na bázi vzdělá-
vání. Také tuto formu nutno cílevědomě podporovat. 
 Je nanejvýš potřebné využívat celý rejstřík forem spolupráce s průmyslem 

na bázi vzdělávání: od navrhování diplomových, ale i bakalářských a magis-
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terských prací a účasti zástupců průmyslu při jejich obhajobě až po přímou 
účast v řízení vysokoškolských institucí. 

 Nutno klást důraz na organizování praxí pro studenty v podnicích, a to nejen 
vnitrostátních, ale i zahraničních, nejen individuálních, ale zejména hromad-
ných. Především právě vysoké školy technického zaměření by se měly 
v tomto směru ještě více angažovat. Nutno řešit problémy, pokud stále ještě 
existují, se zajišťováním hromadných praxí v podnicích, které neprojevují  
o praxe studentů dostatečný zájem. Nebude na škodu vycházet přitom ze 
zkušeností vyšších odborných škol, které mají praxi zařazenou stabilně a zá-
vazně do studijních programů. 

 Nutno zabezpečit i osvojování praktických zkušeností učiteli, pokud jim 
chybí. 

 Souhrnně řečeno: spolupráci škol s průmyslem nutno rozvíjet v celém kom-
plexu forem, na bázi stálého projednávání otázek spolupráce se sociálními 
partnery. 
 
Také poslední ze sledovaných procesů, zabezpečování kvality terciárního 

vzdělávání z hlediska potřeb praxe, je nejúplněji ze sledovaných vybraných 
zemí rozvinut na Novém Zélandu. 

V evropských státech má ovšem uplatňování systému zajišťování kvality 
rovněž vzestupnou tendenci, i když se v řadě z nich potýká s mnoha problémy  
a překážkami.  

V Polsku experti OECD zdůraznili, že systém zabezpečování kvality terciár-
ního vzdělávání by měl být revidován tak, že by do něj byly včleněny instituce  
a agentury pracovního trhu a systém by poskytoval informace o výkonu institucí 
s ohledem na požadavky pracovního trhu. … Schvalování nových programů 
Státní akreditační komisí je v současné době určováno hlavně akademickými 
kritérii. Ta musí být doplněna hodnocením relevance navrhovaných programů: 
zjištěním, zda existuje identifikovaný požadavek na pracovním trhu a zda zaměst-
navatelé a profesní asociace byly konzultovány o jejich hodnotě. (Fulton, 2006) 

V Nizozemsku experti OECD pojednali o této otázce v kontextu vysokých 
odborných škol. Vyslovili doporučení, aby panely hodnocení kvality měly jako 
své účastníky zaměstnavatele z odpovídajících profesních oblastí. (Marginson, 
2007) 

Poměrně dlouhé a nelehké zdokonalování, které systémy zajišťování kvality 
řady kontinentálních evropských zemí očekává, vyústí pravděpodobně nakonec 
do úrovní, jichž již dnes dosahuje novozélandský systém. Významnou předností 
tohoto systému je, že také v této souvislosti může plněji využívat vyvinutý ná-
rodní rámec kvalifikací s dobře fungujícím celostátním registrem kvalifikací se 
zajištěnou kvalitou. Také uplatňování registru se však musí dále zdokonalovat. 
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Experti v této souvislosti zdůraznili, že registr kvalifikací je třeba posuzovat 
z hlediska potřeb pracovního trhu. Poptávka zaměstnavatelů po kvalifikacích je 
průkazem jejich potřebnosti a výsledky systematického hodnocení v této oblasti 
budou mít velkou hodnotu nejen pro stát, ale především pro školy a jejich pláno-
vání vzdělávací nabídky. Vyplývá z toho doporučení k posunu od hodnocení 
vstupů (především užívaných pro akreditaci) na hodnocení procesů a výstupů 
terciárního systému vzdělávání. (Goedegebuure, 2006)  

Třebaže v České republice probíhá akreditace a hodnocení kvality vysokých 
škol relativně úspěšně již od počátku 90. let, vyskytují se stále ještě nedořešené 
problémy. Ve vnějším hodnocení rozporně působí fakt, že Akreditační komise,  
i když byla založena jako první ve střední Evropě a má za sebou léta plodného 
působení, dodnes nemá ve své sestavě dostatek externích členů, především před-
stavitelů podnikatelské sféry, ale i zástupců profesních sdružení, vedoucích tech-
nických pracovníků z firem zaměřených na výzkum, odborníků, kteří hrají důleži-
tou roli ve vyhledávání a přijímání absolventů vysokých škol. S tím souvisí i do-
sud plně nedořešená otázka používaných kritérií. Měla by být přehodnocena 
…tak, aby zohledňovala požadavky pracovního trhu a jejich projevy ve výsled-
cích studia a aby se méně zaměřovala na vzdělávací prostředky (např. na kni-
hovní fondy, publikační činnost, kvalifikační stupně vyučujících apod.). (File, 
2006)  

Proces hodnocení kvality vysokých škol bude vhodné v ČR obohacovat tím, 
že se v něm budou zejména posuzovat: 
 výsledky snah o uplatnění absolventů, tj. zda a v jaké míře jsou absolventi 

zaměstnáváni, ale také, zda jsou zaměstnáváni optimálně (vzhledem ke spo-
lečenským potřebám, a zároveň i vzhledem ke schopnostem, dovednostem, 
vlohám a zájmům absolventů), 

 jak škola chápe a realizuje svoji odpovědnost za uplatnění (zaměstnání) 
svých absolventů, 

 jak studenty a posléze absolventy připravuje na uplatnění v praxi (na za-
městnání), 

 zda a nakolik jsou studenty a absolventy osvojovány požadované vědomosti 
a návyky rovněž v oblasti tzv. „měkkých“ dovedností, jako je např. umění 
managementu nebo zvládání cizích jazyků. 
 
Účelné bude rovněž hodnotit,  

 zda je dosahováno úměrného zastoupení externích členů v hodnotících ko-
misích, a to nejen v celostátní Akreditační komisi pro vysoké školy  
(a v Akreditační komisi pro vyšší odborné školy), ale i na jednotlivých vy-
sokých (a vyšších odborných) školách.  
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Perspektivně bude záhodno při hodnocení počítat s používáním zformova-
ného národního kvalifikačního rámce (rozpracovaného až do podoby dynamické 
kvalifikační soustavy) terciárního vzdělávání a systematicky vztahovaného 
ke kvalifikačnímu rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.  
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9. 
SPOLUPRÁCE  

CHORVATSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PRŮMYSLEM 
 

Jaroslav Veteška 
 

Úvod 
Tato případová studie popisuje a analyzuje situaci v oblasti terciárního vzdě-

lávání v Chorvatsku v kontextu evropské integrace a s přihlédnutím k meziná-
rodním koncepčním a analytickým materiálům, které publikovala např. Organi-
zace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V předchozí kapitole byla 
popsána situace v oblasti terciárního vzdělávání v Polsku, Finsku, Nizozemsku  
a na Novém Zélandě. Výběr Chorvatska predikovaly určité společné historické, 
sociální a ekonomické souvislosti. 

Chorvatsko požádalo o členství v EU v roce 2003 a Evropská komise Chor-
vatsko doporučila za oficiálního kandidáta na začátku roku 2004. Status kandi-
dátské země byl udělen Evropskou komisí v polovině roku 200433. Vstupní jed-
nání začala v říjnu 2005 a tím byl zahájen proces prověřování. Chorvatsko již 
přistoupilo na řadu doporučení EU, např. na implementaci Boloňského procesu 
do oblasti terciárního vzdělávání. S evropskými institucemi Chorvatsko realizuje 
několik evropských projektů, zaměřených na modernizaci počátečního i dalšího 
vzdělávání. 

 
9.1  Základní geopolitické a hospodářské údaje 

Země, k níž se vztahuje tato studie, má přes svou kulturní i geografickou 
vzdálenost s Českou republikou mnoho společného – a nejsou to jen oblíbené 
letní pobyty Čechů na dalmatském pobřeží. Chorvatsko, nacházející se na Bal-
kánském poloostrově, totiž leží také na křižovatce Evropy. Díky své středomoř-
ské poloze na rozhraní východního a západního křesťanství, bylo po celá staletí 
pod trvalým silným vlivem mocných sousedů – habsburské a Osmanské říše, což 
bylo pro jeho obyvatele „prokletí i požehnání“. Novodobý samostatný chorvatský 
stát vznikl v roce 1990 z bývalé Jugoslávie. Řečeno slovy současného prezidenta 

                                                 
33 Do EU přistoupilo 1. 5. 2004 osm kandidátských zemí ze střední a východní Evropy 
(Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko) 
a dvě ostrovní země ze Středomoří (Malta a Kypr). Od 1. 1. 2007 pak přistoupilo Bulhar-
sko a Rumunsko a společně tvoří tzv. „sedmadvacítku“. V současné době se na přistou-
pení spolu s Chorvatském dále chystají rovněž Makedonie (bývalá jugoslávská republika) 
a Turecko. 
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Franjo Tuđmana, Chorvati uskutečnili „tisíc roků starý sen o nezávislosti“. Trp-
kou součástí této události bylo válečné krveprolití, v jehož důsledku zůstala asi 
jedna třetina země v troskách a opustilo jí na čtvrt milionu příslušníků srbské 
menšiny. 

Chorvatská republika má rozlohu 56 500 km2, 4,4 mil. obyvatel a leží na 
Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě, která je politicky nejméně sta-
bilním a ekonomicky nejzaostalejším regionem Evropy. Chorvatsko má značně 
nekompaktní území, které se člení na tři části: úrodnou nížinu (panonskou), hos-
podářsky slabou horskou, převážně krasovou (dinárskou) a přímořskou (dalmat-
skou). Pobřeží Jadranu je dlouhé téměř dva tisíce kilometrů.  

V 16. století se Chorvatsko, do té doby samostatné království, stalo součástí 
habsburské monarchie. Téměř sto let byla velká část území pod nadvládou Tur-
ků, což brzdilo hospodářský a kulturní rozvoj. Za druhé světové války vznikl 
ustašovský (pronacistický, nacionalistický) stát, spojený s Bosnou a Hercegovi-
nou. Ustašovský režim prováděl tvrdou represi a nakonec i genocidu nechorvat-
ského obyvatelstva. 

Chorvatsko je druhou největší nástupnickou republikou bývalé Jugoslávie. 
Má poměrně mnohostranný strojírenský průmysl, výrobu lodí, cementu, textilní  
a obuvnický průmysl. V nížině, mezi řekami Drávou, Dunajem a Sávou, se pěstu-
je kukuřice, pšenice, cukrová řepa, slunečnice a zelenina. Na zemědělství nava-
zuje potravinářský průmysl. Hlavní město na Sávě Záhřeb (Zagreb) má 1,1 mil. 
obyvatel a vyniká svojí škálou průmyslové výroby, chemický a strojírenský prů-
mysl dominuje. Přístavní komplex Rijeka má loděnice a zpracovává ropu (ropo-
vod Adria začíná na ostrově Krk) a pro ČR je to nejbližší přístav. Mezi hlavní 
vývozní komodity patří dopravní prostředky, textil, chemikálie, potraviny a pali-
va. 

Chorvatská ekonomika by se dala charakterizovat jako středně rozvinutá  
v rámci Evropy. HDP na obyvatele je zde přibližně o 10 000 USD nižší, než  
v České republice. V dobách Jugoslávie patřilo Chorvatsko k nejrozvinutějším 
zemím tohoto soustátí. Bylo zde povoleno soukromé podnikání, začal fungovat 
turistický průmysl a bylo zde realizováno i několik větších zahraničních investic. 
Ekonomika země velice silně utrpěla v letech 1991-95, kdy probíhala první bal-
kánská válka, které bylo Chorvatsko aktivním účastníkem. Nejenže tato válka 
zemi finančně vyčerpala, ale navíc se jí vyhnula velká vlna zahraničních investic, 
které naopak přitáhly zejména země Střední Evropy. Po skončení války se Chor-
vatsko začalo významně zaměřovat na rozvoj turistiky, čímž došlo k oživení 
ekonomiky, především díky přílivu zahraničních měn. Od roku 2000 se ekono-
mická situace znatelně lepší a roční růst HDP se pohybuje v rozmezí 4 až 6 %. 
Velkou měrou se na ekonomickém růstu podílí spotřeba domácností a snadná 
dostupnost úvěrů. Inflace je pod kontrolou a Chorvatská měna stabilní. Přesto se 
Chorvatsko i nadále potýká s mnoha ekonomickými problémy. Je zde velká ne-
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zaměstnanost, která dosahuje hranice 12 %. Dalším problémem je silně záporná 
bilance zahraničního obchodu a velká účast státu v hospodářství. Vlády nejsou 
ochotny přistoupit k postupné realizaci privatizace velkých podniků, což je způ-
sobeno také odporem veřejnosti. V neposlední řadě se Chorvatsko potýká s vel-
kými rozdíly mezi regiony, způsobenými nerovnoměrnou politikou regionálního 
rozvoje. Zatímco se jednotlivé vlády soustředí především na dynamický rozvoj 
pobřežních oblastí, vnitrozemí zůstává stranou zájmu, a to bez větších možností 
na získání státních prostředků, které nutně potřebuje ke svému rozvoji. Šance na 
zlepšení tohoto stavu a na získání potřebných rozvojových dotací pro tyto regio-
ny dává budoucí členství v EU. 

Základní hospodářské ukazatele: 
 HDP $ 69,59 mld.  
 Růst HDP – 5,7 % (2007)  
 HDP na obyvatele – $ 15.500  
 Složení ekonomiky – zemědělství: 7,2 %, průmysl: 31,7 %, služby: 61,2 %  
 Nezaměstnanost – 11,8 %  
 Veřejný dluh – 47,8 % HDP  
 Inflace – 4,5 % 

 
9.2  Oblast terciárního vzdělávání  

 
9.2.1 Rozvoj terciárního vzdělávání ve vztahu k pracovnímu trhu34  
Terciární vzdělávání je v Chorvatsku zabezpečováno prostřednictvím uni-

verzitního a neuniverzitního (profesně orientované) studia. Univerzitní studium 
kvalifikuje studenty k aktivitám ve vědě a terciárním vzdělávání, ale i pro oblast 
výroby a služeb a ve veřejném (místním a státním) sektoru. Toto studium dovolu-
je studentům úspěšně rozvíjet a aplikovat vědecké a profesní znalosti. Zároveň 
existuje uznávání zahraniční vysokoškolské kvalifikace, kterou provádí Národní 
úřad ENIC/NARIC35 a vztahuje se k formálnímu uznání hodnoty vysokoškolské 

                                                 
34 Viz DUKE, Ch., HASAN, A., CAPPON, P., MEISSNER, W., METCALF, H., 
THORNHILL, D. (2007). OECD Thematic Review of Tertiary Education. Country Bac-
kground Report for Croatia. Republic of Croatia. Ministry of Science, Education and 
Sports [online]. <http://www.oecd.org/dataoecd/42/17/38814548.pdf > 
35 Jedná se o informační centrum pro akademickou mobilitu a uznání zahraniční vysoko-
školské kvalifikace. Úřad také poskytuje informace o zahraničních i národních vzděláva-
cích systémech. ENIC síť (Evropská síť národních center pro akademické uznání a mobi-
litu) byla založena UNESCEM a Evropskou radou za účelem zavedení principů Lisabon-
ské strategie, vytvoření politiky a postupů pro uznání kvalifikací. Síť ENIC úzce spolu-
pracuje se sítí NARIC (Národní akademická informační centra pro uznávání), která byla 
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kvalifikace a také délky studia vydané kompetentním orgánem, a to jak za úče-
lem přístupu ke vzdělání (akademické uznání), tak za účelem zaměstnání (pro-
fesní uznání)36. Občané Chorvatska, občané ze zahraničí a osoby bez občanství37 
jsou oprávněni získat uznání své zahraniční vysokoškolské kvalifikace. 

Profesní studium nabízí studentům odpovídající úroveň poznatků a doved-
ností, aby byli profesně a kvalifikovaně připraveni k přímému zaměstnání. Tímto 
rozlišováním v zaměření studia se chorvatský terciární systém blíží svým pojetím 
binárnímu modelu. 

Ve všech terciárních institucích, veřejných a privátních, bylo v Chorvatsku 
v akademickém roce 2003/04 zapsáno 126 322 studentů. V akademickém roce 
2004/05 byl počet zapsaných studentů již 148 426, což je o 18 % více. Během 
období jedenácti let (1991 – 2003) počet zapsaných studentů v terciárních insti-
tucích vzrostl o 57,1 %. 

Vzdělanostní úroveň celé populace je však relativně nízká v poměru ke 
zbytku Evropy. Ačkoli v posledních letech téměř jedna třetina kohorty, jako dů-
sledek expanze terciárního vzdělávání, absolvuje některý jeho typ, v celkovém 
přehledu má terciární vzdělání pouze 12 % populace. Ke struktuře a fungování 
vzdělávacích systémů z pohledu mezinárodní komparace viz např. Průcha (1999) 
či Veteška a Zlámalová (2009). 

Vláda zavedla programy k dalšímu rozšíření terciárního vzdělávání a jako 
prioritu stanovila rozvoj celoživotního vzdělávání, čímž stimulovala další pokrok 
i v působení terciárních institucí, zejména prostřednictvím krátkých kurzů zabez-
pečujících další profesní rozvoj. Zdá se však, že zatím ani na vládní, ani institu-
cionální úrovni neumožňuje odsouhlasená koncepce celoživotního vzdělávání 
získat jeho prostřednictvím vysokoškolské (akademické) tituly. 

Protože nezaměstnanost zůstává stále poměrně vysoká, existuje malý tlak 
pro nabídku tzv. druhé vzdělávací šance. Snižování porodnosti a menší kohorty 
přicházející na základě absolvované školní docházky do sféry terciárního vzdělá-
vání, generují problémy pro terciární instituce a potažmo pro celou společnost. 
Při pohledu do budoucnosti podněcují demografické změny otázky nejen celko-
vých úrovní zaměstnanosti, ale také nedostatku kvalifikovaných sil. Jde rovněž  
o otázku plného členství Chorvatska v EU a jeho možného vlivu na migraci 
Chorvátů do zahraničí. 

                                                                                                                          
založena na základě iniciativy Evropské komise za účelem zlepšování uznání dosažených 
kvalifikací v členských státech EU a EHS. 
36 Profesní uznání je prováděno Agenturou pro vědu a vysokoškolské vzdělávání a jejím 
Národním ENIC/NARIC úřadem.  
37 Tzv. „persons without citizenships“. 
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S řešením uvedených problémů se již začalo. Nové univerzity a polytechni-
ky jsou zřizovány v oblastech vyžadujících ekonomický rozvoj, tj. v oblastech 
devastovaných válkou a v oblastech s vysokou nezaměstnaností. To by mělo mít 
příznivý ekonomický dopad na tyto regiony. Terciární vzdělávání je však i nadále 
vysoce koncentrováno v hlavním městě Záhřebu a jinde jsou možnosti vzdělává-
ní omezené. 

Experti OECD proto doporučili zabezpečit expanzi terciárního vzdělávání 
v méně vyvinutých oblastech Chorvatska. Tato opatření by měla přispět k hos-
podářskému rozvoji. Řada vzdělávacích programů dostupných mimo Záhřeb 
však zůstane ve svém rozvoji omezena a určité oblasti, například ostrovy, nebu-
dou nikdy disponovat regionálně dostupným terciárním vzděláváním. Rozvoj 
distančního vzdělávání ve vzdělávacích institucích mimo Záhřeb, stejně jako 
poskytování terciárního vzdělávání v odlehlejších oblastech, bude užitečné nejen 
proto, že se zvýší místní základna potřebných schopností a dovedností, ale také 
proto, že to povzbudí studenty k tomu, aby zůstali tam, kde je jich nejvíce zapo-
třebí, tj. povětšinou právě ve svém dosavadním (často odlehlém) bydlišti, 
v regionu vzdáleném od hlavního města. 

 
9.2.2 Rozvoj pracovního trhu a možností uplatnění absolventů 
Ekonomická situace v Chorvatsku a konkrétněji i situace na chorvatském 

pracovním trhu se vyznačuje řadou zvláštností. Chorvatská ekonomika byla 
podrobena v minulých letech masivním negativním vlivům způsobeným válkou  
a přechodem od plánovité k tržní ekonomice. Není divu, že tyto vlivy působení 
na ekonomiku byly dramatické a v mnoha oblastech i destabilizující. Obnova po 
válce byla obtížná, a o budoucím směřování ekonomiky panovala značná nejisto-
ta. Přechod k tržní ekonomice není stále ještě dokončen. Budoucí plány pro tako-
vá tradiční průmyslová odvětví, jako je stavba lodí, musí být ještě vytvořeny,  
a není jasné, jaký bude průmyslový růst. 

V Chorvatsku je stále poměrně vysoká nezaměstnanost dosahující 12 %. Da-
ta o nezaměstnanosti jsou nižší ve vzdělanější části společnosti. To je obvyklé ve 
všech zemích OECD. Nicméně Chorvatsko má zvláštnost v tom, že nezaměstna-
nost je stále poměrně vysoká i u absolventů terciárních institucí. Perspektivy 
zaměstnanosti budoucích absolventů se liší podle oborů, jak to indikují některá 
parciální data. Je však obtížné vytvořit celkový obraz, ve kterém by současné 
studijní obory nabízely absolventům nejlepší perspektivy zaměstnanosti. Je to 
otázka, která musí být v Chorvatsku řešena, a to jak sama o sobě, tak i ve vztahu 
k rozdělení rolí v binárním systému, který je součástí současné vzdělávací politi-
ky. 

Někteří zaměstnavatelé objasnili hodnotícímu týmu OECD svůj názor, že 
absolventi nejsou dobře připraveni pro povolání, protože si neosvojili nezbytné 
schopnosti, dovednosti a kompetence. Není zatím jasné, v jakém rozsahu si mají 
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tyto kompetence osvojit studenti v terciárním vzdělávání a v jakém rozsahu mají 
být osvojovány účastníky počátečního a dalšího vzdělávání. K problematice 
schopností a kompetencí v oblasti vzdělávání podrobněji viz teoretické práce 
např. Vetešky (2004), Průchy (2009) a Mužíka (2009).  

Jestliže je v Chorvatsku široce akceptováno poznání o nezastupitelné úloze 
terciárního vzdělávání v osvojování dovedností potřebných ke vstupu na pracov-
ní trh, není akceptován přístup, jak toho dosáhnout. Na jedné straně názorového 
spektra je otázka svobodného trhu nebo také model volného výběru zaměstnání 
ze strany studentů. Ten předpokládá, že studenti budou směřovat k výběru těch 
studijních oborů a dalších specializací, které budou požadovány na pracovním 
trhu a že vyskytující se nesrovnalosti mezi nabídkou a poptávkou budou překo-
návány tak, že nabídka programů bude upravována podle požadavků studentů  
(a především na základě potřeb trhu práce). 

Tento přístup předpokládá, že studenti jsou dobře informováni o budoucích 
příležitostech na pracovním trhu a že vzdělávací systém se může adaptovat  
a efektivně odpovídat na jasné signály. Hlavním problémem je, že výběr ze stra-
ny studentů je založen na současných (nebo minulých) a nikoli budoucích potře-
bách a očekáváních pracovního trhu. Na druhé straně spektra je centrálně pláno-
vaný model, kterým vláda předvídá a částečně také určuje budoucí potřeby 
v oblasti zaměstnanosti a navrhuje podle toho zaměření terciárního vzdělávání. 
Předpokládá se, že tyto potřeby mohou být zdůvodněně a správně předvídány. 

Problémem obou modelů je, že poznatky studentů i vlády o budoucích po-
třebách zaměstnavatelů jsou omezené. To neznamená, že žádný aspekt budoucích 
požadavků nemůže být identifikován. Největší úskalí obou modelů může být 
překonáno kombinovaným přístupem, který umožňuje plánování vzdělávacích 
potřeb podle relativně jiných aspektů (na základě analýzy budoucích potřeb)  
a v rámci poradenství se zajišťuje, aby studenti byli seznámeni s očekávanými 
potřebami trhu. Uplatňování tohoto kombinovaného přístupu v Chorvatsku v sou-
časné době naráží na překážky způsobené nedostatkem analýz (a dat) o potřebách 
pracovního trhu a požadovaných schopnostech a dovednostech. „Chorvatská 
služba zaměstnanosti“ (The Croatian Employment Service) příležitostně provádí 
průzkumy mezi zaměstnavateli, což by mohlo být startovním bodem a základem 
pro budoucí výzkum. Tým hodnotitelů OECD neshledal možnost identifikovat  
a spolehlivě doporučit zásadní strukturální změny v zaměření oborů terciárního 
vzdělávání a v rovnováze mezi akademickým a profesním vzděláváním. Může 
jen nastínit několik problémů, jejichž řešení může napomoci budoucímu vývoji  
a doporučit, aby jim byla věnována pozornost. 

Dále bylo OECD doporučeno, aby budoucí rozvoj terciárního vzdělávání lé-
pe odpovídal potřebám pracovního trhu. Odpovědná ministerstva by měla zavést 
přístup, který kombinuje centrální řízení a kontrolu terciárního vzdělávání se 
schopností institucí odpovídat na požadavky studentů. Takže ministerstvo by 
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mělo rozhodovat nejen o počtu financovaných míst (pro každou instituci a obor), 
ale i o maximálním počtu nabízených míst. Instituce by měly být schopny naplnit 
místa do tohoto maxima studenty platícími školné. 

Aby byl tento přístup efektivní, Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu bude 
muset své informace a analýzy o pracovním trhu lépe strukturovat a využívat při 
tvorbě vzdělávací nabídky. Potenciální studenti by v důsledku toho měli být lépe 
informováni o svých kariérních možnostech. Toho by mělo být dosahováno na 
makro úrovni, na základě lepších průzkumů pracovního trhu, prostřednictvím 
poskytování lepších dat o terciárním vzdělávání a studentech, a snad i prostřed-
nictvím průzkumů mezi zaměstnavateli. Řada opatření se již realizuje, například 
na základě významně rozšířené studentské databáze.  

Nutné je rovněž podporovat flexibilitu vzdělávacího systému a připravit se 
na měnící se potřeby pracovního trhu. Současná struktura univerzit s nezávislými 
fakultami není flexibilní a brání změnám napříč fakultami. Strukturální změny 
vyznačující směřování k integrovaným univerzitám umožní podstatným způso-
bem větší adaptabilitu. Podstatné je, že integrované univerzity budou mít dosta-
tečné pravomoci dosáhnout změn, jak ve vztazích mezi jednotlivými fakultami, 
tak navenek – k zaměstnavatelskému sektoru a k dostatečně atraktivní vzdělávací 
nabídce. 

Implementace Boloňského procesu podpoří uvedený přístup prostřednictvím 
změn ve vzdělávání. Uvolnění procesů vytváření kurikula a procesů výuky - stu-
dia a také otevření hranic fakult umožní flexibilnější kombinace oborů a způsobů 
studia, což bude lépe odpovídat měnícím se potřebám země.  

 
9.2.3 Řízení vztahů terciárního vzdělávání a trhu práce na systémové  

a institucionální úrovni 
Existuje nedostatek formálních struktur nutných k fungování a posilování 

vztahů mezi terciárním vzděláváním a pracovním trhem. Zdá se, že na vládní 
úrovni chybí strategické spojení mezi potřebami zaměstnavatelů a terciárním 
vzděláváním. Začlenění sociálních partnerů na národní úrovni do řešení terciár-
ních záležitostí je v počátečním stádiu, avšak i tento zatím značně omezený roz-
voj se již setkal s příznivou odezvou u zaměstnavatelů. Obdobně byli sociální 
partneři začleňováni do činností některých terciárních institucí, například ve 
vztahu k posuzování jejich potřeb a poskytování míst pro studenty. Způsobilost 
terciárních institucí přijímat tolik platících studentů, kolik se jim podaří získat, 
pravděpodobně povede k nerovnováze mezi potřebami kvalifikovaných pracov-
níků v ekonomice a kvalifikacemi absolventů. 

Zatím není dostatečně rozvinuto profesní poradenství. Na terciární úrovni 
chybí formální systémy, které by poskytovaly poradenství a informace o možnos-
tech vzdělávání. Tím se zvýší obtíže v přechodu z terciárního vzdělávání do za-
městnání. Řada univerzit zkoumá způsoby, jak je řešit, zejména prostřednictvím 
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účasti na projektech EU Tempus. Na primárních a sekundárních úrovních by 
mohl mít nedostatek profesního poradenství důsledky pro terciární sektor, na 
základě možného nevhodného výběru střední školy nebo jejích předmětů, nebo 
neadekvátního rozhodnutí o pokračování ve studiu, a také ve výběru studijního 
oboru na terciární úrovni. Poradenství pro každé z těchto stádií může zlepšit mo-
tivaci a snad i zvýšit kompetence studentů, kteří vstupují do terciárního vzdělá-
vání, a tím i redukovat budoucí možné případy nedokončení studia. Experti proto 
doporučili, aby bylo zlepšováno profesní poradenství a informační služby 
v terciárních institucích, a také poradenství pro mládež na středních školách. To 
umožní volbu studentů na základě lepší informovanosti o očekávaných potřebách 
trhu práce, a napomůže efektivnímu vstupu absolventů do prvního zaměstnání. 

 Užitečnými partnery terciárního vzdělávání jsou zaměstnavatelské organi-
zace, jednotliví zaměstnavatelé a odbory. Mohou pomoci v identifikaci potřeb 
pracovního trhu, v rozvoji schopností a dovedností studentů a v jejich přechodu 
do zaměstnání. Zvláště zaměstnavatelé mají dobré předpoklady k identifikaci 
všeobecných dovedností požadovaných v různých typech zaměstnání. Užitečná 
by mohla být jejich pomoc při modernizaci obsahu studijních oborů. Více obe-
zřetnosti vyžadují základní předpovědi dlouhodobých potřeb obsažené v očeká-
váních zaměstnavatelů, protože zaměstnavatelé směřují ke zdůrazňování svých 
krátkodobých potřeb. Projektová činnost se zaměstnavateli a rozmísťování stu-
dentů, buď jako součást kurikula nebo jako doplnění studia by byla užitečná 
v rozvoji studentských schopností a dovedností, ve zlepšení jejich orientace 
v možnostech zaměstnání a v poznání jejich kariérního růstu. Některé univerzity 
a fakulty se těmito otázkami již zabývají. 

 
9.2.4 Přehled a charakteristika vysokých škol a univerzit 
V současnosti existuje v Chorvatsku dvanáct veřejných polytechnických 

škol se sídlem v Záhřebu, Dubrovníku, Karlovaci, Vukovaru, Gospiću, Knínu, 
Požegu, Rijece, Varaždinu, Slavonskim Brodu a Šibeniku. Dále zde jsou dvě 
soukromé polytechniky. Dalším typem vysokých škol je devatenáct nezávislých 
škol (v chorvatštině Visoka škola), z nichž sedmnáct je soukromých38. Největší 
prestiž mají univerzity. Chorvatsko má osm univerzit v sedmi velkých městech: 
 Univerzita v Záhřebu (1669) 
 Univerzita v Rijece (1973) 
 Univerzita ve Splitu (1974) 
 Univerzita Josipa Juraje Strossmayera v Osijeku (1975) 

                                                 
38 Vybrané chorvatské univerzity, resp. informace o nich byly přeloženy a analyzovány 
ve spolupráci s členy pracovní skupiny (Mgr. Radek Šlangal, Mgr. Petr Lanta a Mgr. 
Luděk Svoboda). 
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 Univerzita v Zadaru (1396, znovuobnovena 2003) 
 Univerzita v Dubrovníku (2003) 
 Univerzita v Pule (2006) 
 Mezinárodní univerzita v Dubrovníku (2008) 

 
9.3  Popis a analýza vybraných univerzit 

 
9.3.1 Univerzita v Záhřebu – historie a současnost  
Nejstarší chorvatskou vysokou školou je Univerzita v Záhřebu, která je zá-

roveň nejstarší univerzitou v jihovýchodní Evropě. V průběhu své historie fun-
govala záhřebská univerzita za existence několika režimů i států, formovala  
a zároveň byla formována jejich kulturním i politickým prostředím. „Byla vždy 
hlavním zdrojem spirituální a intelektuální síly země“, řečeno slovy jejího sou-
časného rektora profesora Alexa Bjeliše. Oficiálně byla založena v roce 1669 
rakouským císařem Leopoldem I. Habsburským, který vydal dekret udělující 
status i privilegia Jezuitské Akademii svobodného královského města Záhřeb. 
Záhřebská akademie prošla v průběhu dějin celou řadou proměn, ale až do roku 
1874 fungovala jako místní instituce vyššího vzdělávání v Chorvatsku. V roce 
1869 podepsal císař František Josef dekret o založení Univerzity Záhřeb a o pět 
let později schválil parlament Zakladatelský akt, který byl ratifikován císařem. 
Univerzita Záhřeb se postupně rozvíjela a rozrůstala. Nyní ji tvoří 29 fakult,  
3 akademie umění a Centrum pro chorvatská studia. Univerzita má také několik 
odloučených (detašovaných) pracovišť, jako např. Centrum pro nástavbové aka-
demické studium (Advanced Academic Studies) v Dubrovníku a Centrum pro 
oborová studia a navazující studium v Motovunu (Centre for Field Studies and 
Continuing Education), která umožňují a podporují akademické aktivity v růz-
ných vědních oborech, mezivědní postgraduální studia a celoživotní vzdělávání. 

Od roku 1874 do dneška úspěšně zakončilo studium více než 240 000 stu-
dentů; přes 20 000 kandidátů získalo univerzitní titul magistr a více než 9 000 
získalo doktorský titul.  

Veškeré bakalářské i magisterské studijní programy byly upraveny podle 
požadavků Boloňské deklarace a akreditovány Agenturou pro vědu a vysoko-
školské vzdělávání (Agency for Science and Higher Education). Zavedení nové 
struktury studia proběhlo v akademickém roce 2005/2006. Škola nabízí široký 
výběr akademických kurzů, a to v následujících studijních programech: umění, 
biomedicína, biotechnologie, strojírenství, humanitní vědy, přírodní a společen-
ské vědy. Vzhledem k rozsáhlosti studijních programů/oborů i vysokému počtu 
studentů, kteří studují v prezenční formě studia jak v bakalářských a magister-
ských, tak v postgraduálních studiích, je univerzita jednoznačně nejsilnější vzdě-
lávací institucí v Chorvatsku. Z důvodů atraktivity pro zahraniční studenty probí-
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há stále více přednášek a seminářů v angličtině. Universita Záhřeb je institucí 
výrazně orientovanou na výzkum a její podíl na výstupech z výzkumné činnosti 
představuje 50 %.  

Poslání univerzity je založeno na vědeckém výzkumu a tvůrčích aktivitách  
a směřuje k trvale udržitelnému rozvoji, umělecké kreativitě, profesionální práci, 
stejně tak jako k organizaci a zajištění fungování univerzitních studií a výjimečně 
i studií zaměřených na přípravu pro budoucí povolání. Jako hlavní a vedoucí 
instituce klade univerzita zvláštní důraz na realizaci studijních programů týkají-
cích se strategických zájmů Chorvatska, stejně tak jako rozvoje regionálních 
oblastí a místních komunit.  

 
Akademie a (technické) fakulty univerzity Záhřeb  
Univerzita v Záhřebu zahrnuje několik technických fakult, na kterých studu-

je celkem téměř 6 000 studentů a přednáší 715 učitelů. Největší z nich je Fakulta 
strojního a lodního stavitelství. Na fakultě jsou tři základní profily:  

1) Strojní inženýrství – průmyslové, výrobní a materiálové inženýrství. 
Studenti mají možnost zabývat se návrhy výrobků, podniků, modelací a simulací 
procesů, návrhy výrobních nástrojů i vybavení, námořním inženýrstvím, roboti-
zací, automatizací, novými materiály, ověřením kvality i organizací práce.  

2) Lodní stavitelství – pokrývá širokou oblast lodního návrhářství, lodní 
hydromechaniky, stavby lodí a offshore inženýrství.  

3) Letecké inženýrství – pokrývá zejména studium směřující k údržbě le-
tecké techniky. Studenti se seznamují se širokými poznatky aerodynamiky, kon-
strukcí, leteckou elektrotechnikou a leteckou mechanikou. 

Studijní programy zdůrazňují potřebu silných základů v matematice, tech-
nické fyzice a materiálech, které následně doplňují o důkladné znalosti inženýr-
ských základů v mechanice kapalin, termodynamice a hmotném a tepelném pře-
nosu, a konstrukční mechanice. Další kurzy nabízí mnoho specializací ve všech 
třech výše uvedených oblastech. 

Strojní inženýři se uplatňují ve výrobním průmyslu jako návrháři výrobků, 
vedoucí pracovníci výrobních úseků, manažeři kvality, výzkumníci atd. Absol-
venti oboru Lodního stavitelství se orientují na práci v návrhářských dílnách pro 
loděnice, konstrukci, výrobu lodí a jejich vybavení, práci v projekčních kancelá-
řích loďařských společností, v organizaci zabývající se klasifikací (tříděním)  
a průzkumem, na práci ve výzkumu a regulačních orgánech. Letečtí inženýři 
naleznou uplatnění v leteckých společnostech při opravě a seřizování letadel, 
vojenském letectví a státních regulačních orgánech. 
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Hlavními oblastmi výzkumu jsou konstrukční inženýrství, materiály, nové 
technologie, nové zpracovatelské procesy a inženýrství, údržba a tribologie39, 
dopravní systémy (pozemní, námořní a letecké) a offshore inženýrství. 

Fakulta stavebního inženýrství patří mezi tradiční součásti školy. Zahrnuje 
aplikaci inženýrských principů do návrhů a výstavby inženýrských struktur (sil-
nice, mosty, námořní budovy atd.), inženýrské materiály, matematickou modelaci 
pro simulaci povahy výstavby ve skutečném prostředí, nejnovější metody kon-
strukčního kótování, které jsou v souladu s bezpečnostními předpisy a eliminaci 
nepříznivých podmínek vnějšího prostředí.  

Cílem univerzitních studií stavebního inženýrství je získání dobrých znalostí 
a pevných základů v matematice, fyzice, geometrii a stejně tak jako základních 
poznatků stavebnictví z oblasti mechaniky, síly materiálu a konstrukční analýzy. 
Ve vyšších ročnících studia si studenti prohloubí své znalosti stavebního inže-
nýrství v jedné z následujících oblastí, zaměřených na profesní kariéru v oborech: 
geotechnika, stavební materiály, hydraulické inženýrství, konstrukční inže-
nýrství, management ve stavebnictví, dopravní inženýrství a teorie konstrukce 
staveb. 

Stavební inženýři aplikují získané dovednosti a znalosti v návrzích, výstav-
bě, dozoru a údržbě komplikovaných staveb, v provozech a systémech, kde je 
potřeba zohlednit stabilitu, bezpečnost, využití, ochranu životního prostředí a ná-
klady. Jsou schopni rozpoznat, formulovat a analyzovat problém a najít přijatelné 
řešení v rámci jejich specializovaných oborů. Specifický výzkum je na fakultě 
prováděn v geotechnice, stavebních materiálech, hydrotechnice, inženýrských 
stavbách (strukturách), managementu ve stavebnictví, dopravním inženýrství  
a mechanice materiálů. 

Mezi velké fakulty patří také Fakulta potravinářského inženýrství a bio-
chemického inženýrství zahrnující aplikaci inženýrských (technologických) 
principů do návrhu, výstavby a fungování výrobních podniků. Studenti této fa-
kulty mají možnost zabývat se i obory této oblasti příbuznými, jako např. potra-
vinářské inženýrství, zpracování potravin, bioinženýrství a výživa. 

Studium na fakultě vychází z nezbytných základů biologie, matematiky, fy-
ziky i chemie, které následně doplňuje o důkladné znalosti z inženýrství, jako 
např. biotechnického inženýrství a zpracování potravin. Během studia získává 
student praktické dovednosti, např. z oblasti technologie potravin, uskladnění 

                                                 
39 Tribologie je mezioborová věda, zabývající se obecně vzájemným působením povrchů 

tuhých těles při jejich relativním pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb a s tím 
související technologií. Tribologie je nauka o vědeckém výzkumu a technickém použití 
zákonitostí a poznatků pro vědní obory tření, opotřebení a mazání. 
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surovin i hotových výrobků, konzervace a zpracování potravin, výroby potravi-
nářských výrobků a jejich kontroly a řízení výrobních procesů.  

Základní teoretické i praktické znalosti student získává v biochemii potravin 
a výživy, chemii a analýze potravin, potravinářské mikrobiologii, toxikologii, 
lidské anatomii a fyziologii, technologii potravin a aplikovaných potravinářských 
vědách i potravinářských přípravných procesech. Navíc k výše uvedeným kur-
zům mají studenti možnost specializace v dalších oblastech, jako např. kvalita  
a bezpečnost potravin, biotechnologie a výživa, potravinářské inženýrství a bio-
procesové inženýrství. 

Absolventi naleznou uplatnění v řízení, kontrole a dohledu ve všech odvět-
vích potravinářského průmyslu, v mikrobiologických, chemických laboratořích 
v potravinářském průmyslu a v laboratořích pro kontrolu výrobních procesů  
a kvality potravin. Dále při plnění úkolů v potravinářském průmyslu (vývojové 
laboratoře a laboratoře pro běžné analýzy, které jsou součástí kontroly jakosti 
potravinářských výrobků), kontrolních a diagnostických laboratořích ve veřejném 
i soukromém sektoru. Své pracovní zařazení naleznou též při řízení, kontrole  
a dohledu v institucích, kde dochází k organizované nabídce jídla (předškolní  
a školní zařízení, studentské menzy, domovy důchodců, kasárny, sportovní orga-
nizace, instituce veřejného zdravotnického sektoru, cateringové firmy, v restau-
racích, hotelech a wellness centrech, která nabízejí zvláštní dietní programy. 
Hlavní výzkumné činnosti jsou potravinové suroviny, nové technologie, nové 
biotechnologické procesy a inženýrství. V neposlední řadě také výživa člověka. 

Obory studované a přednášené na Fakultě chemicko-inženýrské a techno-
logické zahrnují aplikaci inženýrských principů do návrhů, výstavby a fungování 
výrobního průmyslového podniku. Studenti mají možnost seznámit se i s oblast-
mi úzce spojenými s chemickým inženýrstvím, jako jsou např. průmyslové inže-
nýrství životního prostředí,40 inženýrství zpracování nafty a plynu a petroche-
mické inženýrství. 

Jedná se o studijní program zdůrazňující potřebu silných základů v mate-
matice, fyzice a chemii, který je následně doplňován o důkladné znalosti inženýr-
ských základů v mechanice kapalin, termodynamice a hmotném a tepelném pře-
nosu. V dalších letech se studenti seznamují s fungováním jednotek, jaderně che-
mickým inženýrstvím a kontrolou procesů. Fakulta nabízí flexibilní studijní pro-
gramy, které podporují každého studenta, aby si zvolil rozličné cesty ve studij-
ním plánu a nasbíral jak mnohoúčelové rozmanité dovednosti, tak odbornou zna-
lost v různých doménách chemického inženýrství. 

                                                 
40 Například podobný studijní obor Systémové inženýrství životního prostředí můžeme 
nalézt na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 225

Inženýři chemie naleznou uplatnění v průmyslových výrobních závodech, 
které se zabývají petrochemií, chemikáliemi, farmaceutickou výrobou, polovodi-
či a zpracováním materiálů. Náplň jejich práce zahrnuje dohled nad fungováním 
podniku a údržbou, řešení operačních a systémových problémů a činnosti směřu-
jící ke zlepšení procesů. Hlavní výzkumné oblasti jsou materiály, optimální tech-
nologie, nové výrobní procesy a inženýrství životního prostředí. 

Na Fakultě hornictví, geologie a zpracování ropy a ropného inženýrství 
studuje okolo 500 studentů. Geovědy a inženýrské principy jsou zde aplikovány 
za účelem výzkumu využití vody a přírodních surovin (rud, průmyslových mate-
riálů nebo uhlovodíků) a také zhodnocení přírodních rizik v návrhu a výstavbě 
budov a velkých objektů infrastruktury. Studenti mají také možnost nahlédnout 
do výzkumu z hlediska životního prostředí, a to v oblastech těžby, operacích 
ropného inženýrství a geologie životního prostředí. 

Studium v oboru vychází z nezbytných základů matematiky a fyziky, ná-
sledně je doplňováno o důkladné znalosti z inženýrství, jako např. mechaniky, 
mechaniky půdy, kamene a kapalin, termodynamiky a aplikované geologie, mi-
neralogie, geofyziky a geodézie. 

V magisterském studiu jsou studentům nabídnuty specializované kurzy 
z různých disciplín geotechnologie (těžby, ropného inženýrství) nebo aplikova-
ných geověd (geologie a geologického inženýrství). Studenti v tomto studiu mají 
v rámci magisterského studijního programu možnost specializace v devíti oblas-
tech. 

Důlní inženýři naleznou uplatnění ve firmách zabývajících se těžbou nebo 
geotechnickými operacemi, vodohospodářstvím, odstřelovacími (trhacími) pra-
cemi, rekultivací pozemků. Absolventi geologických oborů se uplatní ve firmách 
zabývajících se průzkumem krajin, v poradenství nebo laboratořích, také při geo-
fyzickém průzkumu, vrtných aktivitách nebo v úřadech místní správy, přírodních 
rezervacích a národních parcích. Mezi oblasti dalšího uplatnění pro geologické 
inženýry patří inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický výzkum v ko-
munálních a veřejných službách, stejně tak jako v soukromém sektoru. Ropní 
inženýři naleznou zaměstnání v oblastech jako např. v průzkumu, výrobě, dopra-
vě a uskladnění ropy a plynu, hloubkových vrtech, výrobě a distribuci energie 
stejně tak jako v oblasti hospodaření se zdroji fosilních paliv. 

Hlavním zaměřením výzkumu v oblasti technických věd jsou: důlní inže-
nýrství, geologické inženýrství a ropné inženýrství. V oblasti přírodních věd nebo 
geověd jsou to: geologie minerálních zdrojů a explorační (badatelská) geofyzika. 

Nejmenší fakultou záhřebské univerzity je Fakulta metalurgie. Na jejích 
třech katedrách přednáší 31 pedagogů stovce studentů. Metalurgie zahrnuje apli-
kaci základních principů do metalurgických procesů pro získání železných a ne-
železných kovových materiálů, stejně tak jako fungování průmyslových metalur-
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gických podniků. Studentům je zároveň poskytnuta možnost zabývat se i dalšími 
příbuznými oblastmi, jako jsou fyzikální a mechanická metalurgie. 

Studijní program podtrhuje potřebu silných základů v matematice, fyzice  
a chemii, které jsou nadále doplněny důkladnými znalostmi z oblasti mechaniky 
a technické termodynamiky. V pozdějších letech studia si studenti rozšíří své 
znalosti o oblast metalurgie železa a oceli, metalurgie neželezných kovů, fyzikál-
ní metalurgie, lití atd. Studenti mají možnost specializace v dalších oborech, jako 
jsou kovoobráběčství, kovozpracování a slévárenství. 

Inženýři metalurgie najdou uplatnění v různých průmyslových odvětvích, 
zejména v těch, která se zabývají železem, ocelí, slévárenstvím a zpracováním 
neželezných kovů. Jejich úkoly zahrnují dohled nad fungováním podniku, údrž-
bu, řešení operačních problémů, které se vztahují k výrobě podniku a činnosti 
směřující ke zlepšení výrobních procesů. Hlavními oblastmi výzkumu jsou: ma-
teriály, nové technologie, nové zpracovatelské postupy a inženýrství. 

Centrum pro rozvoj a výzkum vzdělávání (Centar za istraživanje i razvoj 
obrazovanja, CIRO)41 je součástí chorvatského Institutu sociálního výzkumu  
a působí od roku 2001 v základním i aplikovaném výzkumu v oblasti vzdělávání. 
Jeho vznik podpořili experti z dalších univerzit a institucí v Chorvatsku – Institut 
sociálního výzkumu, Open Society Institute, Ministerstvo pro vědu a technologie 
a Ministerstvo pro vzdělání a sport. 

 
Příklady dobré praxe – spolupráce univerzity s průmyslem 
a) Belupo D.D. 
Vědomi si skutečnosti, že farmaceutů je v současně době v Chorvatsku vel-

mi málo, rozhodli se představitelé podniku Belupo D.D., že si včas zajistí dosta-
tečný počet vzdělaných odborníků, proto spolupracují s univerzitou. Firma větši-
nou přijímá lékaře, farmaceuty, odborníky ve spřízněných přírodních vědách  
a ekonomy. Rada managementu Belupo D.D. se v roce 2004 rozhodla zahájit 
projekt stipendií pro řádné studenty Fakulty farmacie a biochemie. Od roku 2002 
pořádá pro tyto studenty prohlídky moderních zařízení firmy a poskytuje infor-
mace o uplatnění farmaceutů v podniku. 

Firma plánuje pokračovat v projektu stipendií stejně tak, jako ve spolupráci 
s Fakultou farmacie a biochemie, ve vytváření vzdělávacích programů pro far-
maceuty v souladu s potřebami lékárenského průmyslu. Belupo D.D. naplňuje 
tuto spolupráci nejen prostřednictvím kooperace s uvedenou fakultou, ale i spo-
lečnými projekty s Farmaceutickou školou v Kopřivnici, stejně tak jako s mnoha 
dalšími vzdělávacími institucemi. V neposlední řadě Belupo D.D. podporuje 
vzdělávání žáků i studentů také tím, že jim umožní návštěvu výrobních zařízení 
                                                 
41 Blíže viz http://www.idi.hr/cerd. 
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své firmy, kde mohou zároveň uskutečnit své studentské praxe. Mnozí odborníci 
z podniku pomáhají absolventům vést a konzultovat bakalářské a diplomové 
práce.  

b) Biotechnická nadace 
Skutečným příkladem vzájemně užitečné spolupráce průmyslového podniku 

a univerzity je působení potravinářské firmy Podravka. Ta přikládá velkou důle-
žitost investicím do vzdělávání a vědy. V posledních šesti letech se účastní pro-
jektu Top stipendia pro studenty, organizovaného týdeníkem „Nacional“, který 
uděluje nejvyšší stipendia studentům v Chorvatsku. Podravka je jedním ze zakla-
datelů Biotechnické nadace na Fakultě potravinářské technologie v Záhřebu  
a prostřednictvím fungování Nadace prof. Zlaty Bartlové Podravka navíc podpo-
ruje studenty včetně doktorandů. 

Nadaci prof. Zlaty Bartlové založila Podravka v r. 2001 na počest profesor-
ky Zlaty Bartlové, která koncem 50. let vytvořila ve výzkumných laboratořích 
Podravky se svým týmem známé originální a univerzální potravinářské koření 
Vegeta. Nadace zajišťuje podporu tvůrčí a inovační práce nadaných a vzdělaných 
mladých lidí, bez ohledu na jejich profesi a místo studia. Základní kritéria pro 
udělení stipendia a dotací této nadace jsou vynikající výsledky ve studiu a vědec-
kovýzkumná práce. Nadace je zaměřena na nepřetržité investování do rozvoje 
mladých chorvatských expertů, vědců, výzkumníků a tímto způsobem firma sys-
tematicky přispívá k rozvoji místní komunity jako celku. 

Spolupráce Podravky s vysokoškolskými institucemi v zemi i v zahraničí tr-
vá již několik let, je nepřetržitá a jejím účelem je spojit moderní podnik s trendy 
ekonomickými, technologickými i IT teorií. Společnost se účastní celé řady vý-
zkumů prováděných vysokoškolskými institucemi a její odborníci jsou často 
zváni jako přednášející na různé univerzity i vědecká setkání. 

 
9.3.2 Univerzita v Rijece – historie a současnost 
Univerzita v Rijece má své kořeny ve vysokoškolské instituci zřízené jezuity 

v roce 1627. V 18. století se stala jednou z předních univerzit v rakouské monar-
chii. První kroky v systematickém vzdělávání techniků v Rijece lze spojovat  
s rokem 1854, kdy vznikaly Námořní akademie od Terstu po Rijeku. Uspokojo-
valy potřeby monarchie v době prudkého rozvoje parních lodí a válečného ná-
mořnictva, a to až do konce první světové války. S působením akademie jsou 
spojeny četné vynálezy a osobnosti světového významu – např. konstrukce  
a výroba torpéda z roku 1866, či celoživotní práce jednoho ze zakladatelů mo-
derní seizmologie a meterologie Andrije Mohoroviče.  

Moderně koncipovaná univerzita v Rijece byla založena až v roce 1973. Po-
stupně se rozrůstala a dnes má deset fakult. Univerzitu ročně navštěvuje přes  
17 000 studentů a zaměstnává více než 900 odborných pracovníků. Je nejvý-
znamnější vysokou školou v západní části Chorvatska. 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 228

Ačkoliv je svým zaměřením Univerzita v Rijece především humanitní insti-
tucí, technické obory zde mají své významné místo. Fakulta námořních studií 
byla založena v roce 1949 pod názvem Obchodní námořní College Rijeka. Byla 
to první vyšší námořní vzdělávací instituce v Chorvatsku. V roce 1978 byla 
transformována na Fakultu námořních studií a stala se součástí univerzity. Hlav-
ním cílem fakulty je vzdělávání a odborná příprava námořních důstojníků a kva-
lifikovaných odborníků v námořním průmyslu (stavby lodí, přístavní úředníci, 
námořní komunikace apod.) Vzdělávají se zde ale i ochránci mořského životního 
prostředí. Posláním fakulty je poskytovat vzdělávací a vědecké prostředí, které 
stimuluje intelektuální zvědavost a podporuje odborné způsobilosti. Od roku 
1990 zde vzniklo více než 1500 vědeckých prací.  

Fakulta umožňuje i vzdělávání při zaměstnání, v některých oborech vyžadu-
je vedle studijních předpokladů (matematika, fyzika) testy fyzické způsobilosti. 
Základní studium trvá 4 roky a je uskutečňováno ve třech oborech: námořní stu-
dia, námořní strojírenství a technologie námořní dopravy. Následné dvouleté 
studium je rozšířeno o dvě specializace - technologické systémy v námořní do-
pravě a mořská elektronická komunikace (2,5 let). 

Fakulta také nabízí celou řadu kurzů (více než 40) pro certifikaci v souladu  
s Úmluvou STCW IMO 1978/1995, jakož i doplňující kurzy pro osvědčení  
o způsobilosti. V roce 2001 fakulta získala ISO 9001:2000 certifikát kvality, 
vydaný národní a mezinárodní klasifikační společností (Chorvatský Register of 
Shipping a Bureau Veritas).  

Strojní fakulta v Rijece byla založena v roce 1960, několikrát změnila své 
jméno a zároveň rozšiřovala svou působnost. Fakulta má v současnosti 10 kate-
der a 46 laboratoří. Ročně ji navštěvuje okolo 1 300 studentů, kterým přednáší 
asi 150 pedagogů. Patří mezi moderní vzdělávací a vědecká pracoviště plně kon-
kurenceschopné na mezinárodním poli. Studenti se zde na budoucí povolání při-
pravují ve třech základních studijních směrech - strojní inženýrství, námořní ar-
chitektura a elektroinženýrství. Úspěšně zde probíhá restrukturalizace studijních 
programů podle Boloňské deklarace. Fakulta spolupracuje s okolo 30 zahranič-
ními a 15 chorvatskými akademickými institucemi, je též součástí CEEPUS 
(Central European Exchange Program for University Studies). Fakulta participuje 
na vývoji nových technologií a jejich zavádění do praxe. Současnou dynamiku 
aktivit fakulty charakterizuje stovka vědeckých projektů financovaných přísluš-
nými ministerstvy a řadou projektů, podpořených místními subjekty. Fakulta 
pravidelně vydává vědecký časopis Engineering Review publikující vlastní vě-
decké výsledky. 

Samostatná Stavební fakulta při Univerzitě v Rijece existuje od roku 1976. 
Obsah modulů a kurzů je upraven dle nejnovějších poznatků teorie a praxe vý-
stavby. Výukový program je v souladu s odpovídajícími programy na stavebních 
fakultách v Chorvatsku i v Evropě. Fakulta přijala studium v cyklech univerzitní-
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ho vzdělávání ve formě 3+2+3 a systém odborného studia v cyklech vzdělávání 
3+1,5. Od akademického roku 2010/11 spustí fakulta pregraduální studium sta-
vebního inženýrství. 

Spolupráce univerzity v Rijece s průmyslem 
Univerzita v Rijece má dobré zkušenosti se spoluprací se zaměstnavateli 

především svých absolventů, např. průmyslovými podniky. Příkladem může být 
její Strojní fakulta. Velká část aktivit této fakulty je prováděna právě ve spolu-
práci se soukromými podniky a jinými institucemi v jejím okolí. Taková spolu-
práce umožňuje tok informací, získaných vědomostí a osvědčených zkušeností  
v obou směrech. Neustálé zlepšování těchto synergických akcí představuje hlavní 
určení vývoje fakulty. 

Krom toho, že se velký počet fakultních expertů a vědců podílí na projek-
tech pro průmysl a jiné instituce, zahrnuje spolupráce různé typy odborného 
vzdělávání a vědeckých aktivit. Studenti jdou na praxi v průmyslu, zatímco za-
městnavatelé docházejí na semináře, workshopy a participují na programech 
celoživotního vzdělávání nebo se účastní postgraduálního odborného či vědecké-
ho studijního programu. 

Nejpodstatnějšími partnery fakulty v tomto poli jsou podniky: INA, HEP, 
Shipyard „3. MAJ“, Shipyard „Uljanik“, Shipyard „Viktor Lenac“, Shipyard 
„Kraljevica“, SAIPEM Hrvatske vode – Croatian Waters, IGH, CIMOS, DINA, 
STSI, ENERGO a jiné. 

V rámci spolupráce s průmyslem pořádá fakulta výroční „Dny otevřených 
fakultních dveří“, kde dochází k přímému kontaktu odborníků z průmyslu s učite-
li a studenty. Takovéto události poskytují oběma stranám příležitost seznámit se 
s aktuálními tématy, jako jsou nové výrobní programy, nové technologie, ale  
i nabídka zaměstnání, stipendií, možnosti realizace praxe studentů, příprava edu-
kačních programů atd. 

Fakulta má vlastní laboratoře, z nichž jedna, nazvaná „laboratoř pro energe-
tické strojírenství a ochranu prostředí“ má oficiální souhlas příslušného minister-
stva provádět oficiální měření, testy a šetření v oblasti energetického strojírenství 
a ochrany prostředí.  

Vědecké a odborné projekty pro průmysl dávají fakultě možnost neustále 
prezentovat dostupné profesní, vědecké a odborné zdroje a tím získávat potřebné 
finance na další aktivity. Fakulta disponuje vědeckými a odbornými kapacitami, 
které připravují odborné dokumentace v oblasti strojírenství, elektrotechniky  
a námořní architektury. 

Vědecká a odborná práce je organizovaná do oddělení a příslušných labora-
toří. Výsledky těchto aktivit jsou: spolupráce na realizaci různých projektů, spo-
lečné průzkumy, studie, posudky, tvorba nových software, laboratorních vý-
zkumů a měření, společné konzultace, supervize a další specifická díla. 
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9.3.3 Univerzita Split – historie a současnost  
Univerzita v přímořském letovisku Split je v současnosti druhou největší 

univerzitou v Chorvatsku, její existence navazuje na starobylou Universitas Ja-
dertina v Zadaru, založenou již v roce 1396 dominikánským řádem. V roce 1807 
byl její rektor donucen francouzskými revolučními orgány školu uzavřít. Rok 
před touto, pro Chorvaty smutnou událostí, vznikla v Trogiru, malém středově-
kém městečku nedaleko Splitu, první lékařská fakulta na východním pobřeží 
Jaderského moře. Tato škola učila své studenty základům lékařství, chirurgie, 
porodnictví a teoretické chemie.  

Novodobá Univerzita Split nemá příliš dlouhou historii. Byla oficiálně zalo-
žena 15. června 1974, sloučením nezávislých fakult nebo fakult, které byly sou-
částí Univerzity v Záhřebu. Postupně se rozšířila do dnešní podoby, kdy zahrnuje 
jedenáct fakult, jeden celouniverzitní ústav a několik dalších vědeckých ústavů  
a kateder. Jednotlivé fakulty a instituce školy jsou z různých historických a soci-
álních důvodů rozptýleny v celém regionu podél chorvatského pobřeží od Zadaru 
až po Dubrovník. Centrum školy a rektorát se nacházejí ve Splitu.  

Škola je výrazně orientována na vědu a výzkum. Primárním zaměřením vě-
deckého výzkumu prováděného na univerzitě jsou oblasti a obory, které se zamě-
řují na ekologické, kulturně-historické, zdravotnické, sociální, ekonomické  
a další specifika regionu jako součásti Jadranu a oblasti Středomoří jako celku. 
Patří sem také studium archeologie a historických věd, výzkum a uchovávání 
uměleckého a architektonického dědictví, filologie, zemědělství, oceánografie  
a rybolov, botanika a zoologie, ostrovní a pobřežní ekonomika, cestovní ruch, 
námořní právo, námořní vědy, námořní architektury a některé další vědecké dis-
ciplíny - chemické inženýrství, stavební inženýrství, elektrotechnika a strojíren-
ství. 

Univerzita nabízí prostřednictvím 350 pedagogů okolo 50 rozmanitých stu-
dijních programů, které studuje na 13 000 studentů. Nejdůležitější rozvojovou 
událostí univerzity bylo nedávné otevření jejího kampusu, prvního v Chorvatské 
republice. V jeho sousedství je plánován prostor pro vznik spin-off firem. Od 
roku 2004 probíhala na univerzitě restrukturalizace dle Boloňského procesu. 
Většina studijních programů získalo schéma 3+2 roky studia, pouze deset 4+1 
rok, dva 5 let a medicína 6 let. Hlavním požadavkem pro rozvoj a novou struktu-
ru studijních programů byla zaměstnatelnost absolventů, hlavně prvního cyklu. 
Kritéria pro rozlišení profesních a univerzitních programů byla široce diskutová-
na. Dospělo se k závěru, že univerzitní studijní programy by měly obsahovat více 
výzkumných aspektů a nabízet více možností pro další vzdělávání v graduálních 
a postgraduálních programech. Profesní programy se zaměřují na odbornou 
stránku konkrétního povolání. Avšak pregraduální studijní programy, nabízené 
jako univerzitní programy, mají rovněž vestavěný prvek zaměstnatelnosti a jasně 
definované dovednosti, schopnosti a kompetence. 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 231

Změny studijních programů v souladu s Boloňským procesem vyvolaly  
v určitých oblastech potřebu nových profesorských pozic. Nová situace se 
v jednotlivých oblastech a disciplínách různila, obecně lze říci, že univerzita po-
třebovala o 30 % procent více profesorů. Nedostatek profesorů je nejakutnější 
na nejmladších fakultách a odděleních, jako jsou oddělení humanitních věd  
a oddělení námořních studií. 

Univerzita ve Splitu, podobně jako ostatní univerzity v Chorvatsku, prochází 
proměnou univerzitní struktury původně založené na institučně nezávislých fa-
kultách ve funkčně integrovanou univerzitu. 

Fakulta elektrotechniky, strojírenství a lodního stavitelství (FESB) zahr-
nuje 7 kateder. Fakulta nabízí strojní pregraduální studijní program v délce  
9 semestrů; 8 semestrů je věnováno vlastnímu studiu a jeden semestr psaní di-
plomové práce. Studium lodního stavitelství první dva roky probíhá na fakultě ve 
Splitu, v další fázi studia mají studenti možnost volby mezi Fakultou strojního 
inženýrství a lodního stavitelství univerzity Záhřeb a Technickou fakultou Uni-
verzity v Rijece. Fakulta též nabízí M.Sc. a Ph.D. studijní programy elektrotech-
niky a strojírenství.   

Fakulta získala prostřednictvím vědecké práce profesorů i studentů velké 
mezinárodní uznání. Často organizuje domácí i mezinárodní konference a semi-
náře. Úspěšně též spolupracuje s komerčními organizacemi. Mnozí absolventi 
pokračují souběžně s prací ve firmách a v odborné spolupráci s fakultou. 

Stavební fakulta nabízí rychle se rozvíjející studijní obory. Ročně ji na-
vštěvuje okolo 700 studentů. Oblibu mezi studenty získala svým počítačovým 
vybavením a širokým využitím IT v procesu výuky. Dosud ji absolvovalo 614 
bakalářů a 730 inženýrů. Na fakultě přednáší okolo 40 pedagogů 

Absolvováním bakalářského studijního programu stavitelství získává student 
základní univerzitní vzdělání a podstatné dovednosti pro samostatné řízení a or-
ganizaci staveb, odbornou průpravu pro technickou dokumentaci nezbytnou pro 
konstrukce a rekonstrukce staveb (domů, dálnic, mostů, tunelů atd.). Studium 
trvá 4 roky a velký důraz je kladen na praktickou přípravu. První tři roky studia 
jsou společné, ve čtvrtém roce se studenti podle svých zájmů rozdělí do pěti spe-
cializací - všeobecná, vodní stavitelství, konstrukce, organizace staveb a dopravní 
infrastruktura.  

Následné inženýrské studium připravující plnohodnotné odborníky s širo-
kými možnostmi pracovního uplatnění trvá 5 semestrů. Část čtvrtého semestru je 
věnována praxi, pátý semestr je vyhrazen vyhotovení diplomové práce. 

Fakulta chemicko-technologická byla založena v roce 1960 jako součást 
Univerzity v Záhřebu, k nově vzniklé Univerzitě ve Splitu se připojila již v roce 
1974. Od jejího vzniku až doposud jí prošlo více než tisíc studentů všech úrovní 
vzdělání. Výuku provádí vyučující na plný i částečný úvazek, hostující učitelé 
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z jiných technických fakult a také renomovaní hosté z oblasti průmyslu a vý-
zkumných institutů.  

Pregraduální studijní program fakulty je rozdělen do tří specializací: che-
micko technologické procesy, chemie a technologie středomořského zemědělství 
a ochrana životního prostředí. Studium trvá devět semestrů. V prvních čtyřech 
semestrech jsou mezi prvními dvěma specializacemi minimální rozdíly, v dalších 
4 semestrech se již studenti věnují problematice zvolené studijní specializace  
(v rámci obou základních směrů si vyberou užší profilace). V průběhu devátého 
semestru student vypracuje a obhájí bakalářskou práci, čímž získá titul bakalář 
věd v chemické technologii, doprovázený popisem a specifikací studijního smě-
ru.  

Studium chemie a technologie středomořského zemědělství je rozděleno do 
dvou směrů – chemická technologie a potravinářská technologie. První dva se-
mestry jsou pro všechny studenty společné. V 3. až 5. semestru si studenti volí 
předměty dle své specializace. Po úspěšném dokončení studia získávají absolven-
ti titul bakalář chemické technologie s upřesněním specializace.  

Fakulta nově otevřela obor farmaceutická a medicínská biochemie, za první 
dva roky studenti obsáhnou na domovské fakultě kurikulum Fakulty farmaceu-
tické a medicínské biochemie Univerzity v Záhřebu, na kterou v následných dvou 
letech přejdou a kde budou též absolvovat s titulem bakalář. 

Během studia chemických technologií získají studenti znalosti nezbytné pro 
vývoj chemických procesů a jejich aplikaci při výrobě, pro vývoj materiálů  
a výrobků pro zvláštní účely, osvojí si metody řízení kvality a rovněž znalosti  
o ochraně prostředí, budou vyvíjet takové technologie, které při největším mož-
ném zisku energie zatíží prostředí co nejméně. Navíc získané znalosti z chemie  
a chemického inženýrství mohou být využity v potravinářském průmyslu ve stře-
domoří. Znalosti získané studiem na Fakultě umožní jak bakalářům, tak i che-
mickým inženýrům dále rozvíjet své dovednosti a adaptovat se na nové techno-
logie.  

Bakaláři přírodních věd v oboru chemické technologie mohou být zaměst-
náni v chemickém, farmaceutickém, kosmetickém, kovozpracujícím, potravinář-
ském a zemědělském průmyslu a stavebním inženýrství. Mohou pracovat v závo-
dech a řídit laboratoře, navrhovat, budovat a řídit nové technologické procesy, 
pracovat v oblasti řízení kvality (nebo kontroly kvality), marketingu a firemního 
řízení. Mohou být rovněž zaměstnáni v základním a aplikovaném výzkumu, 
přednášet, pracovat v mořském a zdravotnickém průmyslu, v ochraně prostředí 
atd. 

Bakaláři přírodních věd jsou lépe připraveni na autentické momenty v jejich 
oblasti expertízy, neboť velká část kurikula je založená na praktickém řešení 
problémů a rozvoji dovedností. Je zde rovněž dobrá šance být samostatně výdě-
lečně činný v malých závodech a firmách zabývajících se výrobou, zpracováním 
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a kvalitou chemických, potravinářských a jiných podobných produktů, kde je 
třeba rychle se adaptovat na nové technologie. 

Jak řekl rektor Univerzity ve Splitu dr. Iva Babice pro časopis Dialog, „má 
pro budoucnost školy zásadní význam úzká spolupráce s hospodářstvím“. Rektor 
školy nachází inspiraci v nejbohatších zemích, kde příjmy vysokých škol umož-
ňující jejich emancipaci jsou realizovány ve spolupráci s hospodářstvím.  
Dr. Babic vidí perspektivu ve vzniku společných organizací, vědecko-technic-
kých inkubátorech apod. Bude proto podporovat veškeré iniciativy tohoto druhu 
na univerzitě, zejména vznik technologických center. Univerzita musí také sle-
dovat strukturální změny dalmatského průmyslu, zejména chemického, v souvis-
losti s vlastní nabídkou studijních programů a jejich realizací. Tak byl na Fakultě 
chemicko-technologické vytvořen program studia technologie potravin. Fakulta 
ekonomická a Fakulta elektrotechniky, strojírenství a lodního stavitelství vytvoři-
ly program pro interdisciplinární studium průmyslového inženýrství. 

Specifickou spoluprací univerzity s praxí je spolupořádání různých odbor-
ných seminářů apod. Univerzita ve Splitu například již mnoho let úspěšně usku-
tečňuje mezinárodní konferenci SoftCOM. Hlavním organizátorem je její Fakulta 
elektrotechniky, strojírenství a lodního stavitelství (FESB) s podporou Technolo-
gického centra ve Splitu a Chorvatskými Telekomunikacemi – Telekomunikač-
ním centrem ve Splitu, s finanční podporou Ministerstva vědy a techniky Chor-
vatska a komunikační společností IEEE (COMSOC). Koná se na lodi Marco 
Polo, která pluje na trase Split – Rijeka – Terst – Benátky. Konference klade 
zvláštní důraz na využití software v oblasti telekomunikací a počítačových sítí.  

Právě FESB, nejstarší a největší součást Univerzity ve Splitu, má bohaté 
zkušenosti s organizací a řízením spolupráce s praxí, tj. především průmyslovými 
podniky. Největšími partnery fakulty jsou firmy Ericsson Nikola Tesla d.d., Sie-
mens, energetický podnik HEP d.d., Brodosplit, výrobce cementu Cemex, ale 
také město Split a Splitsko-dalmatská župa. Odborníci z firem se podílí na prak-
tické přípravě studentů v laboratořích, ale i na přednáškové činnosti. Firmy také 
umožňují na svých pracovištích konání studentských praxí, které se mohou roz-
vinout v praxi spojenou s přípravou diplomové práce. Specialisté z firem se pak 
stávají konzultanty studentů - absolventů. Odborná praxe v podniku usnadňuje 
studentům přechod ze školních lavic přímo do firmy (projekt „Dana Karijera“). 
Někteří studenti pracují již během studia na částečný úvazek ve firmách spolu-
pracujících se školou. V neposlední řadě je důležitá spolupráce univerzity a prů-
myslu na poli vědeckém – výsledky takové spolupráce jsou hojně publikovány v 
respektovaných mezinárodních vědeckých časopisech. Některé velké podniky 
vypisují stipendia pro vědce i nadané studenty (např. HEP, Siemens, Ericsson). 

Spolupráce s firmou Ericsson 
Mezinárodní koncern Ericsson, respektive firma Nikola Tesla Ericsson paří 

k hlavním průmyslovým partnerům Univerzity ve Splitu, ale i Univerzity v Zá-
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hřebu. Tato spolupráce probíhá v duchu ideje - strategická volba mít správnou 
kompetenci ve správný čas vhodnou pro trh práce. Spolupráce s univerzitami 
započala v roce 1963, pomocí při vytváření Centra pro výzkum a rozvoj. Průběh 
spolupráce univerzit a firmy naznačuje graf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zdroj kompetencí 
 Zkušenost s technologií 
 Řešení praktických problémů     0.5 mil Eur / rok 

 
Tvorbu společných projektů firmy a univerzity můžeme rozdělit do dvou fá-

zí. V první fázi projektu vytvoří univerzitní odborníci studie technologií pro pod-
nik (trendy v technologiích). Ve druhé fázi dochází k dohodě o dlouhodobé spo-
lupráci v dané oblasti, která se pak následně rozběhne a každoročně vyhodnocu-
je. Účastníky projektu ze strany univerzity jsou profesoři, asistenti, ale i studenti 
- především doktorandi. Ze strany podniku se na projektech podílí výzkumníci  
a doktorandi. Majitelem výsledku - např. chráněného patentu - je podnik, který 
však jeho vývoj plně investuje. Projekty jsou výrazně orientovány na výsledek. 

Mezi významné společné projekty patří Projekt IP multimediální subsystém. 
Idea a prototyp místní chorvatské firmy se staly důležitým korporačním produk-
tem: implementace SIS (protokol pro inicializaci relací) okruhově spínaná domé-
na platformy umožňuje, aby celý strategický krok firmy Ericsson hrál klíčovou 
roli v rámci Voice přes IP sítě – ten tvoří základ přechodu k IP multimediálním 
sítím. Partnery projektu jsou Ericsson Nikola Tesla, Ericsson Group, Fakulta 

Výzkumná  
oddělení  
univerzit studenti profesionálové 

 
znalosti výsledky

Výzkumná spolupráce 

ERICSSON 
NIKOLA 
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elektrotechniky a strojní a námořní architektury Univerzity ve Splitu a Fakulta 
elektrotechniky a výpočetní techniky Univerzity v Záhřebu.  

Další významnou aktivitou firmy Ericsson je „Chorvatský projekt GRID“. 
V jeho rámci byla vytvořena první infrastruktura GRID v Chorvatsku. Jedná se  
o současné zapojení většího počtu počítačů na různých místech k řešení jednoho 
úkolu. Na projektu se podílí Fakulta elektrotechniky a výpočetní techniky Uni-
verzity v Záhřebu a místní vědecká komunita. Právě realizovaný projekt EU 
Tempus podporuje modernizaci terciárního vzdělávání. Další významný projekt, 
nazvaný KISEK, napomáhá rozvoji softwarového inženýrství v Chorvatsku. Spo-
lečnými projekty s Fakultou elektrotechniky a výpočetní techniky Univerzity 
v Záhřebu a místní i mezinárodní vědecké komunity jsou projekty EU FP6 – 
MPOWER (IP – 18 partnerů z oblasti vědy a průmyslu EU) a EU FP7 – 
QIMPRESS (STREP – 8 partnerů z oblasti vědy a průmyslu EU).  

Každé léto pořádá firma Ericsson letní „studijní tábor“, který přiláká nejlepší 
studenty. Ti se zde mají možnost účastnit práce na reálných projektech. Ročně se 
tábora zúčastní okolo 15 studentů telekomunikací či výpočetní techniky. Tábor 
vedou odborníci z Ericssonu spolu s profesory a odbornými asistenty. Trvá ob-
vykle pět týdnů. V roce 2008 se nejnovějším IP systémem zabývalo 32 studentů, 
kteří se účastnili letního soustředění.  

Finanční podpora růstu znalostí ze strany úspěšné firmy není samoúčelná. 
Podnik k zdravému působení v globalizovaném tržním hospodářství plném kon-
kurence potřebuje neustálé inovace a nové produkty, k čemuž mu napomáhá 
vlastní výzkum a vytváření prototypů. Vzhledem k omezeným personálním, fi-
nančním i časovým možnostem firmy je ideálním řešením rozvoje právě spolu-
práce s univerzitami. Na druhé straně zase univerzita potřebuje finance a také 
specifický přístup k problémové oblasti, aby získala praktické zkušenosti. Erics-
son má rozvinutý vlastní stipendijní program, ale i partnerský program (Univerzi-
ta - Podnik) pro společný odborný růst. Oblasti společného zájmu (v delší per-
spektivě) jsou společné projekty (smíšené týmy, společné cíle); spolupráce ve 
výzkumu, rozvojové a vzdělávací aktivity. Podnik je připravený využít dosaže-
ných výsledků/návrhů, ale i absolventů k posílení svých týmů. Edukace studentů 
probíhá v duchu kreativity, zvědavosti a touhy získat nové znalosti (dynamicky 
se adaptovat na přicházející průmyslové potřeby a trendy). Edukační systém je 
součástí konceptu celoživotního učení a Ericsson zajišťuje stálou finanční podpo-
ru. Klíčovým faktorem úspěchu adaptace na nové potřeby je dynamika systému. 

 
Závěr 

Politická a odborná doporučení OECD Chorvatsku jsou vyvozována z poz-
natků a zkušeností uváděných především v Country Background Reports, v ana-
lýzách externích výzkumných týmů a v širší výzkumné literatuře. Dále uvádíme 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 236

přehled doporučení, která se týkají sledovaných oblastí. Chorvatsko by v této 
souvislosti mělo především: 
 koordinovat politiky pracovního trhu a vzdělávání, vč. zpřesnění údajů  

a zkvalitnění analýz o uplatňování absolventů na pracovním trhu; 
 zvyšovat podporu orientace institucí na pracovní trh; 
 posilovat profesní poradenství na sekundární a terciární úrovni; 
 rozšiřovat kapacitu institucí, aby mohly adekvátně reagovat na požadavky 

pracovního trhu; 
 stimulovat terciární vzdělávací instituce ke zvyšování aktivní účasti 

v celoživotním vzdělávání; 
 zkoumat a využívat potenciál Národního kvalifikačního rámce.  

 
Implementace kvalifikačního rámce má potenciál referenčního nástroje ke 

koordinaci a aplikaci požadavků zaměstnavatelů, očekávání studentů a nabídky 
dalších vzdělávacích institucí. Dobře fungující kvalifikační rámec má řadu pří-
nosných efektů: zaměstnavatelé mohou specifikovat kompetence potřebné pro 
jednotlivé profese; vzdělávací instituce mohou navrhovat programy, umožňující 
studentům získat požadované kompetence; studenti mají možnost rozpoznat, jaké 
kompetence musí získat, aby byli zaměstnatelní, tedy aby obstáli na trhu práce. 
Dobře fungující kvalifikační rámec umožňuje flexibilnější transfery mezi oblast-
mi studia a mezi institucemi. Správně vytvořený rámec má také potenciál napo-
máhat hodnocení a uznávání dřívějších výsledků učení.  

Zvyšování dostupnosti informací a profesních poradenských služeb, to jsou 
správné kroky k zajištění optimální reakce terciárních institucí na potřeby pra-
covního trhu, avšak samy o sobě nestačí. Jestliže mají oba tyto kroky přinášet 
očekávaný efekt, pak metodologie financování, zaváděné veřejnými orgány, musí 
vytvářet stimuly k tomu, aby instituce disponující financemi odpovídaly na poža-
davky studentů, a také aby terciární instituce měly kapacitu k vnitřní realokaci 
zdrojů odpovídající preferencím studentů.  

V Chorvatsku je vnímána potřeba posilovat úlohu terciárního vzdělávání, 
vedoucí k obnově a zvyšování kvalifikace pracovní síly. Terciární instituce zača-
ly rozšiřovat nabídku příležitostí celoživotního vzdělávání a připravily programy 
vzdělávání a odborné přípravy, které jsou šity na míru potřebám zaměstnavatelů 
a daných průmyslových odvětví (loďařství, strojírenství, těžařský průmysl). 
K výše uvedeným doporučením a souvislostem je třeba brát v úvahu kulturní 
odlišnosti. Ty pramení z jiných zvyků a potřeb chorvatských občanů. 

Jak bylo již výše popsáno, vysoké školy a univerzity podporují nadané stu-
denty a studenty ze sociálně slabých rodin také prostřednictvím stipendií. Pro-
střednictvím státních a soukromých finančních zdrojů se snaží podporovat inves-
tice do vzdělávání a výzkumu a zajišťují účast expertů z praxe a zástupců za-
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městnavatelů (podnikatelé, zástupci profesních sdružení, zástupci středních a vel-
kých podniků) na přímé výuce, vč. vedení bakalářských a diplomových prací. 
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10. 
PŘÍPADOVÁ STUDIE Z PROSTŘEDÍ VUT V BRNĚ 
 

Jan M. Honzík 
 

Úvod 
VUT v Brně je vysoká škola s více než stoletou tradicí. Její vznik souvisí 

úzce s potřebami explozivně se rozvíjejícího průmyslu na Moravě a v okolí Brna 
na konci 19. století. Vysoká škola navázala na terciární učiliště, které z potřeb 
industrializované Moravy vzniklo již v roce 1849. Úzká vazba školy na průmys-
lové prostředí je neodmyslitelnou součástí historie této technické univerzity. Ná-
silné přerušení činnosti školy v době německé okupace nic nezměnilo na konti-
nuitě vzájemného spojení vysoké školy s průmyslem a druhé přerušení způsobe-
né parazitním založením Vojenské technické akademie – VTA (později Vojenské 
Akademie Antonína Zápotockého – VA AZ) bylo ukončeno právě potřebou prů-
myslu, který si po několikaleté přetržce vynutil na konci padesátých let minulého 
století znovuobnovení činnosti této civilní školy. 

V současné době má VUT v Brně 8 fakult a jeden vysokoškolský ústav, kte-
ré vytvářejí široké spektrum oborů opravňujících školu nosit název „technická 
univerzita“. Tři z nich – „Fakulta stavební – FAST“, „Fakulta strojního inže-
nýrství – FSI“ a „Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – FEKT“ 
tvoří historicky poválečné jádro školy. Vznik dalších fakult byl vždy vyvolán 
potřebou průmyslu a technicko-obchodní odběratelské sféry a to nejen v bezpro-
středním okolí Brna, o čemž svědčí vznik Fakulty technologické založené v ně-
kdejším Gottwaldově - nyní opět Zlíně a která se později stala základem pro za-
ložení zcela nové univerzity - Univerzity Tomáše Bati. Podobným způsobem, 
emancipací umělecko tvůrčích ambicí, vznikla na půdě technické univerzity od-
dělením od Fakulty stavební nová „Fakulta architektury - FA“, která podle čes-
kých tradic má mnohem silnější vztah ke stavebním realizacím, než je obvyklé v 
zahraničí (svědčí o tom i jinde neobvyklý akademický titul ing.arch.). Také vznik 
„Fakulty podnikatelské – FP“ odráží ekonomicko-manažerské potřeby především 
výrobní sféry.  

„Fakulta chemická – FCH“ VUT v Brně obnovila svoji činnost v akademic-
kém roce 1992/1993. Navazuje na dlouhou tradici chemického vysokého školství 
v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické 
v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na Vo-
jenskou akademii Antonína Zápotockého.  

Znovuobnovení Fakulty chemické bylo nutností jak z hlediska doplnění 
VUT v Brně o obor nezbytný k jeho integrovanému výchovně-vzdělávacímu 
působení a komplexní vědecko-výzkumné činnosti, tak především z hlediska 
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potřeb industriálního rozvoje regionu, kde byla zřetelně pociťována mezera ve 
výchově chemiků s inženýrským vzděláním, trvající několik desetiletí.  

Také vznik dosud poslední fakulty – „Fakulty informačních technologií – 
FIT“ byl způsoben nebývalým rozmachem informačních technologií a mimo jiné 
i Schroedrovou výzvou, nabízející IT odborníkům z východní Evropy uplatnění v 
německých firmách. Dokonce i vznik „Fakulty výtvarného umění – FAVU“ byl 
spojen s technikou a moderními technologiemi a vytváří na půdě technické uni-
verzity ojedinělé spojení uměleckých ambicí využívajících možností elektroniky, 
audiovizuálních technologií a počítačové grafiky a jiných technických fenoménů 
s tradičními postupy a hodnotami. Protože je tato fakulta ve srovnání s většinou 
ostatních malá a její spolupráce s průmyslově-odběratelsko sférou je nevýrazná  
a specifická, nebude do této studie zahrnuta. 

Zatímco v období socialistického hospodářství bylo soužití technické vysoké 
školy se socialistickým průmyslem imperativem státní politiky, po společenských 
změnách posledního desítiletí minulého století dochází k výrazným změnám. Na 
začátku devadesátých let procházely velké firmy privatizační transformací a úzká 
spolupráce s vysokým školami se dostala do útlumu. Každodenní boj o přežití 
zatlačil do pozadí spolupráci s vysokými školami jak na poli vzdělávání, tak na 
poli odborné spolupráce. Velmi se snížila možnost masového zajištění praxe pro 
studenty, zadávání diplomových prací a s ohledem na absenci dlouhodobého 
rozvoje se snížil i zájem o podíl na formování studijních programů.  

Nyní je situace již zcela odlišná. Zájem průmyslových podniků o spolupráci 
s VUT v Brně v poslední době výrazně roste. VUT se stalo významným členem 
Regionální jihomoravské hospodářské komory a má v osobě prorektora zastou-
pení v jejím představenstvu. Ve spolupráci s RHK Brno pořádá oborové dny, 
podílí se v rámci této spolupráce na řešení konkrétních odborných i vědeckých 
problémů podniků. V roce 2008 podává do Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost spolu s RHK projekt Spolupráce technicky a podnikatelsky 
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji. 

Poslední desetiletí přineslo řadu významných změn. Europeanizace prostou-
pila celou společností. Pro vysoké školy je novým významným jevem vznik vrst-
vy středních a malých firem, které se často orientují na nejmodernější technolo-
gie. Skončily přímé zásahy státu do řízení podniků a firem, které v minulosti 
zajišťovaly mnohdy administrativním způsobem poměrně jednoduchou spoluprá-
ci vysokých škol a průmyslu. Vysoké školy se otevřely také zahraničním partne-
rům ve vzdělávací i produkční a odběratelské sféře. Následující text bude struktu-
rován podle zadaných oblastí. Konkrétní příklady spolupráce v jednotlivých ob-
lastech budou uváděny po jednotlivých fakultách vysoké školy spolu s dílčími 
závěry na fakultách. 

Vlastní studie má následující strukturu: 
1. Spolupráce s průmyslem/odběratelskou sférou 
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 Na tvorbě studijních programů 
 Uplatnění odborníků z praxe 
 na výuce 
 na řízení VŠ 
 na zajišťování kvality 
 na jiné spolupráci 

 
2. Zájem o studium 
 Zájem o studium na jednotlivých studijních programech/oborech v rámci 

školy/fakulty 
 Důvody proč se studenti hlásí na určité obory 

 
3. Přijetí 
 Podle čeho škola/fakulta reguluje počty přijímaných studentů do jednotli-

vých programů/oborů 
 Využívá škola/fakulta data o zaměstnanosti/nezaměstnanosti 

 
4. Dobré a špatné zkušenosti ze spolupráce s praxí/průmyslem/odběratel-
skou sférou 

 
10.1  Spolupráce VUT s průmyslem/odběratelskou sférou 

 
10.1.1 Tvorba studijních programů 
Vliv průmyslových partnerů na tvorbu studijních programů, jejich oborů  

i jednotlivých předmětů má několik forem a úrovní. 
Nejvýznamnější roli hrají průmysloví partneři v procesu akreditace nové fa-

kulty, nového studijního programu a jeho oboru. Veškeré materiály se projedná-
vají v radách studijních programů či oborů a především ve vědeckých radách 
fakult a škol. Ve všech těchto radách mají své zastoupení významní reprezentanti 
z oblasti průmyslu a odběratelské sféry daného oboru. Při akreditaci nové fakulty 
a studijního programu je významnou součástí akreditačních materiálů vyjádření 
významných průmyslových firem a oborových institucí o potřebnosti a aktuál-
nosti akreditační žádosti. 

Velmi významnou roli však hrají i neformální kontakty a konzultace odbor-
níků, podílejících se na programu nejrůznějších poradních orgánů fakult a škol, 
kde se v dialogu vytváří postupně nové požadavky na aktualizace nebo výrazněj-
ší inovace výuky. 

Následující odstavce uvádějí některé příklady z jednotlivých fakult.  
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Fakulta stavební – FAST 
Fakulta stavební patří mezi ty fakulty, na nichž je spolupráce s průmyslem  

a odběratelské sférou nejintenzivnější. Je to dáno velmi úzkou vazbou na profesní 
organizace a to na „Český svaz stavebních inženýrů - ČSSI“ a „Českou komoru 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT“. Profesní 
organizace mají zásadní vliv na uplatnění absolventů všech studijních programů  
a oborů realizovaných na Fakultě stavební a to dává spolupráci vzdělávací insti-
tuce a průmyslově-odběratelské sféry mimořádný význam. Profesní organizace 
důrazně doporučují verzi Boloňského strukturovaného studia, v němž je ukončení 
bakalářského cyklu čtyřleté. To pak dovoluje absolventům bakalářského studia, 
aby se ucházeli o získání profesně uznávané kvalifikace „autorizovaný inženýr“. 
Navazující magisterské studium pak trvá 3 semestry. To je také důvod, proč 
FAST přechází od původního, nejčastěji se vyskytujícího modelu bakalářského  
a magisterského cyklu 3+2 na model 4 + 1.5. V současné době dobíhá starý mo-
del a nabíhá model nový.  

Na FAST byl řešen rozsáhlý projekt v rámci evropských strukturálních fon-
dů ESF s názvem „Modernizace výuky bakalářského a magisterského studia na 
Fakultě stavební“ v rámci kterého bylo za úzké spolupráce s firmami a průmys-
lovými partnery, ČSSI a ČKAIT, vytvořeno nebo aktualizováno 25 studijních 
předmětů studijních programů tak, aby plně vyhovovaly současným potřebám 
zaměstnavatelů. Mezi nejvýznamnější partnery při této spolupráci byli např. 
OHL ŽS, METROSTAV, PREFA KOMPOSITY a jiné. Profesní organizace  
i průmysloví partneři vysoké školy doporučovali prohloubení praktické výuky.  

Z podnětů především organizací METROSTAV a OHL ŽS byl v magis-
terském studijním programu zaveden nový obor „Realizace staveb“, v němž se 
mimo jiné nad rámec standardních povinností vyučují cizí jazyky podle regionál-
ních potřeb odběratelů (např. španělština) a také se klade větší důraz na předměty 
organizačně-ekonomické. 

 
Fakulta strojního inženýrství – FSI 
Přestože FSI má tradičně mimořádné úzké vazby na průmysl a to zejména 

v Jihomoravském kraji, projevuje se vliv průmyslových partnerů daleko inten-
zivněji v oblasti výzkumu a vývoje, než ve vzdělávacím procesu a při tvorbě 
studijních programů, oborů a předmětů. Příčiny lze hledat v obtížném transfor-
mačním období po roku 1990, kdy řada velkých a tradičně dominantních strojí-
renských firem a podniků zanikala a transformovala se na nové, často menší  
a specializovanější firmy. Nově vznikající subjekty ještě dosud řeší často spíše 
krátkodobé problémy a méně strategické a dlouhodobé cíle, mezi něž patří také 
profil absolventů vysoké školy a jejich budoucích zaměstnavatelů. 
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Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - FEKT  
Skoro vše, co bylo řečeno o FSI, lze aplikovat také na FEKT. Přesto lze za-

znamenat některé významné projevy vlivu průmyslových partnerů na vznik no-
vých předmětů: 
 Z podnětu společnosti T-Mobile CZ byl na oboru Elektronika a sdělovací 

technika zaveden předmět „Systémy mobilních komunikací“, na jehož struk-
tuře i obsahové náplni se významně podíleli odborníci z této telekomunikač-
ní firmy. Spolupráce s firmou T-Mobile CZ pokračuje i nadále a její odbor-
níci se podílejí na zajištění výuky uvedeného předmětu formou přednášek, 
vedením diplomových prací a zajišťováním exkurzí ve firmě.  

 Z podnětu firmy České Radiokomunikace byl na oboru Elektronika a sdělo-
vací technika zaveden nový předmět „Digitální televizní systémy“. Tento 
předmět si vynutil akutní rozvoj digitální televize DVB. I v tomto případě se 
na tvorbě obsahu nového předmětu podíleli odborníci z uvedené firmy  
a firma podpořila výuku příležitostnými přednáškami svých odborníků. 

 Z podnětu firem AMI Semiconductor a ON Semiconductor vznikl na oboru 
Mikroelektronika a technologie předmět „Návrh analogových integrovaných 
obvodů“. Také v tomto případě se firma podílela jak na přípravě předmětu, 
tak na poskytnutí technologie potřebné k výkladu i praktického využití ve 
výuce. 
 
Fakulta informačních technologií – FIT 
Fakulta informačních technologií vznikla odštěpením z bývalé Fakultu elek-

trotechniky a informatiky v r. 2001. Již při návrhu a akreditaci nového bakalář-
ského studijního programu vznikla ojedinělá sestava, v níž není 20 ze 180 kreditů 
předurčeno povinným nebo povinně volitelným předmětům, ale lze je použít pro 
výběr z široké nabídky fakultních, mezifakultních ba i meziuniverzitních předmě-
tů, které se z různých podnětů dostanou na seznam doporučených předmětů. Jako 
pilotní projekt vznikl ve spolupráci s firmou Microsoft před více než 6 lety ná-
mět, v němž lze 20 kreditů určených pro doporučené předměty použít pro před-
měty, jejichž obsah představuje náplň stanovená firmou Microsoft. Tyto předmě-
ty připravují studenty na získání řady certifikovaných kvalifikací MCP Micro-
soft certified professional“. Mezi realizované kurzy, které již několik let s vel-
kým zájmem studentů probíhají patří: 
 „MW1 – Desktop systémy Microsoft Windows“. Předmět má za cíl získat 

podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows (Windows 
2000, XP, ...), osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačo-
vých sítí, implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií 
Windows i počítačových sítí a připravit zájemce k certifikaci Microsoft Cer-
tified Professional (MCP) na desktop systémy 
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 „MW2 – Serverové systémy Microsoft Windows“. Zde je cílem získat 
podrobné znalosti o Microsoft Windows 2003 Server, osvojit si v praxi teo-
rii operačních systémů a teorii počítačových sítí, implementovat a spravovat 
a řešit problémy v oblasti serverových technologií na bázi MS Windows  
a počítačových sítí a připravit zájemce k certifikaci Microsoft MCP 70-290.  

 „MW3 – Síťové technologie Microsoft Windows“. Učebním cílem předmětu 
je získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows, osvojit 
si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů a implementovat, 
spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na 
bázi Microsoft Windows.  

 „MW4 – Podnikové technologie Microsoft Windows“. Cílem předmětu je 
získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové in-
formační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších servero-
vých systémech Microsoft. 

 „MW5 – Programování v .NET a C#“ , kde cílem je získat přehled o techno-
logii .NET a programování v C#. 
 
Uvedený pilotní projekt i jeho následné zavedení do standardní praxe fakul-

ty byl velkým úspěchem pro všechny zúčastněné. Firma Microsoft zabezpečila 
vyškolení lektorů a financovala první léta výuky. Jejím úspěchem bylo uvedení 
firemní technologie do studijního programu vysoké školy, což byl ojedinělý 
úspěch v rámci její světové zkušenost. Studenti byli nadšení, že v rámci výuky 
získali znalosti, za které by v praxi platili vysoké částky a fakulta byla spokojená, 
že část jejích nákladů na výuku byla v počátku kryta firmou. Uvedený příklad je 
jedním z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších projevů spolupráce velké firmy se 
školou při tvorbě a realizace části studijního programu. 

Na základě předchozí zkušenosti vznikl v r. 2005 ve spolupráci s firmou 
IBM kurz „Service science“. Předmět má za cíl představit vývoj v oblasti „servi-
ce science“, jako novou multidisciplinární oblast vědy a výzkumu, a tím nastiňu-
je možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací informačních 
služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení uplatňované v oblasti poskytová-
ní služeb IT. Předmět byl v prvních letech přednášen odborníky z firmy IBM, 
přitom byli vyškolení lektoři z FIT a v následujících letech se předmět stal stan-
dardní nabídkou v bakalářském studijním programu. 

 
Fakulta podnikatelská – FP 
Fakulta podnikatelská patří k fakultám ekonomického zaměření s výraznou 

orientací na průmyslovou sféru. Tato fakulta vznikla na půdě technické univerzi-
ty a při svém vzniku před 15 lety byl studijní program a jeho obory i předměty 
navrženy na základě aktuálních potřeb průmyslu a odběratelské sféry. Zdá se, že 
navržený soubor předmětů a studijních programů stále vyhovuje jak uchazečům, 
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absolventům, tak jejich zaměstnavatelům a kromě průběžné obsahové aktualizace 
nebyly zaznamenány podněty k výrazným změnám nebo návrhům na nové před-
měty či obory z popudu průmyslově/odběratelských partnerů. Další formy spolu-
práce budou pojednány v následujících odstavcích. 

 
Fakulta chemická – FCH 
Fakulta chemická znovu obnovila svoji činnost v akademickém roce 

1992/1993. V počátcích se rozvíjela za podpory brněnské akademické chemické 
komunity, zvláště pak ve spolupráci s chemickou sekcí Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Ta tak měla možnost vrátit fakultě její pomoc 
chemickým oborům po zřízení Masarykovy univerzity v r. 1919. V roce 1994 
fakulta úspěšně podstoupila, společně s ostatními chemicko-technologickými 
fakultami v ČR, druhou akreditaci.  

Koncepce studijních oborů, konstituovaných od obnovení činnosti fakulty  
i v dalším výhledu, vychází z potřeb rozvoje VUT a reflektuje potřeby a poža-
davky společnosti a trhu práce v blízké i vzdálenější budoucnosti.  

Již od vzniku fakulty se na její profilaci podíleli odborníci z jiných univerzit, 
především z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislavě. 
Někteří z nich aktivně přispěli i k jejímu obnovení a stali se prvními akademic-
kými pracovníky fakulty. 

Nově vznikající fakulta VUT byla koncipována na základě potřeb průmyslu, 
které nebyly dominantně zabezpečovány na ostatních technických univerzitách. 
Nově se akreditující studijní programy i jejich obory vznikaly za úzké spolupráce 
s průmyslovými podniky z blízkého i vzdálenějšího regionu. Zahrnují např. far-
maceutický a chemický průmysl (Lachema Brno), zemědělský průmysl (Lignit 
Hodonín), potravinářský průmysl (Fruta Podivín), papírenský průmysl (Biocel 
Paskov), textilní průmysl (Vlněna Brno, Ozeta Trenčín), silikátový průmysl ce-
mentárny (Cementárna Mokrá). Na podnět průmyslových partnerů obsahují sou-
časné studijní programy moderní koncepci předmětů, mezi nimiž se významně 
podílejí předměty s praktickým obsahem (např. Lachema Brno, Synthesia Pardu-
bice), resp. výzkumně-výrobním obsahem (např. CPN, Výzkumný ústav pletař-
ský, a.s.).  

Již od svého znovuobnovení v roce 1992 klade Fakulta chemická VUT  
v Brně velký důraz na spolupráci s průmyslovými a inovativními firmami s cílem 
zajistit přenos výsledků odborné a vědecké činnosti do praxe. Odborné zaměření 
je dáno zejména profilací jednotlivých pracovišť fakulty a je zaměřeno přede-
vším na oblasti chemie materiálů, fyzikální a spotřební chemie, chemie a techno-
logie ochrany životního prostředí, chemie potravin a biotechnologie. Příkladem 
úspěšné a efektivní spolupráce je mnoho výzkumných a realizačních projektů, na 
jejichž řešení se podílí odborní pracovníci fakulty se svými studenty v přímé 
koordinaci s průmyslovým partnerem nebo vznik společných laboratoří na jejichž 
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činnosti participují partnerské podniky (CPN s.r.o., Výzkumný ústav pletařský, 
a.s.). 

 
Fakulta architektury – FA 
Architektura má v Brně významnou tradici a v Brně působila v 19. i 20. sto-

letí řada světově známých architektů. Tradice vzniku architektury, která byla 
vedle stavebního a kulturního stavitelství a zeměměřičství spojena s pozemním 
stavitelstvím, sahá k samotným počátkům České vysoké školy technické v Brně. 
V poválečném období, kdy byl obnoven odbor architektury byla v r. 1950, se 
zavedením fakultní struktury vysokých škol, ustavena fakulta architektury. Ta 
byla v r. 1960 začleněna do Fakulty architektury a pozemního stavitelství  
a v roce 1976 opět osamostatněna. Fakulta architektury má v řadě projevů speci-
fický vztah k průmyslově-odběratelské sféře a s ohledem na hluboké tradice  
i významné projevy tvůrčího individualizmu. Na tvorbě studijních programů  
a zejména na obsahové náplni jejich předmětů se aktivně podílejí zástupci archi-
tektů z praxe působící v Radě studijních programů a ve Vědecko-umělecké radě 
fakulty. 

 
Souhrn 
Spolupráce všech oblastí vzdělávání na VUT v Brně a na všech jejich fakul-

tách s průmyslově-odběratelskou sférou má dlouhodobou tradici a zásadní cha-
rakter. Na fakultách s delší tradicí představuje především inovační a aktualizační 
vliv, u nověji vzniklých nebo rekonstruovaných fakult a studijních oborů je přímá 
účast partnerů na struktuře souboru předmětů a příklady na jednotlivých fakul-
tách dokládají tuto skutečnost. Mezi požadavky průmyslu, které se v předchá-
zejících obdobích nezdůrazňovaly významně, patří zejména v oblasti bakalář-
ských studijních programů především: 
 Jazyková vybavenost absolventů s důrazem na jazyk anglický, na některých 

fakultách i německý a jiný cizí jazyk. 
 Praxe jako součást studijního programu. 
 Schopnost vedení i participace v týmové práci. 
 Schopnost prezentace dosažených výsledků a vytvořeného produktu. 
 Široké spektrum tzv. „soft skills“ představujících dovednosti a návyky ke 

správnému sociálnímu chování, respektování autorit, respektování etických 
kodexů a norem apod. 

 Evropská dimenze vysokoškolského vzdělávání, nejčastěji získaná účelnou 
mobilitou. 

 Ochota pracovat mimo svůj region a v nestandardních časových režimech 
(na směny, mimo běžný pracovní cyklus). 
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Většinu těchto požadavků nelze zařadit jako „předmět“ do studijního pro-
gramu, měly by však prolnout celou výukou jako její „výchovný aspekt“. Zůstá-
vá skutečností, že drtivé většině učitelů technické univerzity a to i v odborných 
předmětech, chybí skutečná průmyslová praxe a tak nemohou předávat své vlast-
ní zkušenosti. Chybějící zkušenosti z firem však vyučující nahrazují zkušenostmi 
získanými aktivní, neformální spoluprací s průmyslovými podniky a firmami při 
řešení nejrůznějších typů projektů.  

 
10.1.2 Uplatnění odborníků z praxe 
Na výuce 
Průmysloví partneři se na výuce podílejí několika formami, v nichž odborní-

ci z praxe hrají významnou roli:  
 osobní účast odborníků z praxe na výuce, 
 zadávání témat a konzultace bakalářských a diplomových prací, 
 tvorba oponentních posudků bakalářských a diplomových prací, 
 účast ve zkušebních komisích při bakalářských a státních závěrečných 

zkouškách a při obhajobách bakalářských a diplomových prací,  
 poskytnutí přístrojového vybavení, speciálních technologií a programového 

vybavení, 
 umožnění odborných exkurzí a návštěv provozů a laboratoří firem,  
 umožnění odborných praxí. 

 
Na vlastní výuce se odborníci z praxe podílejí v těchto rolích: 

 Jako vyučující ve standardních předmětech studijního programu, blízkých 
jejich zaměření nebo zkušenostem. 

 Jako vyučující v předmětech, které vzniky z podnětu průmyslového partnera 
a učitel vyučuje látku bezprostředně souvisejících s jeho výkonem povolání. 

 Nejčastější účastí jsou jednotlivé přednášky s dílčím tématem zařazeným do 
standardních předmětů a přednesených odborníkem z praxe ke zvýšení au-
tentičnosti přednášených vědomostí. 
 
Při konzultacích s proděkany jednotlivých fakult nebylo možné získat vy-

čerpávající výčet takových přednášek, přesto však bude uvedeno několik příkla-
dů. 

Na FAST vznikl z podnětu průmyslových partnerů v magisterském cyklu 
obor „Realizace staveb“, kde se kromě ekonomicky orientovaných předmětů nad 
rámec standardních požadavků vyučují jazyky, podle regionálních potřeb firem  
a jejich zákazníků (např. španělština). V těchto předmětech působí odborníci 
firem Metrostav, OHL ŽS.  
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Na FSI v jednotlivých přednáškách se podíleli odborníci z firem Škoda 
Mladá Boleslav, MANN+HUMMEL, Mecas Plzeň, Siemens-Industrial Turbo 
Machinery aj. Fenomenálním případem je příchod významného konstruktéra 
leteckého průmyslu prof. Píšťka, který působil 33 let v podniku Let Kunovice. 
Na původní katedře letadel vytvořil nový Letecký ústav, jehož výsledkem je mi-
mo jiné návrh a konstrukce několika úspěšných ultralehkých letadel, která jsou 
chloubou VUT a nesmírnou atrakcí a přitažlivým příkladem pro řadu uchazečů  
o studium. S pomocí dalších odborníků praxe vytvořil „brněnskou leteckou ško-
lu“ zanícených mladých studentů, doktorandů a učitelů. Po rozpadu republiky  
a „vzdálení“ dříve nejčastěji využívané vysoké školy dopravní v Žilině byl zalo-
žen obor provozu letadel, na němž působí externě řada odborníků z brněnského 
letiště, z meteorologické služby aj.  

Na FEKT vzniklo z podnětu průmyslových partnerů několik předmětů (viz 
předch. odst.). V těchto předmětech se na výuce pravidelně podílí odborníci pře-
devším z těch firem, z jejichž podnětu předmět vznikl a to: T-Mobile CZ, České 
radiokomunikace, AMI Semiconductor, ON Semiconductor. Mimořádným pří-
padem, podobným jako na FSI, byl příchod prof. Kasala, který je předním od-
borníkem na satelitní komunikaci a řízení družice AMSAT. S jeho příchodem 
z AV ČR se na ústavu radioelektroniky vybudovalo pracoviště s přímým přístu-
pem k datům vysílaným a přijímaným družicemi této řady, což se projevilo mi-
mořádnými inovacemi ve výuce a podnítilo řadu studentů k zájmu o tento obor  
i o práci na zadáních bakalářských a diplomových prací souvisejících s touto 
oblastí. Kromě vlastního vývoje částí komunikačního systému pro tuto družici 
AMSAT se prof. Kasal účastnil integrace družice v laboratořích AMSAT 
v Orlandu na Floridě a v roce 2000 předstartovních zkoušek a přípravy k vypuš-
tění družice na základně ESA v Kourou ve Francouzské Guyaně. Spolu se svými 
doktorandy se účastní projektu PCSAT2 ve spolupráci s Americkou námořní 
akademií a projektu AMSAT Phase 3E a Phase 5A. Na ÚREL vybudoval dvě 
laboratoře – první laboratoř je výuková pro laboratorní práce studentů v oboru 
směrových a družicových spojů, která je dnes špičkově vybavena např. dvěma 
terminály VSAT. Ve druhé laboratoři se realizují výzkumné a vývojové aktivity 
v oblasti experimentálních družic, včetně sběru telemetrických dat a řízení dru-
žic, na nichž se významně podílejí také studenti doktorského studia.  

Na FIT byl realizován model, v němž v první fázi přednášeli odborníci dané 
firmy a přitom vyškolili učitele fakulty, kteří v dalších letech převzali výuku 
firmou zavedených předmětů. Tak tomu bylo u firmy Microsoft a IBM. 

Na FP, kde je velmi silný obor daňového poradenství, působí řada odborní-
ků jednotlivců i zástupců bankovního a pojišťovacího sektoru.  

FCH patří k fakultám s velmi výrazným podílem odborníků z praxe ve výu-
ce. Souvisí to přímo s moderní koncepcí prosazovanou po vzniku fakulty, tj. na 
základě potřeb průmyslu, které nebyly dominantně zabezpečovány na ostatních 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 249

technických univerzitách. Nově se akreditující studijní programy i jejich obory 
vznikaly za úzké spolupráce s průmyslovými podniky z blízkého i vzdálenějšího 
regionu. I v současné době se na výuce oborových předmětů podílejí odborníci 
z praxe, někteří z nich se stali i externími či interními pedagogickými pracovníky  

Pro výuku na FA je typická práce v atelierech v menších studijních skupi-
nách. Významní a zkušení architekti se podílejí jako externí učitelé jak na vedení 
některých ateliérů, tak především na zadávání bakalářských a diplomových prací. 

Již tradičně je na všech fakultách velmi bohatá spolupráce v oblasti zadává-
ní a vedení bakalářských a diplomových prací odborníky z průmyslové praxe 
a jiných partnerských institucí. Při velkých množstvích studentů by se škola bez 
podobné spolupráce neobešla. Při této spolupráci však mohou vznikat i potíže, 
které budou podrobněji popsány v odstavci věnovaném negativním zkušenostem. 
Potíže vyplývají také z autorského zákona a z předpisů na ochranu duševního 
majetku a „know-how“. V některých případech tyto předpisy nemotivují firmy  
a jejich odborníky, kteří mají pocit významné investice do vedení některých ba-
kalářských a diplomových prací při významně omezených možnostech jejich 
využití a někdy i ochrany vlastního „know-how“, které se dostalo do rukou stu-
dentů-řešitelů.  

Velmi dobrá je zkušenost s tvorbou recenzních a oponentských posudků 
k bakalářským a diplomovým pracím. Přesto, že honorář – pokud vůbec jaký – je 
minimální, musí si škola vážit ochoty odborníků z praxe při vytváření této vý-
znamné zpětné vazby. Přínosem pro odborníky pak je skutečnost, že zůstávají 
v kontaktu s postupně se vyvíjející a měnící úrovní i odborným zaměřením vzdě-
lávacího procesu. Tato spolupráce významně přispívá k vzdělávací transpa-
rentnosti školy a jejích fakult ve výukové oblasti.  

Stejné vyjádření platí i o účasti odborníků v komisích pro státní závěreč-
né zkoušky a pro obhajoby bakalářských a diplomových prací. Přímý kon-
takt, do kterého se v dialogu s odborníkem dostává student končící svou etapu 
studia, je cenným příspěvkem k jeho budoucí kariéře a často i zrcadlem pro sebe-
kritický náhled na přípravnou fázi své odborné kariéry. Účast externistů z prů-
myslu ve všech třech předcházejících aktivitách je většinou projevem ochoty  
a dobrovolnosti odborníků, velmi často bývalých absolventů školy, kteří bez 
nároku na skutečné ocenění ztráty jejich času, jsou ochotni spolupracovat se ško-
lou na výchově nových absolventů. Jen ve výjimečných případech se tato investi-
ce vrátí v podobě nástupu konkrétního absolventa, se kterým se při vedení, opo-
nentuře či obhajobě odborník setkal a nabídl mu zaměstnání ve svém podniku. 

Poměrně novým fenoménem je cílené stipendium pro studenty vybrané sa-
motným průmyslovým podnikem, to, čemu se dříve říkalo „podnikové stipendi-
um“. Úsilím managementu školy a některých fakult se podařilo přesvědčit již 
několik velkých firem, že tato investice do studenta a jeho závazek k práci ve své 
firmě, je pro ně velmi výhodná. 
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Poskytování přístrojového vybavení, moderní technologie a špičkového 
a specializovaného software je neodmyslitelnou součástí rozvoje vysokých škol 
hospodařících s omezenými zdroji. V drtivé většině je úspěšná akce tohoto druhu 
spojena s konkrétní osobou a nejčastěji osobní vazby mezi pracovníkem ústavu, 
fakulty či školy a bývalého spolužáka, kolegy či absolventa. 

 
Na řízení VŠ 
Podíl odborníků z firem a z odběratelské sféry na řízení vysoké školy a fa-

kult má tradiční a zavedené formy.  
Nejvyšším orgánem řídícím VUT je Správní rada. Členy Správní rady jsou 

významní zástupci města, průmyslu a významných externích institucí. Jejím po-
sláním je především: 
 Vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými VUT hodlá 

nabýt nebo převést nemovité věci, k právním úkonům, kterými VUT hodlá 
nabýt nebo převést movité věci, jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek 
částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný 
majetek, k právním úkonům, kterými VUT hodlá zřídit věcné břemeno nebo 
předkupní právo, k právním úkonům, kterými VUT hodlá založit jinou 
právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných 
právnických osob.  

 Vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru VUT a k dalším věcem, 
které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu VUT, k výroč-
ní zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření VUT a k výsledkům 
hodnocení činnosti VUT.  

 Dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti VUT, která zveřejňuje.  
 Vykonává další činnosti podle zákona o vysokých školách v platném znění. 

 
Významným poradním orgánem rektora sloužícím k řízení univerzity je Vě-

decká rada VUT. Členy Vědecké rady VUT je kromě zástupců jiných vysokých 
škol ČR také řada významných zástupců zejména průmyslu a technických insti-
tucí. Jejím posláním je především:  
 Vědecká rada VUT projednává dlouhodobý záměr VUT. 
 Schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti 

vědecké rady nebo umělecké rady fakulty.  
 Vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním 

řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.  
 Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.  
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Také na úrovni fakult plní svou roli vědecké rady fakult, jejichž posláním 
jsou obdobné úkoly jako u Vědecké rady VUT, ale jsou v pravomoci fakult  
a v rámci jmenovacích řízení realizují první fázi procesu. Mezi členy fakultních 
vědeckých rad jsou také odborníci z průmyslu a odběratelské sféry, vázané na 
oblast činnosti a zaměření fakulty.  

Na fakultách působí speciální orgán - Průmyslová rada, který má poradní 
postavení nejen v oblasti odborného působení, ale především ve výuce. Význam-
ným orgánem ovlivňujícím vzdělávání na FAST jsou také dříve zmiňované 
„Český svaz stavebních inženýrů - ČSSI“ a „Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT“. 

 
Na zajišťování kvality 
Zajišťování kvality vzdělávacího procesu je integrovanou součástí řídícího 

procesu. Proto lze říci, že na zajišťování kvality procesu se průmysloví partneři 
podílejí ve všech orgánech uvedených v odst. 1.2.2.  

Kromě těchto činností však lze vyjmenovat další mechanismy, kterými se 
průmyslově-odběratelská sféra podílí na zajišťování kvality vzdělávacího proce-
su. 
 Součástí každé akreditační žádosti, především při vzniku nové fakulty, stu-

dijního programu ale i oboru se vyžaduje vyjádření významných průmyslo-
vých partnerů, kteří potvrzují potřebnost a účelnost absolventů vybavených 
znalostmi vyplývajícími z fakulty resp. studijního programu, resp. oboru,  
a ze studijních předmětů v nich obsažených. Tento mechanizmus by měl za-
bránit vytváření neužitečných a nevyužívaných studijních procesů. 

 Odborníci z praxe jsou členy komisí státních závěrečných zkoušek a mají 
tak možnost nejen monitorovat ale i řídit kvalitu absolventů v závěrečné fázi 
studia. 

 Odborníci z praxe jsou žádáni o oponentní posudky závěrečných bakalář-
ských i diplomových prací a tím mají opět možnost monitorovat a řídit kva-
litu absolventů v závěrečné fázi studia. 

 Vysoká škola jako taková vstupuje do spolupráce s hospodářskou komorou 
v regionu, která sdružuje průmyslové podniky zaměstnávající absolventy 
školy. Na řadě společných akcí, seminářů a porad se diskutují aktuální po-
třeby zástupců průmyslu i úroveň zaměstnávaných absolventů. Tímto způ-
sobem se uzavírá neformální zpětná vazba ovlivňující kvality vzdělávacího 
procesu.  
 
Spolupráce s průmyslem a s odběratelskou sférou v jiných oblastech  
Je obtížné vyjmenovat všechny další projevy a formy spolupráce a proto se 

omezím na její nejvýznamnější případy. 
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Prezentace firem 
Často se stává, že firma, která chce upozornit studenty a budoucí absolventy 

na oblast své činnosti a získat tak další uchazeče o zaměstnání, požádají školu 
nebo fakultu o možnost prezentace na úrovni školy nebo fakulty. Prozíravé firmy 
spolupracují se zástupci studentské organizace, kteří zprostředkují informovanost 
studentů a ve spolupráci se školou/fakultou pomohou organizačně zabezpečit 
akci, která se koná v mimovýukové době. Vhodnou motivací pro studenty je 
zabezpečení občerstvení resp. slosovatelné ankety, u nichž vylosovaní dostanou 
hodnotný dar využitelný při studiu (např. hodnotná elektronika, výpočetní tech-
nika, knihy apod). V jiném případě firmy zajišťují jednu – dvě odborné přednáš-
ky v rámci předmětu s odpovídajícím zaměřením. 

Jako příklad firem, které podobné akce na fakultách provedly lze uvést: 
Microsoft, IBM, Siemens Austria, Hewlett Packard, ABB, Honeywell, e.on, 
Marconi, Texas Instruments, Rode-Schwarz, Mann+Hummel, Mecas Plzeň, Sie-
mens – Industrial Turbo Machinery, atd. atd. 

 
Den firem 
Mimořádně úspěšnou akcí je každoročně pořádaný den firem, který se pořá-

dá v prostorách FSI a který má podobu výstavy se stánky jednotlivých firem, 
které studentům nabízejí konkrétní informace o možnostech zaměstnání. Tato 
akce je mezi firmami i mezi studenty velmi populární. Množství firem zúčastňu-
jících se této akce dosahuje počtu 50 až 60 vystavujících podniků. 

 
Exkurze do firem 
Exkurze do firem představují v postsocialistickém období dosti opomíjenou 

aktivitu. Dříve bývaly exkurze do průmyslového prostředí neodmyslitelnou sou-
částí nejčastěji závěru studia, ale někdy se vázala i k předmětu či oboru. Jako 
příklady firem, které podobné akce na fakultách provedly lze uvést: Bosh Jihlava, 
T-Mobile, Škoda Mladá Boleslav, Metrostav, OHL ŽS, GiTy a.s. , Enjoy s.r.o. 
atd. 

 
Praxe ve firmách 
Ještě řidším jevem, dříve organizovaným fakultami a jejich útvary, je praxe. 

Současný nedostatek praxe je kritický. Každoročně opouští studium řada bakalá-
řů i inženýrů, kteří nikdy neviděli průmyslové prostředí svého oboru v provozu. 
Příčinou jsou transformační problémy v průmyslu. Přesto existují fakulty a obory 
na nichž je praxe součástí studijního programu. Většinou si však musí studenti 
sami sehnat vhodné prostředí a firmu, ve které stráví několik týdnů, většinou 
prázdninové praxe. Na některých fakultách (FEKT, FSI) existují vedle poraden-
ské služby na ústavech také seznamy nebo internetové nástroje pomáhající stu-
dentům ve vyhledávání vhodné firmy pro realizaci povinné praxe. 
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Internetový portál nabídek firem 
V současné době se na VUT připravuje další nástroj, umožňující firmám  

i studentům účelnější a účinnější způsob vzájemného navázání kontaktu cestou 
speciálního internetového portálu dedikovaného pracovním nabídkám firem  
a institucí odběratelské sféry. 

Objednání vzdělávacích cyklů zadavatelem z praxe 
Významnou formou spolupráce je realizace vzdělávacích cyklů pro zaměst-

nance firem objednaných a hrazených některými firmami. Jde o typický přenos 
technologie z vysoké školy do praxe formou vzdělávacích cyklů zakončených 
certifikátem.  

Jako příklady takových akcí lze uvést: 
 Kurz teleinformatiky zajišťovaný Ústavem telekomunikační techniky pro 

ČTU v r. 2007. 
 Kurz elektroniky zajišťovaný FEKT pro firmu Flextronix v r. 2006 aj.  

 
Sponzorské dary a partnerství na společných kulturních, sportovních  

a společenských akcích 
Řada firem se významnými příspěvky podílí na zajišťování různých odbor-

ných, společenských i sportovních akcí organizovaných školu či fakultami. Mezi 
nejhodnotnější akce patří sponzorování sborníku a cen pro vítěze v Soutěžích 
studentské odborné a vědecké práce. Za poznámku stojí i věcné a finanční pří-
spěvky na společenské a kulturní akce organizované fakultami a jejich student-
skými organizacemi i na jiné podobné akce. 

 
Vyhlášení cen a soutěží firmami 
Významnou akcí je vyhlášení soutěží o nejlepší studentské závěrečné  

a diplomové práce, které vyhlašují některé firmy a které pak samy rozhodují  
o vítězích a odměňují je hodnotnými cenami. Největší tradici zde má cena firmy 
Siemens, Microsoft, ale daly by se jmenovat i soutěže vyhlášené jinými firmami 
a v jiných oblastech. 

 
Podniková stipendia 
Významným projevem spolupráce firem s školou jsou opět vznikající přípa-

dy nabídky „podnikových stipendií“. Tato forma si dosti dlouho hledala právní 
formu vyhovující současné legislativě, při níž by firmy vynakládaly prostředky 
bez velkých rizik. Jako příklad firmy, která podobné stipendium vypsala je ČEZ, 
realizoval je Honeywel aj. 
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10.2  Zájem o studium 
Přesto, že zájem o studium na VUT má dlouhodobě vyhovující úroveň, lze 

pozorovat některé významné projevy ovlivňující počty, strukturu i úroveň ucha-
zečů, ale i zájem o studium na určitých oborech.  

Uvolnění regulovaných oborů zejména na netechnických vysokých školách, 
ať už jsou ekonomicko podnikatelského, právního, sociálního či jiného „soft“ 
zaměření způsobilo v období po roce 1989 odliv excelentních, ale i průměrných 
absolventů středních škol, kteří se orientují na zdánlivě méně náročné a méně 
exaktní a přitom snad lukrativnější obory studia, vyznačující se také menší spole-
čenskou zodpovědností či profesním rizikem. To byl také důvod, proč se právě 
technické vysoké školy staly průkopníky v modernizaci vzdělávacích struktur  
i procesů podle schémat evropského a později Boloňského zaměření. Cílem těch-
to změn bylo především zvýšení atraktivnosti studia cestou snadnější možností 
vlivu studenta na utváření vlastního studijního profilu s využitím kreditového 
systému a zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými technickými školami a jejich 
obory.  

Zavedení strukturovaného systému vzdělávání a zejména zavedení bakalář-
ského cyklu, který v podmínkách českého vysokého školství slouží na univerzi-
tách jak k formování v praxi uplatnitelného bakaláře, tak jako prerekvizitní vzdě-
lání pro magisterské studium, umožnilo přijímat ke studium na vysoké školy také 
absolventy středního vzdělání, kteří dříve nehodlali studovat na vysoké škole  
a přecházeli do praktického života. Často i takových, kteří provozovali spíše vy-
učené řemeslo nebo povolání, ke kterému stačilo střední všeobecné nebo odborné 
vzdělání. Celková vzdělanostní úroveň současných středoškolských absolventů 
nastupujících do vysokoškolského studia na VUT se nejen nezvýšila, ale díky 
zvýšeným počtům studentů pokračujících ve studiu na vysoké školy se průměrná 
úroveň nastupujících uchazečů v některých ohledech výrazně snížila.  

Přesto, že na většině fakult VUT v Brně je spektrum oborů velmi bohaté  
a zájem o jednotlivé obory není vždy vyrovnaný, nezjistil jsem na žádné fakultě 
výraznou potřebu administrativních regulačních mechanismů pro omezování 
atraktivnějších oborů a pro zajištění existence méně atraktivních oborů. Drobné 
disproporce mezi nabídkou a poptávkou jsou dány kapacitami na některých obo-
rech, vyjádřené nejčastěji možnostmi laboratorních a přístrojové náročných obo-
rů.  

Vysoké učení technické dlouhodobě a trvale působí v oblasti osvěty mezi 
studenty středních škol s cílem získat pro své fakulty dostatek kvalitních uchaze-
čů. Dosvědčuje to i úspěšnost veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus, který 
má nyní již mezinárodní dimenzi, má svou „pražskou jarní verzi“. Za 15 let své 
existence dosáhl nezastupitelnosti na scéně snah všech českých vysokých škol při 
poskytování přesných informací o studiu a při získávání svých uchazečů. 
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10.2.1 Zájem o studium na jednotlivých studijních programech/oborech 
v rámci školy/fakulty 

Fakulta stavební – FAST – má řadu oborů. Největší zájem na novém čtyřle-
tém bakalářském studiu je o obor Stavební inženýrství. Tento obor také nabízí 
největší možné počty studentů pro přijetí. Za dlouholetou historii fakulty se po-
měr mezi nabídkou a zbudovanými kapacitami fakulty vyrovnal natolik, že není 
třeba uplatňovat restrikční regulační mechanismy. I o některé obory s tradičně 
nižším zájmem, mezi které lze zařadit obory technologické, je zájem uchazečů 
odpovídající potřebám praxe a dimenzím fakulty.  

Na Fakultě strojního inženýrství – FSI je největší zájem o obory zabývají-
cími se letadly, automobily, designem, ale také o inženýrsko-přírodovědné obory, 
jako je inženýrská matematika, inženýrská fyzika či inženýrská mechanika. Vý-
razným regulačním prvkem pro přijetí na obor letecká technika je povinnost 
uchazeče mít vlastní „licenci civilního pilota“. Náklady na pořízení této licence 
překračují částku 100.000 Kč a přesto, že je tento obor velice atraktivní, není 
zapotřebí regulovat počet studentů ucházejících se o tento obor. Konstrukční 
obory představují na FSI obory s nejvyšším zájmem, zatím co zájem o technolo-
gicky orientované obory je menší. Přesto není zapotřebí zasahovat do zájmu 
uchazečů a obory jsou postupně obsazeny adekvátně tak, že se nabídka a poptáv-
ka setkají na přijatelné úrovni. 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – FEKT úspěšně udr-
žuje celkový zájem o studium na fakultě jednak rozšířením nabídky o kombino-
vané studium ve všech studijních programech a oborech a také zavedením nové-
ho bakalářského studijního programu „Biomedicínská technika a bioinformati-
ka“. Z oborů stávajícího bakalářského studijního programu je největší zájem  
o obory Teleinformatika a Elektronika a sdělovací technika. Kapacity nabízející 
se na jednotlivých oborech jsou v rovnováze s požadavky studentů a fakulta ne-
musí používat restrikční regulační mechanismy.  

Na Fakultě informačních technologií – FIT je zájem o jednooborový baka-
lářský studijní program „Informační technologie“ stále velký. Velmi nízkému 
procentu dívek mezi studenty i uchazeči se fakulta snaží čelit různými populari-
začními a motivačními akcemi upozorňujícími studentky středních škol na před-
nosti studia oboru Informační technologie. Značným úspěchem skončila např. 
„Letní škola pro středoškolačky se zájmem o IT“, která proběhla v září r. 2009. 
V r. 2010 se zahajuje projekt „mentoring“, který nabízí již uchazečům v období 
před podáním přihlášky, konzultační a poradenské individuální (nejčastěji elek-
tronické) služby na úrovni „student-studentu“. Vazba mezi „mentorem“ a začína-
jícím studentem zaniká absolvováním prvního ročníku, kde se ze začátečníka 
stává nový potenciální mentor.  

Volba jednoho ze čtyř oborů navazujícího magisterského studijního progra-
mu „Informační technologie“ má výhodu v tom, že absolventi bakalářského stu-
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dijního programu jsou již dostatečně seznámeni s obsahem i zaměřením jednotli-
vých oborů. Oborem s největším zájmem je obor „Informační systémy“. Mezi 
všemi obory však není obor, který by trpěl nedostatkem uchazečů. 

Fakulta podnikatelská – FP, má poměrně krátkou historii a není tudíž zatí-
žena tradicí oborů, které v průběhu historie ztratily původní atraktivnost. Obory 
vzniklé při založení fakulty i postupně vznikající obory a zaměření reflektují 
zájem jak studentů tak odběratelské sféry. Rozdělení studentů mezi obory má 
autoregulační charakter.  

Zájem o studium na Fakultě chemické - FCH odpovídá jejím personálním  
i technickým možnostem. Tradičně je větší zájem o studium potravinářských  
a biotechnologických oborů, proto jsou užívány regulační mechanismy (např. 
prospěch ze střední školy). To se však projevilo v malém počtu uchazečů, kteří se 
zapsali ke studiu na FCH, protože výborní studenti začali studovat na jiné vysoké 
škole. Z tohoto důvodu budou regulační mechanismy v příštím akademickém 
roce zmírněny. Obecným negativním jevem je, že ze zájemců nastoupí ke studiu 
cca 32 % (z toho u potravinářských oborů 18 %). 

Fakulta architektury – FA patří k fakultám s umělecko – technickým zamě-
řením a relativně malým počtem studentů. Zájem o studium na FA trvale překra-
čuje možnosti fakulty. Přijímací řízení reguluje počet přijatých formou talentové 
zkoušky, jejíž úspěšnost je podmínkou pro pokračování přijímacího řízení.  

 
10.2.2 Důvody, proč se studenti hlásí na určité obory 
Hlubší analýza příčin, proč se studenti hlásí častěji na určité obory by byla 

vhodným tématem na samostatnou studii. Ještě zajímavější by byla analýza pří-
čin, proč se na některé obory hlásí nedostatečný počet studentů a to zejména  
u těch oborů, o jejichž absolventy je v průmyslově odběratelské sféře a na trhu 
práce evidentní zájem. 

Obory s dostatečným nebo velkým zájmem lze rozdělit na dvě velké skupiny 
a to na obory tradiční s dlouhodobým a trvalým zájmem (bez ohledu na dobu 
jejich existence na fakultě) a obory svým obsahem nové, moderní, jejichž atrak-
tivnost a trvalá medializace ovlivňuje zájem i takových uchazečů, kteří nemají 
v tomto směru hlubokou a zdůvodněnou odbornou orientaci.  

Do první skupiny lze zařadit obory, jako je „Pozemní stavitelství“ na Fakul-
tě stavební - FAST, obory orientované na letadla a automobily na Fakultě stroj-
ního inženýrství - FSI , „Radioelektronika a sdělovací technika“ na Fakultě elek-
trotechniky a komunikačních technologií - FEKT a v podstatě celé studium na 
Fakultě architektury - FA.  

Do druhé skupiny patří např. obory orientované na mechatroniku na Fakultě 
strojního inženýrství – FSI, na teleinformatiku a na biomedicínskou techniku  
a bioinformatiku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií - 
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FEKT, všechny obory na Fakultě informačních technologií – FIT ale i řada no-
vých a netradiční oborů na Fakultě chemické - FCH.  

Zvláštními případy jsou zřejmě přírodovědně-inženýrské obory na FSI,  
u nichž je převis zájmu nad možnostmi nabídky. Obory fakulty podnikatelské FP 
jsou stále středem velkého zájmu, což odpovídá společenským trendům v posled-
ních dvou dekádách. 

V poslední historii studijních programů lze sledovat i snahy o „revitalizaci“ 
některých tradičních oborů, zejména změnou jejich názvu i obsahu směrem 
k novým a atraktivním oblastem. „Omlazovacími“ ingrediencemi jsou nejčastěji 
informatika, ekonomika a management, biomedicíncké zaměření, ale také životní 
prostředí a jiná mezioborová zaměření.  

Poněkud menšímu zájmu, který nedovoluje velký výběr elitních studentů, 
jsou vystaveny některé obory přesto, že jsou na průmyslové scéně velmi žádané  
a že slibují dobrou profesionální, společenskou i finančně zajímavou kariéru. 
Patří k nim např. obory technologického charakteru, energeticky orientované 
obory a někdy i obory orientované na automatizaci, které měly před dvaceti  
a více léty zájem podstatně větší.  

Skutečnost, že o některé obory je menší zájem, než je žádoucí, vede školu, 
fakulty i jejich odborně orientované ústavy k řadě popularizačních, medializač-
ních akcí a k projektům, které by měly získat větší pozornost a zájem studentů 
středních i základních škol o dané obory. Systematická práce s učiteli středních 
škol a s jejich studenty v rámci některých projektů rozvojových programů 
MŠMT na podporu nadaných studentů ke studiu technických a přírodovědných 
oborů je jednou z efektivních cest směřujících k narovnání některých disproporcí. 
Lze pozorovat zvýšenou aktivitu pracovníků méně atraktivních oborů na dnech 
otevřených dveří fakult, na veletrhu Gaudeamus i na jiných příležitostech, kdy se 
prezentuje věda a technika na veřejnosti. 

 
10.3  Přijetí ke studiu na vysokou školu/fakultu 

 
10.3.1 Podle čeho škola/fakulta reguluje počty přijímaných studentů do 

jednotlivých programů/oborů 
Přijímací řízení na všech fakultách, jejich studijních programech a oborech 

se řídí § 50 zákona 111/1998 sb. o vysokých školách. Na všech fakultách a obo-
rech je součástí přijímacího řízení přijímací zkouška z předmětů daných orientací 
fakulty. Na Fakultě výtvarných umění - FAVU, na Fakultě architektury - FA a na 
oboru Architektura pozemních staveb na Fakultě stavební – FAST jsou součástí 
přijímacích zkoušek talentové zkoušky, které jsou prvním filtrem a regulátorem 
studentů, kteří přecházejí do další fáze přijímacího řízení a přijímací zkoušky. Na 
některých fakultách VUT jsou děkanem stanoveny podmínky, za kterých může 
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být uchazeč přijat ke studiu bez písemné přijímací zkoušky. Většinou je to dosa-
žený studijní průměr u maturity, z vybraných předmětů na střední škole, úspěšné 
umístění ve středoškolských olympiádách. Na FAST, FSI a FIT jsou akceptová-
ny výsledky národních srovnávacích zkoušek SCIO.  

 
10.3.2 Jak využívá škola/fakulta data o zaměstnanosti/nezaměstnanosti 
VUT jako vysoká škola, ani její fakulty nevyužívají systematicky data o ne-

zaměstnanosti absolventů. Ze zkušenosti poslední desítky let vyplývá, že absol-
venti všech fakult VUT, kteří zaměstnání hledají, ho nacházejí bez obtíží, nej-
později do několika měsíců po ukončení studia. V řadě oborů fakult VUT nachá-
zejí absolventi zaměstnání již v průběhu závěrečného období studia. Na fakultách 
VUT, které mají vysoký zájem o zaměstnanost a úspěšnou kariéru svých absol-
ventů, nevznikl v posledních letech důvod, proč využívat data o nezaměstnanosti 
svých absolventů z úřadů práce, protože tato nezaměstnanost je v relevantních 
datech buď nulová, nebo zanedbatelná. Zkoumání případů nezaměstnanosti, je-
jichž příčina byla sledována z důvodů výskytu nesprávně interpretovaných údajů 
v některých zdrojích, zjistilo případy většinou spekulativních registrací neza-
městnanosti, ke kterým docházelo na přechodnou dobu na konci roku, kdy absol-
venti z různých důvodů odkládali nástup do jinak dostupného zaměstnání. V řadě 
oborů se naopak fakulty setkávají s požadavkem i kritikou ze strany průmyslu  
a odběratelské sféry na nedostatečný počet absolventů. Studie, věnující se zcela 
novému vlivu hospodářské krize, by mohla být z tohoto pohledu po jejím skon-
čení zajímavá i poučná. 

VUT se zajímá o kariéru svých absolventů a čas od času provádí plošné do-
tazníkové akce ke zjištění silných i slabých stránek svých absolventů. Výsledky 
těchto průzkumů doložily řadu zajímavých a podnětných informací, mezi kterými 
se problémy s nezaměstnaností nevyskytly.  

 
10.4 Dobré a špatné zkušenosti ze spolupráce s praxí/průmyslem a od-

běratelskou sférou 
Následující odstavce vyjadřují především výsledek názorového vývoje auto-

ra této studie.  
Naprostá většina zkušeností ve spolupráci s průmyslově odběratelskou sfé-

rou má velmi prospěšné a pozitivní projevy. Řada z nich byla uvedena v před-
chozích kapitolách a mnoho z nich má tradici desítek let. Vzdělávací i vědecko-
výzkumné činnosti technické vysoké školy úzce propojují technickou univerzitu 
s průmyslovým, ale i s jinými odvětvími zaměstnávajícími absolventy vysokých 
škol a vzájemné potřebnosti i závislosti jsou si obě strany vztahu dobře vědomy. 

Řada pozitivních projevů spolupráce z období socialismu byla dána centrál-
ním státním řízením školství i velkého průmyslu. Snadné zajištění praxe pro stu-
denty i běžná ochota věnovat drahý čas při vedení diplomových prací byl vyku-
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pován povinnými brigádami - „praxí“ vysokoškoláků v průmyslu tam, kde chy-
běly pracovní síly.  

Společenské a ekonomické změny a následná transformace velkého průmys-
lu, který si dříve mohl dovolit velkorysou nabídku prostředků i času pro účely 
praktického vzdělání vysokoškoláků, vedla ke vzniku středních a malých firem, 
jejichž tvrdá ekonomická realita nedovoluje spolupráci s vysokou školou, která 
nemá v dohledné době pro daný podnik jednoznačný přínos. Většina firem žije  
v podmínkách krátkodobých výhledů a jen zřídka si může dovolit jasný a dlou-
hodobý plán personálního rozvoje. Z toho vyplývá i neschopnost spolupráce 
s vysokou školu na vzdělávání smysluplně velkých skupin studentů podle potře-
by určité firmy. Naopak velmi často se stává, že zahraniční investor zbuduje ve 
velmi krátké době provoz či závod s nezanedbatelnou kapacitou a přichází na 
vysokou školu s požadavkem na mnoho desítek i několik stovek absolventů 
v průběhu jednoho, dvou let. Vysoká škola není „pánem“ svých absolventů a jak-
koli může dát firmám prostor pro získávání absolventů, nemůže pro uspokojení 
náhlých a větších personálních potřeb firem nic významnějšího udělat.  

Jako málo významné, ale spíše negativní zkušenosti, byly v diskusích zmí-
něny případy, kdy snaha vnějšího partnera proniknout do výuky byla vedena 
spíše snahou získat studenty a budoucí absolventy pro své potřeby, než nabídnout 
kvalitní výuku. Blíže nespecifikovaný příklad byl uveden na Fakultě podnikatel-
ské. Také představy některých jednotlivců, že vysoká škola a její vědecko-
výzkumná kapacita je laciným nebo bezplatným nástrojem k řešení jejich pro-
blémů jsou již spíše výjimkou.  

Podobně, jako tzv. Burton-Clarkův trojúhelník vymezuje prostor, v němž 
poloha vymezuje vliv tří dominantních sil na vysokou školu a to:  
 stát (Napoleonovský model),  
 univerzita a její akademické prostředí (Humboltovský model), 
 a trh (americký model), 
 je možné zvažovat vztahy tří partnerů ve vzdělávacím prostoru:  
 škola, 
 student a  
 zaměstnavatel. 

 
Vžitá představa zástupců průmyslu a odběratelské sféry, že hlavní úlohou 

vysoké školy je produkovat absolventy pro jejich potřeby, již přestává být aktu-
ální. Vysoké školy mezi sebou soupeří o studenty, kteří často představují hlavní 
zdroj jejich příjmů ze státních prostředků a to vede k tomu, že se školy snaží 
získat zájem studentů nabídkou, odpovídající požadavkům studentů více, než 
požadavkům průmyslu. Zdá se, že představa modelu, v němž produktem vysoké 
školy se rozumí dobře vytvořený studijní program, zatím co student je klientem, 
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který vstupuje do studijního programu s cílem získat přidanou hodnotu uspokoju-
jící jeho ambice na úspěšnost na trhu práce a v další kariéře, je mnohem bližší 
realitě. Vysoká škola pak může hodnotit svou úspěšnost podle zaměstnatelnosti 
svých absolventů a podle jejich spokojenosti s dosaženou pozicí v zaměstnání. 
Průmysloví partneři, kteří projevují zájem o absolventy a jejich vzdělanostní 
profil pak mohou realizovat své potřeby buď tím, že investují do vzdělávacího 
procesu a mohou částečně zbavit školu absolutní závislosti na počtech studentů  
a dovolit si realizovat profil vzdělání podle potřeb „investora“ (tomu odpovídá  
i vznik některých vysokých škol založených firmami pro své potřeby, jako je 
např. Unicorn nebo Škoda Mladá Boleslav) a také ovlivňováním a osvětou stu-
dentů a celé „klientely“, která bude na vysoké škole vyžadovat takové studijní 
programy, které povedou k lepší „přidané hodnotě“ a lepší šanci na trhu práce.  

 
Závěr a doporučení 

Z rozhovorů se zástupci fakult na téma úspěchy ve spolupráci školy 
s průmyslem a odběratelskou sférou ve vzdělávacím procesu i z vlastní dlouhole-
té zkušenosti lze říci, že k úspěšně se rozvíjející aktivitě ve spolupráci školy  
a průmyslu vedly a vedou tyto projevy: 
 personální propojení učitelů s bývalými studenty a nyní úspěšnými a vliv-

nými pracovníky v průmyslu, 
 personální propojení s pracovníky průmyslu v důsledku řešení společných 

projektů, 
 vliv profesionálních organizací a komor tam, kde existují. 

 
Ukazuje se, že iniciativa vrcholových manažerů průmyslu a školy vyzývající 

ke spolupráci vede spíše k formálním aktivitám, které nemají dlouhodobého tr-
vání, zatím co vazby „koncových“ a „výkonných“ pracovníků školy a průmyslu 
vedou k trvalejší a oboustranně prospěšnější spolupráci. Ta však potřebuje ke 
svému rozvoji vytvoření příznivých podmínek a stimulačních faktorů „shora“, od 
managementu školy i od vedení firem a podniků. 

Zdá se, že ne zcela doceněné jsou mechanismy, které jsou neodmyslitelnou 
součástí amerických univerzit v podobě tzv.“alumnátů“, tedy oddělení často  
i větších a významnějších než „studijní oddělení“, které se věnují styku a péči  
o bývalé absolventy. Upevňují sounáležitost absolventů se svou univerzitou, vy-
tvářejí trvalou širokou komunitu univerzitních příslušníků, těch současných  
i bývalých a v bohatých zemích bývají zdrojem nezanedbatelných příjmů a dotací 
univerzit.  

Současná úroveň internetových služeb nabízí řadu možností, jak na portá-
lech univerzit vytvářet virtuální komunity, diskusní kruhy, a tak oslovovat bývalé 
studenty v zájmu vysoké školy i v zájmu jejich úspěšných absolventů. Je dobře, 
že takové příklady lze již nalézt i v našem prostředí a pro další rozvoj spolupráce 
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školy a průmyslu bude velmi užitečné hledat a rozvíjet všechny nástroje podpo-
rující přirozenou a úspěšnou komunikací mezi zástupci akademického prostředí  
a jeho bývalými příslušníky.  
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11. 
SPOLUPRÁCE UNIVERZIT S PRŮMYSLEM 

 
Zdeněk Peroutka, Pavla Peroutková Holejšovská 

 
11.1  Úvod 

V posledních letech prochází vysoké školství a jednotlivé univerzity složi-
tým procesem transformace. Univerzity musí reagovat na nové socio-ekono-
mické podmínky a podněty ovlivňované jak lokálním politickým prostředím  
a regionálními subjekty (konkurenční instituce, průmysl, státní správa, atd.), tak 
globalizovaným tržně orientovaným světem. Stanovení identity univerzity je 
klíčovým strategickým počinem, který je základem její úspěšné transformace. 
Univerzita musí dobře znát své možnosti, své „produktové“ portfólio a stanovit 
strategické cíle z hlediska jejího působení na trhu. Za hraniční modely lze pova-
žovat „tržní“ univerzitu, která flexibilně reaguje na požadavky trhu a jejích stra-
tegických partnerů. Pro takovou univerzitu jsou typické krátkodobé vědecko-
výzkumné projekty, primární orientace na aplikovaný výzkum a často zcela chy-
bějící výzkum základní. Typické jsou též časté změny ve studijních programech 
reagující flexibilně na požadavky strategických partnerů. Druhým extrémem je 
pak univerzita „konzervativní“, která na změny na trhu prakticky nereaguje  
a naopak se snaží, prostřednictvím svého konsistentního konání v oblasti vědec-
ko-výzkumné i vzdělávací, trh a okolní prostředí ovlivňovat tak, aby toto odpo-
vídalo jejím představám. Taková univerzita je primárně orientována na základní 
výzkum, dlouhodobé projekty a často zde zcela chybí výzkum aplikovaný. Stu-
dijní programy jsou zde dlouhodobě neměnné, a to i z hlediska zavádění nových 
předmětů. Poznamenejme, že oba tyto extrémní modely identity univerzity jsou 
nezdravé a negativně ovlivňují (limitují) rychlost růstu vědomostního a vzdělá-
vacího potenciálu univerzity. 

Stanovení identity univerzity je otázkou politickou, filozofickou i ekono-
mickou. Pro určení identity a řízení transformačního procesu univerzity je však 
bez ohledu na vybraný model identity nezbytné získávat kontinuální zpětnou 
vazbu z trhu a od spolupracujících subjektů. Mezi spolupracujícími subjekty hrají 
významnou roli, především v případě technických univerzit, průmyslové podni-
ky, se kterými univerzita spolupracuje, ať již v oblasti vědecko-výzkumné, vzdě-
lávací, či v obou těchto oblastech. 

Cílem této práce je: (i) rozbor současného stavu v oblasti spolupráce univer-
zit s průmyslovou sférou a (ii) identifikace perspektivních směrů, kterými by se 
tato spolupráce měla dlouhodobě ubírat. Analýza současného stavu spolupráce 
univerzit s průmyslem je realizována formou případové studie zabývající se spo-
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luprací Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky. V kap. 11.2 je 
uvedena základní charakteristika a statistická data zkoumaného subjektu. V kap. 
11.3 jsou detailně popsány využívané modely spolupráce s průmyslem a odběra-
telskou sférou, zejména s důrazem na spolupráci v oblasti vzdělávání, dále jsou 
diskutovány formy uplatnění významných odborníků z praxe na činnosti ZČU, 
atd. Na základě podrobné modelové případové studie je provedeno zobecnění 
závěrů formou SWOT analýzy, která je prezentována v kap. 11.4.1. Poslední 
kapitola se zabývá identifikací perspektivních směrů spolupráce univerzit s prů-
myslem a zamýšlí se nad hlavními problémy a novými příležitostmi, které tato 
spolupráce v současnosti skýtá. 

 
11.2  Případová studie: Západočeská univerzita v Plzni – charakteris-
tika a statistická data 

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou vysokoškolskou institucí v Plzeň-
ském kraji, která nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských 
nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblastí strojírenství, 
elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, 
matematiky a fyziky, filosofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, ci-
zích jazyků, práva, veřejné správy.  

Západočeská univerzita v Plzni vznikla 28. 9. 1991 na základě zákona České 
národní rady č.314/1991 Sb. Sloučily se v ní již existující Vysoká škola strojní  
a elektrotechnická a Pedagogická fakulta v Plzni.  

Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla založena v roce 1949 jako sou-
část Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1953 získala nezávislé 
postavení a začala se rychle rozvíjet. V roce 1960 byla rozdělena na dvě fakulty - 
strojní a elektrotechnickou. Další dvě nové fakulty - aplikovaných věd a ekono-
mická - vznikly v roce 1990, krátce po sametové revoluci.  

Pedagogická fakulta v Plzni byla založena v roce 1948 nejprve jako pobočka 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 působila jako 
samostatná Vyšší pedagogická škola, později jako Pedagogický institut a od roku 
1964 byla samostatnou Pedagogickou fakultou. V roce 1991 se stala součástí 
Západočeské univerzity.  

V roce 1993 byla zřízena Fakulta právnická na základě stále vzrůstající po-
třeby právníků v době přeměny sociálního i právního řádu a ekonomiky po roce 
1989.  

Po deseti letech existence ZČU byla založena sedmá fakulta, a to Fakulta 
humanitních studií jejíž základ vznikal od roku 1997 na Fakultě právnické jako 
Středisko humanitních studií. Od 3.1.2005 je fakulta přejmenována na Fakultu 
filozofickou.  
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Dále vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT nazvaného "Vý-
zkumná centra" výzkumné centrum Nové technologie jako centrum aplikovaného 
výzkumu, které bylo současně akademickým senátem konstituováno jako vyso-
koškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Těžiště jeho práce je podpora 
výzkumu a vývoje v západočeském regionu s vazbami na české a mezinárodní 
výzkumné a vývojové týmy. Centrum zahájilo svoji činnost dnem 3.7.2000. 

V roce 2004 byl na ZČU zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vy-
sokoškolský ústav.  

V roce 2008 byla zřízena Fakulta zdravotnických studií a v témže roce  
i Ústav jazykové přípravy a svoji činnost rozšiřuje i Ústav celoživotního vzdělá-
vání, nabízející vzdělání jak zaměstnancům a studentům ZČU, tak podnikům  
a široké veřejnosti. 

Podle nově přijatého zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách změnila 
Západočeská univerzita od roku 1999 svůj název na Západočeská univerzita  
v Plzni.  

 
11.2.1 Organizační struktura ZČU 
Základními články univerzity jsou fakulty, jejichž prostřednictvím se reali-

zuje pedagogická činnost. Pro vědeckou práci, která je nedílnou složkou práce na 
univerzitě, je základní jednotkou katedra či ústav.  

Nyní se ZČU skládá z 8 fakult a 4 vysokoškolských ústavů. Organizační 
strukturu ZČU popisuje následující obrázek.  
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Obr 1. Organizační struktura ZČU 
 

 
 Fakulty 
Fakulta aplikovaných věd [FAV] 
Fakulta ekonomická [FEK] 
Fakulta elektrotechnická [FEL] 
Fakulta filosofická [FF] 
Fakulta pedagogická [FPE] 
Fakulta právnická [FPR] 
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Fakulta strojní [FST] 
Fakulta zdravotnických studií [FZS] 
 

Vysokoškolské ústavy 
Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu 
Ústav umění a designu 
Ústav jazykové přípravy 

Ústav celoživotního vzdělávání 
 

10.2.2 Základní statistická data ZČU 
Celkový počet studentů k 31. 10. 2007 byl 17 407, z toho v bakalářských 

studijních programech 10 014, v magisterských 4 338, v navazujících magister-
ských 2 063, v doktorských 1 055. 

Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 k 8,5 % nárůstu počtu studentů a celko-
vý počet studentů ZČU k 31. 10. 2008 je 18 898, z toho v bakalářských studijních 
programech 11 478, v magisterských 3 805, v navazujících magisterských 2 525, 
v doktorských 1 090. 

Tab 1. Celkový počet studentů ZČU a jednotlivých fakult - stav k 31.12.2008 
 

Počet fakult: 8 

Počet kateder: 64 

Počet ústavů: 4 

Počet studentů: 18 898 

Počet doktorandů: 1 090 

Počet akademických pracovníků: 1 218 

Počet neakademických pracovníků:  836 

Počet pracovníků celkem:  2 054 

 
V počtu studentů Západočeská univerzita v Plzni zaujímá 6,2 % z celkového 

počtu všech studentů veřejných vysokých škol v České republice (dle ÚIV).  
S výjimkou Fakulty právnické jsou na všech fakultách i na Ústavu umění  

a designu realizovány studijní programy v třístupňové stavbě.  
Vedení fakult a představitelé oborových rad se věnovali hodnocení výsledků 

strukturovaného studia a v rámci řešeného projektu STUDIUM 07 byly v roce 
2008 na základě zjištěných problémů modifikovány studijní plány. Významná 
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podpora byla věnována rozvoji kombinované formy studia: nově bylo akredito-
váno 12 studijních oborů v kombinované formě. Celkový počet realizovaných 
studijních programů/oborů v kombinované formě 39/78, zvýšil se počet studentů 
v kombinované formě (nárůst oproti minulému akademickému roku o 352),  
v kombinované formě studuje přibližně 15 % studentů z celkového počtu, byly 
vytvářeny studijní opory včetně systematického rozvoje tvorby a realizace  
e-learningových studijních opor. 

Z hlediska naplňování dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015) a jeho 
aktualizace pro rok 2008 dochází k restrukturalizaci a vývoji studijních programů 
směrem k modulární výstavbě. Do budoucna předpokládáme realizaci strukturo-
vaného studia na všech fakultách a vyšší modularitu studijních programů: vytvo-
ření jednak anglických modulů studijních programů, jednak modulů umožňují-
cích prostupnost mezi bakalářským a magisterským stupněm studia, včetně jejich 
propojení s programy celoživotního vzdělávání tak, aby přibližně 25 % studentů 
ZČU mohlo studovat v kombinované nebo distanční formě studia. Nicméně ZČU 
je již nyní schopna pružně reagovat na potřeby zaměstnavatelů s využitím pro-
stupnosti mezi studiem v rámci studijních programů a nabídkou programů celo-
životního vzdělávání. 

 
Tab 2. Analýza studijních programů na ZČU – data k 31.12.2007 

 

 
 
Shrneme-li základní údaje o počtu studentů na jednotlivých fakultách (stra-

nou necháme nově zřízenou Fakultu zdravotních studií FZS a Ústav umění  
a designu UUD, jehož charakter je specifický), vidíme jasnou převahu zájmu  
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o fakulty netechnické, resp. nepřírodovědné. Tato situace je dlouhodobá, navíc 
lze v případě technických fakult konstatovat nedostatek kvalitních zájemců  
o studium. Z programů technických fakult se standardně udržuje pouze zájem  
o informaticky zaměřené programy (např. na FAV program Inženýrská informa-
tika).  

Rozložení počtu studentů na technických fakultách ZČU dokladuje následu-
jící obrázek, přičemž za fakulty technické jsou na ZČU považovány FEL, FST  
a FAV, která se však statisticky řadí mezi fakulty se zaměřením přírodovědným.  

 
Tab 3. Celkový počet studentů ZČU a jednotlivých fakult (IS STAG ZČU) 

 

ZČU ZČU 11478 3805 2525 6330 17808 1090 18898
Pedagogika, učitelství a soc. péče FPE 1982 1355 320 1675 3657 52 3709
Humanitní a společenské vědy a nauky FF 2701 0 550 550 3251 119 3370
Právní vědy a nauky FPR 278 2372 0 2372 2650 261 2911
Ekonomické vědy a nauky FEK 1836 18 453 471 2307 44 2351

FEL 1480 0 567 567 2047 201 2248
FST 1295 59 163 222 1517 194 1711

Přírodní vědy a nauky FAV 966 1 417 418 1384 219 1603
Zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky FZS 685 0 0 0 685 0 685
Vědy a nauky o kultuře a umění UUD 255 0 55 55 310 0 310

Technické vědy a nauky

Studenti (fyzické osoby) celkem k 31.10.2008

navazujícím 
magisterském

magisterském 
celkem

bakalářské + 
magisterské
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Zřizovatel
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Obr 2. Graf rozložení počtu studentů ZČU na jednotlivých fakultách (IS STAG 
ZČU) 
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Obr 3. Graf rozložení počtu studentů ZČU na technických fakultách (IS STAG 
ZČU) 

Počet studentů ZČU na technických fakultách

FEL
40%

FST
31%

FAV
29%

 
Z výše uvedeného vyplývá, že zájem společnosti se přiklání spíše k huma-

nitním oborům, což dokládají i následující srovnávací grafy, které zpracovávají 
celková data počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR dle ÚIV. Nejmar-
kantněji je příklon k humanitním oborům patrný u žen.  

Tento jev vede k nutnosti vyšší motivace studentů ke studiu na technických 
fakultách. Současně se tento trend projevuje i v přijímacím řízení, a to jmenovitě 
jak v počtu podaných přihlášek, tak v počtu skutečně zapsaných uchazečů.  

 
Obr 4. Graf rozložení počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR dle oborů 

(ÚIV) 
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Obr 5. Graf rozložení počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR dle oborů, 
jmenovitě žen (ÚIV) 

Graf oblíbenosti jednotlivých oborů - ženy
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Zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky
Přírodní vědy a nauky
Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky
Právní vědy a nauky
Vědy a nauky o kultuře a umění  

 
10.3  Model spolupráce s průmyslovými partnery na Západočeské univerzitě 
v Plzni 

Západočeská univerzita v Plzni má již od svého založení velmi úzké vazby 
na praxi a silné průmyslové partnery. Je to dáno i formou jejího vzniku, resp. 
založení předchůdce ZČU v Plzni – Vysoké školy strojní a elektrotechnické 
(VŠSE) v Plzni – viz kap. 10.2. 

Tvorba studijních programů je plně v garanci fakult. Stejně tak děkani fakult 
primárně zodpovídají rektorovi za jejich kvalitu, a to nejen při přípravě, ale i ve 
vlastní realizaci. Z hlediska tvorby studijních programů není na úrovni univerzity 
přijata jednotná metodika popisující proces přípravy studijních programů a tento 
proces se v rámci daném zákonem a směrnicí rektora o tzv. vnitřní akreditaci 
studijních programů na ZČU, která řeší především spolupráci fakult při tvorbě 
mezioborových studijních programů, na jednotlivých fakultách liší.  

Odlišnosti v přístupu k zapojení odborníků z praxe vycházejí také z charak-
teru studijních programů/oborů: těsnější vztah a užší zapojení odborníků z praxe 
lze sledovat na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické a Fakultě aplikovaných 
věd, naopak v podstatě bez těchto přímých vazeb jsou připravovány programy na 
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Fakultě filozofické. Učitelské programy na Fakultě pedagogické reflektují potře-
by praxe, ovšem přímá účast učitelské veřejnosti při jejich přípravě není. Podob-
ně i při přípravě programů na dalších fakultách nelze hovořit o systematické spo-
lupráci s odběratelskou sférou.  

Toto zjištění lze konkretizovat popisem situace na Fakultě strojní, která při 
tvorbě studijních programů konzultuje se strategickými partnery (např. Robert 
Bosch České Budějovice, MOTOR JIKOV České Budějovice, ČZ Strakonice, 
Guehring, ŠKODA JS Plzeň, apod.). Jejich připomínky jsou zvažovány a případ-
ně zabudovány do studijních programů. Řada připomínek z praxe se dotýká spíše 
obsahové náplně předmětů. Tyto náměty jsou konzultovány s příslušnými garan-
ty předmětů a jsou zahrnuty do obsahu probírané látky.  

Na Fakultě aplikovaných věd je těžiště přípravy studijních programů svě-
řeno garantujícím pracovištím. Každá z kateder má své kontakty na průmyslo-
vou, resp. odběratelskou sféru. Odběratelé nemají přímý vliv na tvorbu plánů, ale 
jejich náměty a připomínky jsou brány v potaz. Systematický rozvoj spolupráce 
v této oblasti je předpokládán v souvislosti s připravovaným vznikem sdružení 
PIT (Platforma Informačních Technologií), jehož členy budou největší SW firmy 
v regionu, např. Kerio. 

Fakulta elektrotechnická je ve velmi úzkém kontaktu se svými průmyslo-
vými partnery, což samozřejmě vychází z její původní spolupráce s koncernem 
Škoda Plzeň, která v současné době přechází na spolupráci s dceřinými společ-
nostmi Škoda Holding a.s., a to Škoda Electric, Škoda Transportation a Škoda 
Power, BRUSH SEM s.r.o. Dále fakulta velmi úzce spolupracuje s dalšími vývo-
jovými společnostmi specializujícími se na výzkum a vývoj v oblasti jak řídících 
systémů, tak automobilového či spotřebitelského průmyslu (ABB s.r.o., ZF s.r.o., 
MBtech s.r.o., Panasonic ACV Networks Czech, s.r.o., Škoda Auto Mladá Bole-
slav, a.s.) a též s leadery v oblasti dodávek elektrické energie ČEZ, a.s, E.ON, 
atd.  

Pro spolupráci s průmyslovými partnery, a to zejména v posledních le-
tech, je na ZČU využíván standardizovaný model spolupráce, který definuje 
nezbytný legislativní a právní rámec spolupráce (smluvní zajištění, atd.)  
a projektové resp. procesní řízení spolupráce v jednotlivých dílčích oblas-
tech. 

 
10.3.1  Legislativní a právní rámec spolupráce 
Po formální stránce je vztah mezi ZČU a konkrétním průmyslovým partne-

rem typicky upraven některým z níže uvedených smluvních nástrojů: 
 Rámcová smlouva o spolupráci, 
 Memorandum of Understanding. 
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Vybraný z výše uvedených smluvních nástrojů rozděluje společné projekty 
obvykle do několika oblastí: 
1) Spolupráce v oblasti vzdělávání. 
2) Spolupráce ve vědě a výzkumu. 
3) Transfer know-how a ochrana průmyslových a autorských práv ke společ-

ným výsledkům. 
4) Spolupráce na společných projektech a získávání prostředků z evropských 

fondů a různých typů grantových agentur, či jiných specifických zdrojů. 
5) Společné marketingové aktivity. 
6) Speciální projekty. 

 
Smlouva o spolupráci dále obvykle definuje formu řízení projektů, případně 

přímo zakládá konkrétní procesy a jejich vlastníky, specifikuje management spo-
lupráce, reportování a rozpočtování – podrobněji viz kap. 10.3.2 resp. kap. 
10.3.4. 

 
10.3.2 Projekty, procesy a jejich řízení v rámci spolupráce s průmy-

slovým partnerem 
Spolupráce v oblasti vzdělávání 
V rámci spolupráce v oblasti vzdělávání je obvykle smlouvou dle kap. 

10.3.1 upraveno několik dílčích úkolů: 
 Spolupráce na vzdělávacím procesu na ZČU: 

 
 Účast na tvorbě studijních plánů, zavádění specifických oborů a zaměření 
a specializačních předmětů či certifikátů.  

Úzké vazby na strategické průmyslové partnery a jimi poskytované zpětné 
vazby (požadované počty absolventů, kritické obory, specializace a dovednosti) 
+ data systematicky získávaná z příslušných státních a regionálních institucí 
(především Úřady práce, Český statistický úřad, Ústav pro informace ve vzdělá-
vání, atd.) zajišťují ZČU velmi dobrou zpětnou vazbu z hlediska monitorování  
a především predikce požadavků praxe a strategických segmentů vzdělávání, 
které ZČU pokrývá. 

Zavádění nových oborů, zaměření a certifikátového studia je obvykle svázá-
no se získáváním nezbytných finančních zdrojů především z projektů ESF (např. 
nově vzniklé zaměření „Automobilová elektronika“, které bylo vytvořeno 
v rámci studijního programu „Dopravní elektroinženýrství“ ve spolupráci Fakulty 
elektrotechnické ZČU se Škoda Auto Mladá Boleslav). Hlavním současným 
zdrojem pro inovace studijních programů a zaměření jsou na ZČU především 
strukturální fondy EU – OP VpK a OP VaVpI, prostředky z fondů ESF a ERDF. 
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Zavádění nových předmětů resp. modifikace obsahu stávajících předmětů 
s ohledem na odborné požadavky strategického průmyslového partnera je na 
ZČU proces běžný a velmi flexibilní. Mantinely takových úprav jsou však jedno-
značně definovány identifikovanými strategickými oblastmi působení jednotli-
vých částí ZČU a dlouhodobým záměrem ZČU a fakult a samozřejmě akreditač-
ním řízením. Zavádění nových předmětů resp. modifikace obsahu existujících 
předmětů a kurzů je často doplněno účastí odborníků z praxe na této nové výuce 
(viz níže).  

Strategičtí průmysloví partneři mají své zastoupení ve Vědecké radě ZČU  
i jednotlivých fakult, v oborových radách, příp. pedagogických komisích, apod., 
kde mohou velmi efektivně předávat své zkušenosti a napomáhat v tvorbě studij-
ních plánů. 
  
 Účast odborníků z praxe na výuce, speciální kurzy či výuka v prostorech 
průmyslového partnera. 

Úzce souvisí s předchozím bodem. Na ZČU je účast odborníků z praxe na 
výuce využívána v několika různých formách: 
 Odborníci z praxe mají částečný úvazek na příslušném útvaru ZČU a po-

dílejí se na zajištění základním vzdělávacích procesů na ZČU. Tento model 
se využívá především u vysoce specializovaných předmětů, které vyžadují 
lektora s bohatými průmyslovými zkušenosti (především předměty týkající 
se projektování a konstruování, např. předmět „Projektování elektrických 
pohonů“ na FEL ZČU, atd.), nebo v případě nedostatečných vlastních peda-
gogických zdrojů. 

 V posledních letech se snažíme na ZČU zavádět speciální předměty, které 
jsou řešeny formou vyzvaných přednášek významných odborníků z prů-
myslu. Touto formou jsou často řešeny (alespoň z části) i diplomové semi-
náře na magisterském stupni studia. Jako konkrétní příklad lze uvést např. 
Fakultu aplikovaných věd, kde je ve studijním programu informatických 
oborů zařazen předmět „Moderní trendy v softwarovém inženýrství“, jenž je 
přímo složen z přednášek externích odborníků z praxe (témata přednášek 
přinášejí jednotlivé firmy – např. Kerio). Obdobné předměty lze nalézt i Fa-
kultě elektrotechnické i strojní. 

 Vybrané jednotlivé přednášky, semináře, či série přenášek a seminářů 
v rámci standardně běžících odborných předmětů. Jedná se vlastně o klasic-
kou formu vyzvaných přednášek, a to v podobě pravidelné (kurzy se pravi-
delně každoročně opakují) nebo nepravidelné (každý aktivní semestr se 
přednáška věnuje jiné tématice, např. dle aktuálně řešených projektů, apod.). 
Pro ilustraci lze uvést Fakultu strojní, kde se např. v předmětu KTO/AVP 
realizuje přednáška Ing. Suchého „Současné trendy ve vývoji a využití 
pneumatických prvků v automatizaci strojírenských zařízení“, v předmětu 
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KKS/TKM přednáška Ing. Adámka „Trendy v konstrukci a využití pneuma-
tických systémů“, v předmětu KMM/TTV a KMM/STTV přednáška prof. 
Dr.- Ing. habil. Dipl.- Math. Birgit AWISZUS na téma „ Virtuelle Prozess-
ketten in der Umformtechnik“, atd. Na Fakultě elektrotechnické lze uvést 
např. pravidelné přednášky odborníků z firmy ZF v rámci předmětu KEV 
/MRP „Mikroprocesorové řízení pohonů“, atd. 

 Další využívanou možností na ZČU je pořádání a garantování odborných 
workshopů vybranými průmyslovými partnery (např. v současnosti je ve 
spolupráci s ZF připravován multidisciplinární workshop na téma „Mechat-
ronika v automobilovém průmyslu“).  

 Velmi často využívanou variantou účasti odborníků z praxe na výuce je 
přímo výuka u průmyslového partnera. Jedná se o různé formy exkurzí, pre-
zentací speciálních technologií a výrobních procesů nebo skutečně labora-
torní výuku na speciálních pracovištích průmyslového partnera (poslední 
možnost je využívána pouze v případe menších skupinek s tím, že vážnou 
překážkou, která tuto formu spolupráce komplikuje je problematika bezpeč-
nosti práce). Tato forma spolupráce probíhá např. s plzeňskou Škodovkou 
(divize Transportation, Electric, Power), Škoda Auto Mladá Boleslav, Ro-
bert Bosch České Budějovice, ABB, ZF, MOTOR JIKOV. 
 
Výuka odborníků z praxe probíhá buď za úplatu nebo bezúplatně. V případě 

činnosti za úplatu mají odborníci z praxe buď přímo částečný úvazek na jednotli-
vých fakultách či ústavech (to je velmi častý případ na všech technických fakul-
tách ZČU), mají částečný úvazek na společném projektu nebo jsou hrazeni for-
mou OON. Prostředky na úhradu této úplatné činnosti jsou hrazeny buď z roz-
počtů příslušných útvarů ZČU (tj. z vlastních zdrojů) nebo z prostředků granto-
vých či rozvojových projektů.  

Bezúplatná účast odborníků z praxe na výuce je na ZČU poměrně četná. 
Jedná se především o jednotlivé přednášky, semináře, případně série přednášek, 
seminářů či workshopy garantované průmyslovým partnerem. Tato bezúplatná 
výuková činnosti je obvykle zakotvena v rámcových smlouvách a její rozsah  
a obsahová specifikace je koordinována příslušnou „steering committee“ zodpo-
vídající za řádné plnění smlouvy o spolupráci. 
 
 Studijní pobyty a praxe studentů u průmyslového partnera, exkurze a pří-
padně různé typy brigád vedoucích ke zvýšení motivace studentů a zvyšování 
jejich odborných kompetencí.  

Dle našich zkušeností je tato forma podpory vzdělávacího procesu resp. její 
úspěšnost a propagace primárně závislá na faktu, zda existují mezi ZČU a pří-
slušným průmyslovým subjektem společné VaV projekty (to obvykle studenty 
velmi pozitivně motivuje k účasti na takových programech). 
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 Vypisování témat bakalářských, diplomových a doktorských disertačních 
prací, které jsou řešeny ve spolupráci s průmyslovým partnerem. 

V této oblasti je potřeba od sebe oddělit projekty pregraduální (tj. bakalářské 
a magisterské studium) a projekty v rámci doktorských studijních programů.  
U bakalářských a diplomových prací je, kromě tématu a jeho odborného zajiště-
ní, průmyslovým partnerem poskytováno i kompletní materiální zabezpečení 
projektu. Stipendia související s těmito projekty nejsou příliš častá. 

U doktorských disertačních projektů jsou, kromě samozřejmého materiální-
ho a částečného odborného zajištění, požadovány ze strany ZČU směrem 
k průmyslovému partnerovi i další benefity – především stipendium pro dokto-
randa, spoluúčast či plná úhrada nákladů spojených s publikací výsledků, hrazené 
odborné pracovní pobyty u průmyslového partnera, atd. Přípravě komplexních 
balíčků pro doktorandy věnuje ZČU se svými strategickými průmyslovými part-
nery v poslední době velkou pozornost (to se pozitivně projevuje např. rostoucím 
počtem doktorandů ve vybraných progresivních odvětvích – viz např. FEL ZČU). 
  
 Oponování kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační a habi-
litační práce) a dalších odborných prací a projektů (výzkumné zprávy, atd.). 
 Zástupci významných průmyslových partnerů ZČU jsou pravidelnými čle-
ny oponentních rad, státních komisí pro obhajoby v bakalářských, magister-
ských i doktorských studijních programech. 
 Speciální společné projekty směřující k podnícení zájmu potenciálních 

studentů o především technické obory. Popularizace technických oborů.  
 
Do této oblasti patří spolupráce např. v rámci projektů Dny vědy a techniky, 

Techmania, Junior FEL, apod. Jako další příklady mohou posloužit např. projek-
ty garantované firmou ABB – ABBsolvent, nebo soutěž „Efektivní užití energie“, 
atd.  

Společnost ŠKODA HOLDING, a. s., a Západočeská univerzita v Plzni za-
ložily obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum, o. p. s., se 
záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní inter-
aktivní muzeum (ve světě označované jako science center). V dozorčí radě obec-
ně prospěšné společnosti jsou zástupci statutárního města Plzeň a Plzeňského 
kraje. Oba zakladatelé se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České 
republice klesá zájem o technické obory. Science centra vnímají jako ve světě 
osvědčený způsob vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku. Hlavní cílovou 
skupinou jsou děti a mládež. Společnost ŠKODA HOLDING, a. s., do projektu 
vložila budovu o celkové ploše cca 10.000 m², což bude řadit interaktivní muze-
um Techmania k jednomu z největších svého druhu ve střední Evropě.  

Techmania science center je založeno na expozicích složených z interaktiv-
ních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální prin-
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cip. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát „rozhýbe" 
tak, aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde po-
staveno na vlastním prožitku – zkušenosti. Projekt Techmania si klade za cíl  
v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, 
jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je také představit součas-
nou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené otázky, na které bu-
dou hledat odpovědi další generace – nejlépe mladí návštěvníci science centra.  

V rámci tohoto projektu je též organizováno mnoho dalších marketingových 
akcí, které mají přiblížit vědu a technické obory mladým lidem a široké veřejnos-
ti, např.: Noc vědců, Dny vědy a techniky, Fotografické soutěže, Pouť k plane-
tám, Einsteinem to nekončí, ROZMARY nebe, WEBex, Den otevřených dveří 
atd. 

V části expozice Techmania science center je plánováno přiblížit historický 
vývoj významných regionálních firem a institucí a představení společností, které 
jsou současnými významnými regionálními průmyslovými podniky. Provoz byl 
zahájen 4.listopadu roku 2008. Od svého otevření se Techmania těší nebývalému 
zájmu studentů i učitelů jak středních, tak základních škol. 
 Sponzorování technického vybavení a celých laboratoří, podpora pro-

jektových týmů a perspektivních myšlenek na ZČU. 
První oblastí spolupráce je sponzoring laboratoří a jejich vybavení. Daří se 

nám získávat od našich významných průmyslových partnerů nejmodernější vy-
bavení resp. kompletní laboratoře, které jsou využívány ve výuce, což jedno-
značně vede k rozšíření praktických znalostí a dovedností našich absolventů. 
Snažíme se o synergii získané laboratorní infrastruktury se zaváděním nových 
předmětů a využitím odborníků z praxe ve výuce těchto nových předmětů. Jako 
příklad může sloužit nově vznikající laboratoř pro výuku moderní regulační tech-
niky a průmyslové automatizace budovaná na FEL ZČU ve spolupráci s firmou 
ABB. 

Velmi důležitým aspektem spolupráce se silnými průmyslovými partnery je 
podpora perspektivních projektových týmů a inovativních myšlenek na ZČU. 
Jako příklad takové spolupráce mohou sloužit GPU granty financované z pravi-
delného daru firmy Panasonic. 
 Obvykle je součástí smlouvy o spolupráci poskytování různých typů 

stipendií a případně marketingová podpora např. v podobě různých ty-
pů soutěží a odborných cen (např. Cena Emila Škody). 
Studenti jsou motivováni ke studiu nejen technických fakult formou nejrůz-

nějších stipendií. Významnou roli hraje v tomto smyslu např. spolupráce ZČU 
s Plzeňským krajem, kdy kraj uděluje studentům ZČU definovaný počet mimo-
řádných stipendií. V případě spolupráce s průmyslovými partnery je potřeba sti-
pendia rozdělit opět na pregraduální a doktorandská. V případě doktorandských 
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stipendií se ZČU snaží řešit problematiku stipendia jako integrovanou součást 
komplexního motivačního programu pro doktoranda (viz popis výše). Ve spolu-
práci s průmyslovými partnery se mohou studenti ZČU také účastnit různých 
typů „trainee“ programů (v této oblasti funguje výborně spolupráce např. se Ško-
da Holding, ČEZ, E.ON, startuje se spolupráce např. s ABB či ZF). 

Součástí smlouvy o spolupráci bývá i podpora talentovaných studentů, pří-
padně projektových studentských týmů. Jedna z nejznámějších studentských 
soutěží je SVOČ, která je pořádána na každé fakultě separátně. Studenti se mo-
hou ucházet o prestižní ocenění jako je např. Cena Emila Škody, celorepubliková 
Werner Siemens Excellence Award, v současné době jsou diskutovány např. 
ABB Award (aktuálně ve formě soutěže ABBsolvent) či ZF Award. Hlavním 
problémem, se kterým se zavádění těchto cen potýká, je jednoznačná specifikace 
definující, v čem je daná studentská cena unikátní a čím zaujme studenty, aby se 
o ni ucházeli. 
 Snahou ZČU je obvykle též smluvně zajistit účast ZČU na „trainee“ 

programech průmyslového partnera, ZČU dále typicky zajišťuje vzdělá-
vání a zvyšování kvalifikace pracovníků průmyslového partnera (např. MB-
Tech Academy, Panasonic School, Hutchinson Academy). 
V této oblasti je v současné době silně akcentována spolupráce především  

v oblasti evropských strukturálních fondů OP VpK, obecně ESF. 
 Další typem spolupráce, který je ve vzájemných smlouvách obsažen 

vždy je forma a způsoby spolupráce v oblasti získávání lidských zdrojů. 
Ve většině případů je tento smluvní závazek jednostranný - získávání stu-
dentů ze ZČU průmyslovým partnerem. V řadě případů (týká se především 
strategických průmyslových partnerů) je závazek oboustranný - tzn. podpora 
náboru studentů vs. získávání pracovníků průmyslovým partnerem z řad 
studentů. V této oblasti se obvykle snažíme zajistit, aby nedocházelo zejmé-
na v segmentu doktorandů k neřízenému „plenění“ lidských zdrojů ZČU.  
Vysoce kladně hodnocenou a historicky velmi úspěšnou akcí pořádanou 

na ZČU je Veletrh pracovních příležitostí, který patří k největším v ČR. 
 
Spolupráce ve vědě a výzkumu 
Součástí uzavíraných rámcových smluv je typicky identifikace potenciálně 

zajímavých oblastí pro společnou VaV činnost a budování společných vědecko-
výzkumných týmů. Management VaV projektů je v současné době na ZČU ob-
vykle řešen ad hoc, a to včetně vlastních technických specifikací, rozpočtování  
i reportingu. Řídící tým (steering committee) koordinující a garantující spoluprá-
ci mezi ZČU a daným průmyslovým subjektem v současnosti zodpovídá pouze 
za identifikaci potenciálních VaV projektů a vybudování komunikačních kanálů 
mezi budoucími vlastníky procesu/projektu. 
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Transfer know-how a ochrana průmyslových a autorských práv ke spo-
lečným výsledkům 

Prakticky v každé z rámcových smluv na ZČU je v současné době řešena 
problematika a pravidla obousměrného transferu know-how. Ochrana autorských 
a průmyslových práv ke společným výsledkům obvykle není detailně rámcovou 
smlouvou upravována, platí pro ni platné právní předpisy a je obvykle řešena ad 
hoc. 

 
Spolupráce na společných projektech a získávání prostředků z evrop-

ských fondů a různých typů grantových agentur, či jiným specifických zdro-
jů 

V rámci smluv o spolupráci jsou obvykle grantové a rozvojové projekty dě-
leny do dvou základních skupin: základní projekty a speciální projekty. V sou-
časné době je věnována hlavní pozornost právě speciálním projektům, do nichž 
spadají OP VpK a zejména OP VaVpI. 

 
Společné marketingové aktivity 
Smlouvy o spolupráci jednoznačně upravují společnou marketingovou poli-

tiku a vzájemnou PR podporu smluvních partnerů. Součástí marketingových 
ujednání bývá také hodnocení kvality absolventů a získávání dalších důležitých 
zpětných vazeb od průmyslového partnera (informace o trhu – lidské zdroje  
i příslušná komodita, atd.). 

 
Management spolupráce 
Forma řízení spolupráce mezi ZČU a průmyslovými partnery je obvykle za-

jišťována běžnými technikami projektového řízení, konkrétní metodika je však 
vždy řešena ad hoc. Standardně je zřízena tzv. „steering committee“, která zajiš-
ťuje koordinaci spolupráce a zodpovídá za její řádné fungování. Hlavním úkolem 
steering committee je identifikovat potenciálně zajímavé společné projekty, zajis-
tit nastartování komunikace zodpovědných pracovních týmů a pomoci při prosa-
zování těchto společných projektů. Cílem steering committee obvykle není ře-
šit/vyjednávat detaily jednotlivých projektů, to bývá ponecháno v pravomoci 
zmíněných dílčích vyjednávacích a pracovních týmů. Problematika vyjednávání 
rozpočtů a reportování na úrovni steering committee se liší pro jednotlivé prů-
myslové partnery dle konkrétní úpravy ve smlouvě o spolupráci (příklady viz 
kap. 13.3.4). Steering committee se obvykle schází v pravidelných intervalech 
svázaných s fiskálním a akademickým rokem tak, aby mohla efektivně plánovat 
aktivity na jednotlivá období. 

Koordinace na úrovní dílčích projektů/procesů je zajišťována: 
1) buď fixním týmem projektových manažerů,  
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2) nebo flexibilně vytvořeným pracovním týmem, přičemž zodpovědný projek-
tový manažer je vždy jmenován pouze pro daný projekt (tato metodika je na 
ZČU nejčastěji využívána u společných grantových projektů). 
 
Zapojení strategických průmyslových partnerů do řídících orgánů, ko-

misí a rad v rámci ZČU 
Strategičtí průmysloví partneři mají své zastoupení v následujících orgánech 

ZČU a jejích dílčích útvarech: 
 Správní rada Západočeské univerzity v Plzni (pro příklad lze uvést, že před-

sedou správní rady ZČU je Ing. Jiří Zapletal, který je předsedou představen-
stva a generálním ředitelem Škoda Holding, a. s.). 

 Vědecká rada Západočeská univerzity v Plzni.  
 Vědecké rady jednotlivých fakult. 
 Oborové rady jednotlivých fakult a ústavů. 
 Pedagogické komise jednotlivých fakult a ústavů. 

 
V exekutivě univerzity ani jejích útvarů, či v akademických senátech zá-

stupci průmyslových partnerů principiálně nepůsobí (pokud nejsou členy akade-
mické obce). 

Zástupci průmyslových partnerů jsou samozřejmě zastoupeni v komisích pro 
státní zkoušky na všech úrovních studia (bakalářské, magisterské i doktorand-
ské), v oponentních radách (včetně komisí pro obhajoby doktorských disertač-
ních a habilitačních prací) – podrobně viz kap. 11.3.2.1. Působení průmyslových 
partnerů ovlivňuje řízení univerzity resp. vzdělávací procesy na ZČU významně 
především prostřednictvím hodnocení kvality absolventů, jejich dovedností  
a prostřednictvím cílených výzkumů požadavků průmyslu na absolventy (identi-
fikace perspektivních průmyslových oborů, informace o trhu vybraných strate-
gických komodit (především VaV), personální požadavky - regionální i v rámci 
ČR resp. EU, atd.) . 

 
Spolupráce a zapojení strategických průmyslových partnerů na zajiš-

ťování kvality v rámci ZČU 
ZČU v souladu se strategickými dokumenty věnuje problematice zvyšování 

kvality trvalou pozornost. Cílem je dosáhnout nového stupně řízení kvality jak ve 
vzdělávací oblasti, tak také ve vědecko-výzkumných aktivitách a administrativ-
ně-správních činnostech. Systematické kroky, realizované v předešlých letech 
a zejména v roce 2007, jsou základem pro implementaci komplexního sys-
tému řízení kvality (SŘK). Navrženy jsou následující komponenty (dále v textu 
je uveden podrobnější popis): 
 studentské hodnocení vzdělávací činnosti (po každém semestru), 
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 hodnocení externími aktéry z pohledu státních závěrečných zkoušek (jednou 
ročně), 

 autoevaluace pro potřeby mezinárodního hodnocení (podle možností jednou 
za tři roky), 

 hodnocení výzkumu a vývoje (jednou ročně na základě hodnocení Rady pro 
výzkum a vývoj - RVV), 

 hodnocení servisních činností (cíleně podle potřeby, hodnocení od studentů  
i pracovníků), 

 hodnocení naplňování strategických cílů (jednou ročně celkově, dílčí oblasti 
podle potřeby, hodnotí strategický tým za účasti správní rady). 
 
Systém hodnocení kvality ve vzdělávání je upraven směrnicí rektora  

č. 16/R/2000 „Zavedení systému hodnocení a řízení kvality vzdělávacího 
procesu na ZČU“. Směrnice vymezuje systém řízení kvality a upravuje činnost 
orgánů zabezpečujících tento systém. Odpovědnost za kvalitu ve vzdělávacím 
procesu je rozdělena do několika úrovní (garant předmětu, vedoucí katedry, dě-
kan fakulty, rektor, resp. prorektor pro studijní záležitosti).  

Pro řízení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu je ustanovena celouni-
verzitní Komise pro kvalitu výuky (vnitřní systém hodnocení kvality) a Akredi-
tační komise (vnitřní akreditace). Obě komise jsou iniciačním a poradním orgá-
nem rektora a jsou složeny ze zástupců fakult a zástupců studentské komory AS 
ZČU. Odpovědnost za kvalitu je součástí základních dokumentů univerzity - 
Statut, Studijní a zkušební řád apod. 

K zintenzivnění prací na systému vnitřního hodnocení přispěl projekt 
„KVALITA-07: Vnitřní a vnější hodnocení veškerých činností ZČU“ (dále jen 
KVALITA-07) řešený v rámci rozvojových programů MŠMT. SŘK je chápán 
jako významný strategický nástroj, který velkou měrou přispěje k identifikaci  
a co nejlepšímu uspokojení potřeb vnitřních a vnějších zákazníků univerzity (stu-
denti, zaměstnanci, absolventi, externí partneři). Kroky vedoucí k zajišťování 
kvality probíhají na univerzitní i fakultní úrovni, přičemž obě úrovně se vzájem-
ně prolínají. K řízení kvality jsou využívány zejména nástroje vnitřního hodno-
cení, ale v poslední době se zvyšuje intenzita využití i nástrojů vnějšího hodno-
cení.  

Velká pozornost je věnována potřebám té skupiny externích zákazníků, 
kterou tvoří budoucí zaměstnavatelé absolventů univerzity. V letošním roce 
pokračovalo dotazníkové šetření mezi externími členy zkušebních komisí stát-
ních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací. Zástupci 
významných podniků v plzeňském regionu a akademičtí pracovníci ostatních 
vysokých škol hodnotí obsah studijního oboru, teoretické znalosti studentů, úro-
veň aplikačních dovedností studentů i jejich vystupování (prezentace výsledků). 
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Hodnocení probíhá na pětibodové škále, přičemž respondent může ke každé 
otázce připojit slovní hodnocení. Slovní komentáře jsou využívány zejména dě-
kany fakult, kteří s nimi dále pracují. 

V roce 2007 se hodnocení účastnilo 111 externích hodnotitelů. V této akti-
vitě vyniká zejména Fakulta elektrotechnická, naopak se zatím nepodařilo 
prosadit tuto metodu hodnocení na Fakultě právnické. 

V současné době jsou k dispozici data za dva roky, srovnávat v časových řa-
dách bude možné za další dva až tři roky. Zpracována byla statistická analýza 
hodnocení, která byla projednána v radě rektora, v rámci řešitelského týmu roz-
vojového projektu KVALITA-07 a zaslána děkanům fakult pro další využití vý-
sledků. 

 
11.3.3  Významní průmysloví partneři ZČU v Plzni 
Nejvýznamnějším, regionálním průmyslovým partnerem ZČU je jednoznač-

ně Škoda Holding, a.s. Mezi další významné průmyslové partnery ZČU (viz úvod 
kap. 11.3), se kterými jsou koordinovány činnosti související s předmětem této 
případové studie, jsou např. ČEZ, E.ON, ABB, Siemens, Škoda Auto Mladá Bo-
leslav, ZF, Robert Bosch, Panasonic, MBTech Bohemia, MOTOR JIKOV, Kerio 
a řada dalších. 

Konkrétní příklady a detailnější specifikace spolupráce s vybranými prů-
myslovými partnery jsou uvedeny v kap. 11.3.4. Jako příklad byla vybrána spo-
lupráce s koncerny ABB a ZF, která se velmi intenzivně formuje v posledních 
dvou letech. 

 
11.3.4  Konkrétní příklady a formy spolupráce 
 
Spolupráce ZČU v Plzni s koncernem ABB 
Spolupráce s firmou ABB se velmi intenzivně formovala a dojednávala bě-

hem posledních dvou let. Prvním krokem stvrzujícím společné cíle těchto institu-
cí bylo založení plzeňského regionálního inženýrského centra ABB s celosvě-
tovou působností „Regional Engineering Centre Power Generation Central Euro-
pe“. Oficiálně byla vzájemná spolupráce ZČU a ABB stvrzena podpisem „Me-
morandum of Understanding“ dne 14. prosince 2007. Memorandum o spolupráci 
definuje především následující závazky obou stran: 

 
Projekty tzn. „základního rámce“ 
Podpora rozvoje úrovně vzdělávání a přípravy studentů pro následnou praxi 

a aktivity vedoucí k rozvoji vědecko-výzkumného bádání. Oblastmi základního 
rámce jsou především: 
 Spolupráce při náboru a získávání studentů (oboustranný závazek). 
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 Podpora rozvoje vzdělávání formou specializovaných seminářů, konzultace 
a úpravy studijních plánů, sponzorování SW+HW a laboratoří, diplomových 
a disertačních prací, atd. 

 Poskytování stipendií pro vybrané studenty bakalářských, magisterských  
a doktorských studijních programů a stipendia pro perspektivní mladé vě-
decké pracovníky ZČU. 

 Podpora a sponzorování vybraných akcí, jako jsou především odborná sym-
pózia, konference, workshopy, atd. 

 Spolupráce na realizaci vybraných konkrétních projektů Regionálního inže-
nýrského centra ABB. 

 Pravidelná spolupráce v rámci výzkumu a vývoje, a s tím související transfer 
know-how mezi ABB a ZČU.  

 Spolupráce a zapojení ZČU do tréninkových a vzdělávacích programů ABB. 
 
Speciální projekty 
Speciálními projekty se rozumí projekty vybrané steering committee k reali-

zaci v daném období, s významem přesahujícím základní rámec spolupráce, ma-
jící zásadní význam pro strategický rozvoj smluvních stran. Speciálními projekty 
se rozumí zejména aktivity vedoucí k získávání společných národních i meziná-
rodních vědecko-výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektů a jejich ře-
šení. Pod těmito projekty jsou chápány např. konkrétní projekty financované ze 
strukturálních fondů Evropské unie např. v rámci operačních programů Výzkum 
a Vývoj pro Inovace (VaVpI) a Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (VpK)  
a projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, apod. 

Transfer know-how a problematika duševního a průmyslového vlastnictví 
Memorandum velmi pečlivě upravuje otázky související s problematikou 

duševního a průmyslového vlastnictvím k výsledkům vzniklým v rámci společ-
ných projektů a rámcově řeší i související otázky transferu know-how. 

Organizace (management) spolupráce 
Spolupráce je velmi striktně a pečlivě organizována dle pravidel projektové-

ho řízení. Pro jednotlivé činnosti/projekty jsou vždy uzavírány dílčí smlouvy  
o zajištění těchto činností/projektů. Tyto smlouvy vždy obsahují vymezení kon-
krétních práv a povinností smluvních stran, zejména pak podmínky vymezující 
předmět plnění, finanční náležitosti (rozpočet), termín splnění smlouvy a mecha-
nizmy kontroly plnění smlouvy, včetně problematiky reportování. 

K zajištění řádné a především oboustranně výhodné a efektivní spolupráce 
byly ustaveny následující složky: 
a) Steering Committee 
b) Acting supervisors 
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c) Projektoví manažeři 
 
Do působnosti Steering Committee patří především vyhodnocení plnění 

memoranda, které se uskutečňuje dvakrát ročně po skončení akademického  
a fiskálního roku. Do působnosti Steering Committee dále patří schvalování stra-
tegických aktivit, akčního plánu, včetně alokace definovaných finančních zdrojů 
na příslušný fiskální rok, jmenování vhodných osob na pozice Acting supervisors 
a prezentace výsledků spolupráce na veřejnosti s dodržením mlčenlivosti o rele-
vantních skutečnostech.  

Do působnosti Acting supervisors patří jmenování vhodných osob na pozice 
„Projektových manažerů“ pro jednotlivé činnosti/projekty. Zajišťují úspěšné 
fungování vzájemné spolupráce a řídí činnost jednotlivých projektových manaže-
rů, zajišťují dílčí alokaci přidělených prostředků a kontrolují nakládání s přiděle-
nými prostředky. Navrhují akční plán a rozpočet pro příslušný rok, připravují 
hodnocení jednotlivých činností/projektů a další strategické podklady a materiály 
pro Steering Committee. 

Projektoví manažeři jsou jmenováni pro konkrétní dohodnuté projekty  
v rámci ročního plánování projektů. Projektoví manažeři jsou přímo zodpovědní 
za výsledky jim přidělených projektů, alokaci zdrojů a koordinaci mezi stranami. 
Odpovídají přímo osobám působícím jako Acting Supervisor.  

 
Společné marketingové aktivity 
Spolupráce smluvních stran podle této smlouvy je společně propagována  

v rámci PR aktivit smluvních stran zejména formou propagačních tiskových ma-
teriálů smluvních stran nebo Internetových prezentací na WWW stránkách 
smluvních stran. Forma propagace je vždy předmětem vzájemného odsouhlasení 
v rámci jednání Steering Committee o plánu aktivit pro konkrétní rok.  

Dosavadní konkrétní výsledky spolupráce 
 Velmi úspěšné uplatnění absolventů ZČU v nově vybudovaném plzeňském 

inženýrském centru ABB „Regional Engineering Centre Power Generation 
Central Europe“. 23 z 24 nových inženýrů centra jsou absolventi ZČU (pře-
devším Fakulty elektrotechnické a Fakulty aplikovaných věd). 

 V oblasti popularizace technických oborů a podpory získávání nových stu-
dentů do technických oborů na ZČU byly založeny a jsou masivně podporo-
vány dvě studentské soutěže: 

- ABBsolvent (soutěž pro vysokoškoláky; tato soutěž kromě jiného plní 
informační funkci pro HR ABB a poskytuje ZČU velmi důležité infor-
mace o kvalitě absolventů), 

- Efektivní užití elektrické energie (soutěž pro střední školy). 
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 Byla úspěšně nastartována spolupráce v oblasti doktorských studijních pro-
gramů. První společné doktorské téma - ABB Germany + ABB Regional 
Engineering Centre Power Generation Central Europe + ZČU, doktorand je 
v současné době na 5-ti měsíční stáži v ABB v Mannheimu. Dále byla zahá-
jena úspěšná spolupráce v této oblasti s ABB Corporate Research, Datwill 
ve Švýcarsku (v současné době doktorand na 6-ti měsíční stáži v tomto 
prestižním výzkumném centru ABB). 

 Sponzorování a budování nové laboratoře „Regulační techniky a elektric-
kých pohonů“ na ZČU. Transfer know-how v uvedených oblastech. V příš-
tím roce se předpokládá dokončení a úspěšný start laboratoře. Na tomto vy-
bavení bude probíhat výuka studentů ZČU s využitím odborníků ABB 
(předpokládá se využití především v předmětech „průmyslová elektronika a 
mechatronika“ a „regulační technika“). Naopak ABB bude ve vybudované 
laboratorní infrastruktuře nechávat školit své specialisty, a to experty ZČU 
v oblasti elektrických pohonů a výkonové elektroniky. 

 Intenzivně probíhá spolupráce v oblasti bakalářských a diplomových prací. 
 V současné době je připravován projekt výuky s využitím infrastruktury 

ABB – především ukázky technologií ve výrobním závodu ABB v Trut-
nově. 

 Velmi intenzivně se rozvíjí spolupráce v oblasti společných grantových  
a rozvojových projektů. Hlavní pozornost je věnována především využití 
projektů z evropských fondů - nyní OP VpK a OP VaVpI. 
 
Spolupráce ZČU v Plzni s koncernem ZF 
Koncern ZF vstoupil velmi razantně do plzeňského regionu akvizicí inže-

nýrské společnosti Value Engineering Services, s.r.o., která sídlila v plzeňské 
průmyslové zóně Borská pole. ZF otevřelo v Plzni inženýrské centrum s celo-
světovou působností, které zajišťuje strategické vývojové aktivity ve vybraných 
oblastech – vývojovou kompetencí centra je především elektronika. ZČU byla 
jedním z klíčových aspektů rozhodnutí ZF pro plzeňský region. Spolupráce 
s firmou ZF se velmi intenzivně rozvíjela během posledních dvou let. Oficiálně 
byla vzájemná spolupráce ZČU a ZF stvrzena podpisem „Rámcové smlouvy  
o spolupráci“ dne 21. prosince 2007. Podepsaná rámcová smlouva o spolupráci 
definuje především následující závazky obou stran: 
 Podpora rozvoje vzdělávání především formou přednášek, specializovaných 

seminářů, odborných praxí, exkurzí, formou spolupráce na úpravě studijních 
programů, sponzorování vybavení laboratoří, SW a HW. 

 Spolupráce v oblasti studentských projektů, bakalářských, diplomových  
a disertačních prací. 
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 Poskytování stipendií a podpory (finanční, materiálové a další) pro vybrané 
studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů  
a stipendia pro perspektivní mladé vědecké pracovníky ZČU. 

 Podpora a sponzorování vybraných akcí, jako jsou především odborná sym-
pózia, konference, workshopy, atd. 

 Pravidelná spolupráce v rámci vědecko-výzkumných projektů, včetně 
transferu know-how mezi ZF a ZČU. 

 Aktivity vedoucí k získávání společných národních a mezinárodních vědec-
ko-výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektů. 

 Spolupráce na vybraných vědecko-výzkumných a inženýrských projektech 
celé skupiny ZF. 

 Spolupráce a zapojení ZČU do tréninkových a vzdělávacích programů ZF. 
 
Transfer know-how a problematika duševního a průmyslového vlastnictví 
Rámcová smlouva velmi pečlivě upravuje otázky související s problémy-

tikou duševního a průmyslového vlastnictvím k výsledkům vzniklým v rámci 
společných projektů a rámcově řeší i související otázky transferu know-how. 
Dále jsou ve smlouvě rozpracovány klauzule o důvěrnosti poskytovaných údajů  
a závazku mlčenlivosti. 

Organizace (management) spolupráce 
K zajištění řádné spolupráce byl ustanoven 6-ti členný řídící tým (steering 

committee) sestávající ze zástupců ZČU a ZF (po třech členech za každou 
smluvní stranu). Pracovní tým byl jmenován statutárními zástupci smluvních 
stran. Hlavním úkolem steering committee je identifikovat potenciálně zajímavé 
společné projekty, zajistit nastartování komunikace zodpovědných pracovních 
týmů a pomoci při prosazování těchto společných projektů. Cílem steering com-
mittee není v tomto případě řešit/vyjednávat detaily jednotlivých projektů ani 
otázky rozpočtové (nevyužívá se ani systém reportování), to je v tomto případě 
ponecháno plně na zodpovědnosti jednotlivých vyjednávacích týmů. Steering 
committee se obvykle schází v pravidelných intervalech svázaných s fiskálním  
a akademickým rokem. 

Provádění jednotlivých projektů vyžaduje vždy uzavření zvláštní smlouvy 
která vymezuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran ohledně provádění 
projektu a zejména finanční podmínky a ustanovení, časový rámec projektu  
a potřebu služeb smluvních stran, které jsou spojené s prováděním projektu. 

Dosavadní konkrétní výsledky spolupráce 
 Velmi úspěšné uplatnění absolventů ZČU v novém inženýrském centru ZF 

v Plzni. 
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 V oblasti popularizace technických oborů a podpory získávání nových stu-
dentů do technických oborů na ZČU jsou ze strany ZF významně podporo-
vány: 

- SVOČ – soutěžní přehlídky studentských prací na všech technických fa-
kultách ZČU (FEL, FST, FAV). 

- Akce Dny vědy a techniky, které se ZF účastní aktivní expozicí. 
- Finanční podpora projektu Junior FEL. 
- Jednorázové popularizační/vzdělávací workshopy pořádané ZF. 

 Sponzorování a vznik nových laboratoří – v současné době probíhá proces 
identifikace perspektivního vybavení pro vybudování odpovídající labora-
torní infrastruktury. 

 Intenzivně probíhá spolupráce v oblasti bakalářských, diplomových a dok-
torských disertačních prací. 

 Výuka s využitím infrastruktury ZF 
- Ukázky technologií ve výrobním závodu a R&D centru ZF ve Friedri-

chshafenu. 
- Laboratorní výuka (speciální technologie se zaměřením na mechatronic-

ké systémy) v plzeňském inženýrském centru ZF na Borských polích. 
- Využívání e-learningových kurzů ZF. 

 Pravidelné vyzvané přednášky odborníků firmy ZF na Fakultě elektrotech-
nické (především předmět „Mikroprocesorové řízení pohonů“ - přednášky 
z oblasti vývoje SW pro automobilový průmysl) a na Fakultě strojní (zejmé-
na předmět „Mechatronika“ - přednášky z oblasti mechatronických systémů 
pro automotivní techniku). 

 Příprava multioborového workshopu na téma „Mechatronika v automobil-
lovém průmyslu“ – záměr zasažení studentů všech technických fakult na 
ZČU. 

 Intenzivně se rozvíjí spolupráce v oblasti společných grantových a rozvojo-
vých projektů. Hlavní pozornost je věnována především využití projektů 
z evropských fondů – především OP VpK. 
 
11.3.5 Dosavadní zkušenosti ze spolupráce s průmyslovými partnery: 

dosažené úspěchy a problémy 
Úspěšná a těsná spolupráce s významným průmyslovým partnerem je dlou-

hodobý projekt, který vyžaduje ze strany univerzity značnou péči a preciznost 
v managementu této spolupráce, což v řadě případů není na akademických pra-
covištích zcela běžným návykem. ZČU se dlouhodobě daří udržovat velmi těsné 
a efektivní vazby na hlavní průmyslové partnery. Díky dosud dostatečným lid-
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ským zdrojům a know-how je ZČU velmi pozitivně hodnocena u řady průmyslo-
vých podniků, což se v důsledku významně projevuje množstvím aplikovaného 
výzkumu, který na ZČU probíhá. 

Jednoznačně primárním cílem spolupráce většiny průmyslových partnerů 
s univerzitou je získávání lidských zdrojů pro vlastní provozy (tento záměr je 
logický, neboť absolventi jsou primárním produktem univerzity). Univerzita se 
však velmi obtížně brání často nesystematickému „drancování“ jejích lidských 
zdrojů především z řad doktorandů. Jedním z efektivních nástrojů na obranu proti 
těmto „nájezdům“ je tvrdé smluvní zajištění zvýhodněných řízených přístupů 
k lidských zdrojům univerzity (studentům), které jsou vázány na zpětné benefity, 
které získává univerzita od takového partnera. Z hlediska řízení rizik jsou partne-
ři na ZČU děleni do několika skupin s tím, že hlavní pozornost je věnována iden-
tifikovaným strategickým průmyslovým partnerům. 

Značným problémem jsou „sezónní“ výkyvy v poptávce po vybraných tech-
nických profesích, kdy firma přichází s poptávkou po značném množství absol-
ventů s určitou specializací, ovšem s tím, že tato poptávka je jednorázová. Tako-
vé požadavky průmyslových podniků obvykle reflektovány ve studijních pro-
gramech oborech nejsou. Univerzita postupuje z hlediska modifikace studijních 
plánů resp. zavádění nových oborů či zaměření velmi obezřetně a provádí obvyk-
le doplňkové vlastní analýzy pracovního trhu s cílem estimovat vývoj poptávky 
na delší časové období (je samozřejmé, že v případě vysokoškolského studia je 
dopravní zpoždění spojené s vychováním odborníka se specifickými dovednost-
mi od 3 do 9 let v závislosti na požadované kvalifikaci; 3 roky odpovídají baka-
lářskému stupni, min. 9 let pak úrovni nejvyšší Ph.D.). „Jednorázové“ poptávky 
či poptávky s nezbytnou rychlou odezvou lze řešit formou speciálních worksho-
pů, zavedením série nových předmětů či certifikátového studia. Toto jsou instru-
menty, kterými lze dosáhnout rychlejší odezvy k uspokojení specifické poptávky 
po absolventech se specifickými dovednostmi. 

Sekundárním cílem, který v poslední době často vede průmyslové partnery  
k zahájení nebo rozšíření spolupráce s univerzitou, jsou marketingové markery. 
Spolupráce firmy s univerzitou ve vědecko-výzkumné oblasti je dnes marketin-
gově často akcentovaná a dodává novému produktu určitý aspekt výjimečnos-
ti/exkluzívnosti, zejména u západních zákazníků a v zámoří. 

 
11.4   Dílčí závěry modelové případové studie  

Z hlediska spolupráce s průmyslem těží ZČU z historicky velmi úzkých va-
zeb na významné průmyslové partnery jak v plzeňském regionu, tak i mimo něj. 
ZČU velmi silně akcentuje tzv. „třetí roli“ univerzit, tj. propojení s průmyslovou 
praxí i s oblastí veřejné správy. Význam těchto aktivit na ZČU dokládá mj. zří-
zení funkce prorektora ZČU pro tuto oblast, a to s účinností od 1. března 2007. 
Obdobnou cestou se vydaly i jednotlivé technické fakulty - v současné době fun-
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gují proděkani pro styk s průmyslem na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechnic-
ké. 

Rozsáhlá, úspěšná spolupráce s průmyslovými partnery i veřejnou správnou 
již dlouhodobě existuje. Tato spolupráce funguje jak v oblasti vzdělávací, tak  
i v oblasti vědecko-výzkumné a aplikační (společné projekty, granty, společná 
pracoviště). V uvedených oblastech předpokládáme další významný rozvoj 
v nejbližší budoucnosti především ve vazbě na strukturální fondy EU – i.e. 
ERDF, ESF – OP VaVpI, OP VpK. Na ZČU je nezbytná optimalizace resp. sys-
tematizace této spolupráce a její lepší začlenění do procesů ZČU. Značné zlepše-
ní vyžadují zejména nástroje managementu, v řadě případů bude nezbytná změna 
přístupu dílčích řídících týmů, i lepší koordinace vnitřních aktivit a zajištění lep-
ších informačních kanálů mezi jednotlivými subjekty ZČU. Úspěšná a těsná spo-
lupráce s významným průmyslovým partnerem je dlouhodobý projekt, který vy-
žaduje ze strany univerzity značnou péči a preciznost v managementu těchto 
aktivit, což v řadě případů není na akademických pracovištích zcela běžným ná-
vykem. Díky dosud dostatečným lidským zdrojům a know-how je ZČU velmi 
pozitivně hodnocena u řady průmyslových podniků, což se v důsledku významně 
projevuje množstvím aplikovaného výzkumu, který na ZČU probíhá. 

Velmi dobrou úroveň má zapojení externích partnerů do výuky, do čin-
nosti státních zkušebních komisí a dalších pedagogických a vědeckých komi-
sí a rad, zadávání témat bakalářských, diplomových i disertačních prací  
z praxe a s nimi spojené praxe a pobyty u zadavatelských partnerů. Navíc je 
část těchto praxí podpořena i formou mimořádných stipendií. O úspěšnosti 
těchto akcí svědčí četnost zapojení a medailová umístění nejlepších prací studen-
tů ZČU např. v Ceně E. ŠKODY, SIEMENS Excellence Award, soutěži ABB-
solvent, apod. Dalším významným aspektem vzdělávacího procesu na ZČU jsou 
společné projekty s průmyslovými partnery, na jejichž řešení se podílejí stu-
denti či celé studentské týmy. Odborníci z praxe mají též často částečné úvazky 
na jednotlivých katedrách, a přímo tak garantují určité odborné oblasti či zamě-
ření. 

ZČU se snaží získávat od strategických partnerů systematickou zpětnou 
vazbu. Např. stanoviska externích členů státních komisí jsou získávána v písem-
né podobě (formou podrobného dotazníku, který cíleně hodnotí nejrůznější krité-
ria – kvalitu absolventů, náměty na modifikace studijních plánů, atd.). Pravidelně 
probíhají setkání řídících týmů koordinujících spolupráci s jednotlivými partnery 
(tzv. steering committees). Získané připomínky slouží jako podklad při dal-
ším rozvoji studijních plánů. Rezervy však stále existují např. v rozvoji specia-
lizovaných programů (např. program ŠKODA TRAINEE, brigády v zahraničních 
podnicích), kde by bylo možné zapojit větší množství studentů. Jako velmi 
úspěšný byl v tomto smyslu hodnocen např. opakovaně realizovaný kurz „Ino-
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vační podnikání“ určený zejména pro studenty FAV a připravený ve spolupráci  
s BIC Plzeň, VT parkem Plzeň a agenturou CZECHINVEST. 

Rozšiřovat se daří i nabídku přednášek a ucelených kurzů dalšího vzdě-
lávání, v některých případech (PANASONIC, HUTCHINSON apod.) tato na-
bídka vlastně vytváří ucelený program vzdělání v příslušném podniku. Spoluprá-
ci v této oblasti se daří rozšiřovat i do oblasti veřejné správy, kde je oceňována 
nabídka odborně příslušných fakult (FF, FEK, atd.) a jsou připravovány i nové 
akce.  

Oblast spolupráce s průmyslovými podniky, realizovaná zejména tech-
nickými fakultami (FAV, FEL, FST) a centrem NTC, je velmi rozsáhlá a ob-
vykle zasmluvněná formou dohod o vzájemné spolupráci a transferu know-how 
(typicky „Memorandum of Understanding“). Realizuje se jak s velkými podniky 
např. ŠKODA Holding, a.s., a její dceřiné společnosti, ŠKODA Auto, SIEMENS, 
Robert Bosch, PANASONIC, OMZ, ČEZ, ABB, ZF Engineering atd., tak  
i v úrovni malých a středních podniků a podílí se na ní většina fakult. Roste spo-
lupráce jak s inovativními podniky (Witte Nejdek, Kerio, Motor Jikov České 
Budějovice, Jihostroj Velešín, atd.), tak i s výzkumnými podniky a institucemi 
(Škoda Výzkum, Comtes FHT, MBtech Bohemia, s. r. o., apod.). 

V uplynulém roce vzrostla jak objemem, tak i kvalitou úroveň spolupráce  
v oblasti veřejné správy. Prohloubily se vztahy s orgány a organizacemi na úrov-
ni NUTS II Jihozápad, na úrovních Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského 
kraje, i spolupráce s městem Plzní a několika dalšími městy (České Budějovice, 
Strakonice, Tachov, Plasy, Sokolov atd.). O tom, že na ZČU je této oblasti věno-
vána patřičná pozornost, svědčí mj. i činnost Střediska pro výzkum regionálního 
rozvoje (SVRR) na FEK i Regionální kontaktní organizace na úrovni ZČU, kde 
se mj. zpracovávají výzkumy a studie, jejichž zadavateli jsou obce, mikroregio-
ny, kraje, anebo Ministerstvo pro místní rozvoj. V uplynulém roce to byly např. 
projekty „Konkurenceschopnost malých měst v České republice“ a „Teorie učí-
cích se regionů a její uplatnění v regionálním programování a projektování“. 
SVRR bylo také hlavním organizátorem mezinárodní vědecké konference Regio 
2007 - Konkurenceschopnost podniků, měst a regionů, která se konala ve dnech 
20. a 21.11. 2007 v Plzni. 

Významná je též spolupráce FPE s Karlovarským a Plzeňským krajem, která 
v uplynulém roce vyústila do vybudování a akreditace dvou nových studijních 
oborů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství odbor-
ných předmětů v prezenční a kombinované formě. Na požádání výchovných za-
řízení pro volno-časové aktivity byl v roce 2007 akreditován bakalářský studijní 
program Výchova ke zdraví. Na FPE je realizována klinická praxe studentů baka-
lářského a navazujícího magisterského studia oboru Sociální práce. V roce 2007 
byla vytvořena databáze partnerských organizací působících na území města 
Plzně a v blízkém okolí. Databáze čítá 27 organizací. Intenzivní spolupráce je 
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realizována na následujících pracovištích: Tady a teď, o. p. s, Diakonie ČCE, 
Dětský domov Trnová, Selesiánské středisko mládeže v Plzni, Fond ohrožených 
dětí v Plzni, Domov pro osoby zdravotně postižené ve Stodě, Městský ústav so-
ciálních služeb v Plzni, Ústav sociální péče ve Zbůchu. V bakalářském studijním 
programu Psychologie se zaměřením na vzdělávání je praxe realizována formou 
tematické exkurze a formou terénní praxe z psychologie. Praxe probíhá v násle-
dujících institucích: PL Dobřany, Speciální základní škola při FN Plzeň, Dia-
gnostický ústav v Plzni, Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni, Poradna 
pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Plzni, Léčebna pro dlouhodobě 
nemocné v Plzni. 

Rovněž UUD v roce 2007 velmi aktivně spolupracoval jak přímo s městem 
Plzeň (zejména vytvoření nové turistické mapy s názvem „Špendlíky historie na 
mapě Plzně“, jednotného vizuálního stylu pro Knihovnu města Plzně, spoluprací 
na informační kampani zaměřené na konzumaci alkoholu mladistvými „Dávej 
bacha, když sedáš za volant“, charitativní projekt „Lavičky Plzeň 2007“, ztvár-
nění několika zastávek plzeňské hromadné dopravy atd.), tak i s dalšími organi-
zacemi jako např. s TV ZAK, science centrem TECHMANIA, městem Rokycany 
apod., a ve spolupráci se studenty FST řešil i několik designérských návrhů pro 
průmyslové firmy (MBtech, ŠKODA Auto, a. s, LINET, s. r. o.). 

 
11.4.1  Závěrečná SWOT analýza – zobecnění dosažených výsledků 
 

S – Silné stránky 
 Tradice technických oborů na 

ZČU. 
 Úzké vazby (s historickou tradicí) 

na silné průmyslové partnery 
v regionu i mimo něj. 

 Renomované vědecko-výzkumné 
týmy ve vybraných oblastech. 
Značné zkušenosti s aplikovaným 
výzkumem. 

 Rozsáhlé průmyslové reference. 
 Zajímavé lidské zdroje. 
 Relativně stále vysoký počet stu-

dentů v technických oborech. 
 Uplatnitelnost absolventů v praxi 

(platí především pro technické 
obory – dokládá analýza neza-
městnanosti absolventů). 

 Značný podíl odborníků z praxe  

W – Slabé stránky 
 Management a nástroje řízení 

spolupráce s průmyslovými part-
nery  
a veřejnou správou. 

 Obvykle nedostatečná koordinace 
vnitřních aktivit a často nefungující 
informační kanály mezi jednotli-
vými subjekty ZČU. 

 Neexistence či omezená činnost 
pracovišť pro podporu spolupráce 
s průmyslem a transferu techno-
logií  
a know-how. 

 Slabý aktivní marketing. 
 Neexistence obraných mechani-

zmů proti často nesystematické-
mu „drancování“ lidských zdrojů 
univerzity. 

 Ve společnosti zakořeněná ne-
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a externích partnerů na výuce. 
(Odborníci z praxe mají často pří-
mo částečné úvazky na ka-
tedrách.) 

 Rychle se rozvíjející infrastruktura 
ZČU. 

 Rozšiřuje se zapojování do pro-
gramů EU. 

 Geografická poloha – unikátní 
postavení v regionu + úspěšná 
průmyslová zóna. 

chuť pro studium technických a 
přírodovědeckých oborů. Studenti 
se obávají vysoké obtížnosti stu-
dia. Nechuť k technickým oborům 
je často vyvolána způsobem výu-
ky matematiky, fyziky a obecně 
přírodních věd na nižších stupních 
studia. 

 Finanční ohodnocení a společen-
ská prestiž po nástupu do za-
městnání  
u technických profesí. 

O – Příležitosti 
 Vstup do EU, vyšší konkurenční 

tlak dále vyvolává: 
 zvýšenou potřebu inovací s využi-

tím spolupráce průmyslu a univer-
zit již při tvorbě studijních progra-
mů. 

 zvýšenou potřebu celoživotního 
vzdělávání. 

 Přístup ke strukturálním a dalším 
fondům EU. 

 Zlepšení marketingu a nástrojů 
propagace. 

 Po nasycení zájmu o netechnické 
obory větší zájem o technické 
obory. 

 Geografická poloha dávající dobrý 
předpoklad k navázání úzké spo-
lupráce se subjekty ze západní 
Evropy. 

 Vznik nových firem i příchod za-
hraničních investorů. 

 Marketingové markery. Spoluprá-
ce firmy s univerzitou ve vědecko-
výzkumné oblasti je dnes marke-
tingově často akcentovaná a do-
dává novému produktu určitý 
aspekt výjimečnosti/exkluzívnosti. 

T – Hrozby 
 Klesající počet zájemců o studium  

v technických oborech. 
 Odklon veřejnosti od vědy a tech-

niky, příklon k humanitním obo-
rům. 

 Úroveň zájemců o studium,  
a s tím úzce související následná 
úroveň absolventů. 

 „Sezónní“ výkyvy v poptávce po 
vybraných technických profesích, 
kdy firma přichází s poptávkou po 
značném množství absolventů 
s určitou specializací ovšem s tím, 
že tato poptávka je jednorázová. 

 Pokračující nedostatečná podpora 
VŠ ze strany vlády. 

 Časté a nesystematické změny 
systému financování VŠ. 

 Ekonomická krize. 
 Často chaotická restrukturalizace 

průmyslu. 
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11.5   Identifikace perspektivních směrů spolupráce univerzit s průmy-
slem:  
 
 Kam směřovat? 

Pokud se zamýšlíme na tím, jak by měla vypadat spolupráce univerzit 
s průmyslem, je třeba si položit základní otázku: „Jaké jsou klíčové produkty 
univerzity?“ a nebo ještě lépe: „Co vlastně univerzita nabízí a přináší?“.  

Univerzita disponuje třemi klíčovými produkty: 
1) Vzdělávání, a s tím úzce související primární přístup k lidským zdrojům. 

Univerzita je nositelem a šiřitelem vzdělanostního potenciálu. Vzdělávací 
činnost je jednoznačně primárním posláním univerzity. Významným tržním 
artiklem univerzity jsou její absolventi - kvalifikované lidské zdroje, které 
univerzita produkuje. Univerzita má k těmto lidským zdrojům, které jsou 
klíčové a nepostradatelné pro rozvoj průmyslových subjektů, primární a ex-
kluzivní přístup. Získávání lidských zdrojů je jednoznačně nejčastějším mo-
tivem průmyslového subjektu pro spolupráci s univerzitou. Promyšlená stra-
tegie řízení resp. nakládání s těmito lidskými zdroji tak významně ovlivňuje 
úspěšnost univerzity. 

2) Věda a výzkum, včetně transferu technologií a know-how. Univerzita dispo-
nuje vědecko-výzkumnými týmy (vysoce erudovanými lidskými zdroji), ty-
picky velmi kvalitně vybavenou vědeckou infrastrukturou a know-how ve 
vybraných strategických oblastech její vědecké činnosti. Významně rostoucí 
tlak globalizovaného trhu na inovační potenciál firem je velmi silným moti-
vem pro spolupráci průmyslového subjektu s univerzitou. 

3) Goodwill a přístup univerzity ke specifickým zdrojům. Neméně významným 
faktorem motivujícím průmyslové subjekty ke spolupráci s univerzitami 
jsou marketingové markery. Goodwill univerzity, a tím i spolupráce firmy 
s univerzitou ve vědecko-výzkumné oblasti je dnes marketingově často ak-
centovaná a dodává novému produktu určitý aspekt výjimečnosti/exkluzív-
nosti, zejména u západních zákazníků a v zámoří.  
 
Silným motivem průmyslových subjektů pro spolupráci s univerzitou je pří-

stup univerzity ke specifickým finančním (grantovým) zdrojům – obecně účelo-
vým prostředkům, na které by průmyslový podnik bez účasti univerzity nedosáhl. 
Tato synergie je oboustranně výhodná, neboť zpětně umožňuje univerzitě cíleně 
usilovat o prostředky, které by naopak ona nezískala bez účasti průmyslového 
partnera. Zmíněné účelové dotační prostředky dosahují v současnosti velice 
atraktivních hodnot. 

Z výše uvedeného je jasné, že synergické efekty plynoucí z úzké spolupráce 
průmyslu a univerzit jsou oboustranně velmi výhodné. Forma spolupráce a oče-
kávané benefity na jednotlivých stranách jsou samozřejmě závislé na řadě aspek-
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tů a v jednotlivých případech se různí. Při řízení spolupráce mezi univerzitou  
a jejím průmyslovým partnerem se však vždy a stále dokola potýkáme s několika 
samozřejmými otázkami, jejichž správné zodpovězení není vůbec jednoduché: 
 Jak by měla spolupráce vypadat? 
 Jaké nové příležitosti máme k dispozici a hlavně, jak je účinně a včas identi-

fikovat? 
 Máme jasně definovanou vizi? 

 
Na tyto otázky nelze nalézt jasnou obecnou odpověď a takovou ambici 

v této práci ani nemáme. V naší úvaze bychom chtěli spíše upozornit na některé 
zásadní problémy, které ve spolupráci mezi univerzitou a jejími průmyslovými 
partnery často spatřujeme: 
1) Chybí vize, a s tím související jednoznačná definice cílů spolupráce. Tohle 

je podle našeho názoru jeden z nejvážnějších a nejčastějších problémů. Ma-
nagement obou stran obvykle vyjadřuje zájem o spolupráci a ujišťuje druhou 
stranu o tom, že mu na spolupráci záleží. Avšak bez jasné vize, kam by spo-
lupráce měla směřovat, i při nejlepších úmyslech a existujících nemalých 
příležitostech (viz výše), bude spolupráce stagnovat či degradovat a typicky 
se omezí na pár seminářů nebo přednášek event. několik drobných, krátko-
dobých projektů v rámci doplňkové hospodářské činnosti univerzity ročně 
bez cíleného a hlavně významného přínosu pro kteroukoliv ze stran. 

2) Projekty, procesy a jejich řízení. Nastartování úvodních a nejlépe pravidelně 
se opakujících projektů, definice a zavedení základních procesů, které ná-
sledně běží automaticky, a vybudovaní transparentních a efektivních komu-
nikačních kanálů je klíčové pro úspěšně fungující spolupráci. Zavedené pro-
cesy a projekty nutí obě strany věnovat se problematice řízení a rozvíjení té-
to spolupráce. Úspěšná a těsná spolupráce s významným průmyslovým part-
nerem je dlouhodobý projekt, který vyžaduje ze strany univerzity značnou 
péči a preciznost v managementu této spolupráce, což v řadě případů není 
dosud na akademických pracovištích zcela běžným návykem. 

3) Společné marketingové aktivity. Velkou mezeru, a s tím související promar-
něné oboustranně zajímavé příležitosti, spatřujeme v nepropracované spo-
lečné marketingové strategii. Ta je při spolupráci, podle našeho názoru na-
prosto chybně, často zcela opomíjena. 
 
Spolupráce univerzit s průmyslem skýtá velký potenciál, který není v ČR 

dlouhodobě efektivně využíván. Je však třeba poznamenat, že úroveň spolupráce 
univerzit s průmyslem se v posledních letech i s přispěním současné ekonomické 
krize postupně zlepšuje. Zásadní význam na další vývoj v této věci bude mít 
dlouho diskutovaná reforma vysokého školství a také nepropracované a hlavně 
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neefektivní řízení a financování vědy, které je nezbytné též racionálně reformo-
vat. 
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12. 
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU 

 
Josef Beneš, Helena Šebková 

 
Očekávané výsledky projektu byly zformulovány do sedmi základních bodů. 

Všechny jsou podrobně pojednány v Závěrečné zprávě (v části 4.1.1 Popis řešení 
projektu v eProjektu). Vlastní výsledky projektu jsou zveřejněné v recenzo-
vaných časopisech AULA a Andragogická revue ve formě pěti výzkumných 
článků a v jednotlivých kapitolách této monografie. Tato kapitola slouží nejen 
jako přehled výsledků uspořádaných podle základních sedmi bodů projektu, ale 
obsahuje také výsledky projektu, které nejsou součástí výzkumných studií  
a odkazuje na různé důležité, resp. zajímavé podklady, umístěné do kapitoly 13 
s názvem Přílohy.  

 
12.1 Mezinárodní komparace doporučení expertů OECD poskytnu-
tých zemím účastnících se v projektu Thematic Review of Tertiary 
Education v oblasti spolupráce vysokých škol s podniky a dalšími ex-
terními partnery 

Mezinárodní komparaci doporučení expertů OECD je věnována výzkumná 
studie Terciární vzdělávání a trh práce v projektu OECD „Thematic Review of 
Tertiary Education“, připravená pro publikaci v recenzovaném časopise AULA 
(č.1/2010). Obsáhlým rozborem a komparací doporučení expertů OECD, která 
byla poskytnuta účastnickým zemím projektu Thematic Review of Tertiary Edu-
cation, se zabývá poslední kapitola této monografie.  

Nejdůležitějším výstupem tohoto mezinárodního projektu je závěrečná syn-
tetická studie „Tertiary Education for the Knowledge Society. OECD Thematic 
Review of Tertiary Education, zpracovaná týmem odborníků OECD (Paulo San-
tiago, Karine Tremblay, Ester Basri, Elena Arnal) v roce 2008. Tato studie čerpa-
la z mnoha výzkumných prací odborníků v oblasti vysokého školství celého svě-
ta, z národních podkladových studií, které byly pro účely projektu zpracovány 
v zemích, které se projektu zúčastnily, ze zmíněných Country Notes, které obsa-
hovaly doporučení k rozvoji terciárních vzdělávacích systémů těchto zemí a ze 
zkušeností, které týmy mezinárodních odborníků získaly v průběhu hodnotících 
návštěv v jednotlivých zemích. Rozsáhlá studie je tématicky utříděna a mezi 
jiným obsahuje i kapitolu „Posilování vazeb s trhem práce“. Také tato studie 
obsahuje v závěru jednotlivých tématických kapitol doporučení, která by se měla 
týkat rozvoje terciárního vzdělávání v obecném pojetí. Je proto potřeba vážit, 
která z nich a v jakých modifikacích jsou pro konkrétní zemi využitelná. Dopo-
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ručení však čerpají z neobyčejně rozsáhlých podkladů a velkých zkušeností  
a jejich prostudování může být zásadním přínosem k využitelným znalostem 
všem skupinám i jednotlivcům, jejichž práce jakkoliv s terciárním vzděláváním 
souvisí. Volný překlad doporučení k tématice spolupráce vysokých škol s trhem 
práce je uveden v 13. kapitole monografie v Příloze 1.  

 
12.2 Přehled technicky zaměřených bakalářských a vybraných nava-
zujících studijních programů, na jejichž přípravě se podíleli externí 
odborníci z praxe nebo další sociální partneři. Tento přehled bude 
zahrnovat i informace o motivaci, rozsahu, formách a výsledcích spo-
lupráce s externími odborníky. Bude sledována i návaznost a prostup-
nost takto koncipovaných studijních programů (vertikální, tj. přechod 
z bakalářského do navazujícího magisterského studijní programu  
v rámci jedné instituce i mezi institucemi a horizontální, tj. možnost 
flexibilní volby studijní cesty v rámci různých oborů). 

Sledované vysoké školy realizují několik desítek studijních programů 
s několika sty oborů. Souhrnné počty za jednotlivé vysoké školy nemají vypoví-
dací hodnotu, protože zákon o vysokých školách přesně nespecifikuje, jakým 
způsobem se studijní program člení na obory. Některé fakulty pojímají studijní 
programy velmi komplexně, mají jich málo, ale člení je na více oborů, zatímco 
jiné fakulty oborově příbuzné povýší jednotlivé obory na studijní programy. 
Konkrétní studijní programy a obory, které jednotlivé fakulty realizují, jsou 
v databázích využívaných pro výzkum popisovány v kapitolách 6 a 7 této mono-
grafie. 

Výzkum ukázal, že se odborníci z praxe podílejí na přípravě téměř všech 
studijních programů. Většinou jde o neformální spolupráci s akademickými pra-
covníky vysoké školy/fakulty. Spolupráce se velmi často realizuje v oblasti vý-
zkumu a vývoje, ale získané kontakty jsou dále využívány i ve vzdělávací čin-
nosti. Vliv externích odborníků na vzdělávací činnost se také uskutečňuje pro-
střednictvím externích členů vědeckých rad vysokých škol a fakult. Z výzkumu 
vyplynulo, že tato spolupráce je ve většině případů považována za velice přínos-
nou. Na základě výzkumu je možné konstatovat, že motivací ke spolupráci je 
vesměs zájem externích pracovníků o rozvoj oboru i zájem podílet se na výchově 
studentů.  

Společné diskuse pomáhají formulovat potřebný znalostní a dovednostní 
profil absolventů a přispívají tím ke vhodné modifikaci obsahu kurzů praktických 
předmětů, případně oborů i celých studijních programů. 

Výjimečný příklad dobré praxe lze najít na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze, která přistoupila k restruktualizaci studijních programů 
systémově v rámci celé školy. Vytvořila tým pro tvorbu nových strukturovaných 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 301

studijních programů, jehož členy byli též odborníci z praxe. Průběžné konzultace 
umožnily reflektovat návrhy odběratelské sféry a začlenit je do obsahu studijních 
programů.  

Zákon o vysokých školách horizontální i vertikální prostupnost studia 
umožňuje, reálná situace však zatím není zdaleka ideální, jak bylo podrobně ro-
zebráno v kapitole 7 této monografie. Příloha 2 ilustruje nepředpokládaný vývoj 
poměru počtu absolventů bakalářských a magisterských studijních programů.  

 
12.3 Přehled o účasti odborníků z praxe, sociálních partnerů a před-
stavitelů místních společenství ve správních radách technicky zaměře-
ných veřejných vysokých škol s příklady jejich aktivit a oblastí uplat-
ňovaného vlivu na činnost příslušné vysoké školy. V přehledu budou 
uvedeny i příklady zpětné vazby, která se projeví jako případný dů-
sledek činnosti členů správních rad na podniky a další vnější partnery 
sledovaných vysokých škol 

Výzkum ukázal, že činnost správních rad je vesměs chápána pozitivně. 
Podrobně jsou názory rektorů a předsedů správních rad, ale i širší technické ve-
řejnosti analyzovány a popsány v článcích Šmídová (2009) a v kapitole 2 této 
monografie. Hlavní zodpovědnost správní rady spočívá v kontrole hospodaření 
s majetkem. Členy správní rady jsou obvykle vysoce postavené osobnosti státní 
správy, samosprávy, jiných vysokých škol a dalších organizací a podniků. Jejich 
vytížení obvykle nedovoluje studovat obsáhlé dokumenty a připravovat se na 
jednání správní rady příliš detailně. Jejich názory a podněty k činnosti vysoké 
školy proto vyplývají často spíše z jejich vlastních zkušeností. Většina členů 
správních rad se proto soustřeďuje především na procesy schvalování majetko-
vých operací, kde správní rada téměř beze zbytku naplňuje očekávání, která byla 
při jejich zřizování zamýšlena. V současné době je jednou z priorit diskusí o stra-
tegii rozvoje vysokých škol potenciální změny (zvýšení) kompetencí správních 
rad. Impuls pro tyto debaty přišel kromě jiného i z doporučení expertů OECD 
(Country Note). Potenciální změny kompetencí správní rady by samozřejmě 
mohly mít nejrůznější důsledky. Zajímavým příkladem, který může doplnit už  
i jistou zkušenost, je změna kompetencí správních rad slovenských vysokých 
škol. Zápis z diskuse s generálním ředitelem sekce vysokých škol slovenského 
ministerstva školství je v Příloze 3. 

Přehled o současném složení správních rad na vysokých školách našeho 
vzorku, členěny podle působiště (veřejný život včetně podnikatelů, státní správa 
a územní samospráva je uveden v tabulce v Příloze 4. 
 
 



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 302

12.4 Přehled o účasti odborníků z praxe ve vědeckých radách technic-
ky zaměřených fakult s příklady jejich aktivit při tvorbě studijních 
programů a konkrétních důsledcích na sledované bakalářské, resp. 
vybrané navazující magisterské studijní programy. 

Vědecké rady (zřízené na úrovni fakult i vysokých škol) jsou jedním z aka-
demických orgánů vysoké školy i fakulty podílejícím se na řízení těchto institucí. 
Jejich důležité pravomoci - schvalování studijních programů a vykonávání pů-
sobnosti v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení jsou specifiko-
vány zákonem. Vědecké rady dále projednávají dlouhodobé záměry na úrovni 
vysoké školy i fakult. Zákon dále určuje, že nejméně jedna třetina členů vědec-
kých rad jsou jiné osoby než členové akademické obce dané vysoké školy nebo 
fakulty. Z toho jasně vyplývá účast externích členů na rozhodovacích procesech  
i výrazná možnost vlivu na strategické plánování instituce.  

Aktivity vědeckých rad byly především součástí polostrukturovaných říze-
ných rozhovorů a dotazníkového šetření mezi děkany. Účast jejich externích 
členů na tvorbě studijních programů je pojednána v první kapitole této monogra-
fie i v článku publikovaném v časopise AULA, který se zabývá implementací 
modelů strukturovaného studia.  

Na tomto místě připomeňme, že na celkovém počtu externích členů vědec-
kých rad, jejichž počet je v souladu s ustanovením zákona, mají vesměs daleko 
větší podíl akademičtí pracovníci z jiných vysokých škol a z AV ČR než odbor-
níci mimo akademickou komunitu (přehledová tabulka je v kapitole 13, Příloha 
5). Z řízených rozhovorů, které se tímto faktem v rámci otevřené otázky zabýva-
ly, se ukázalo, že důvodem je především vysoká pracovní zátěž odborníků 
z praxe a z ní vyplývající problém s účastní na zasedání vědeckých rad. Neúčast 
těchto členů může v případě rozhodování o studijních programech nebo při hod-
nocení kandidátů na posty docentů a profesorů zablokovat hlasování vědecké 
rady a tudíž způsobit velké problémy. Vedení vysokých škol a fakult si tuto sku-
tečnost uvědomuje a rektoři i děkani využívají své kompetence jmenovat členy 
vědeckých rad tak, aby výše uvedené problémy minimalizovali.  

Z textu první kapitoly monografie však lze usoudit, že obecné hodnocení 
účasti externích členů na tvorbě studijních programů, ale také na zajišťování 
kvality i na ostatních činnostech vysoké školy resp. fakulty, je až na některé 
drobné výhrady hodnocena jednoznačně pozitivně.  
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12.5 Přehled o účasti odborníků z praxe, sociálních partnerů  
a představitelů místních společenství při zajišťování kvality. V pře-
hledu budou pojednány aktivity vnějších partnerů v zajišťování kvali-
ty na národní úrovni, zejména jejich účasti v pracovních skupinách 
Akreditační komise a aktivity a důsledky účasti těchto odborníků na 
úrovni vysokých škol/fakult, projevující se v mechanismech vnitřního 
hodnocení kvality 

Účast odborníků z praxe, sociálních partnerů a představitelů místních spole-
čenství v mechanismech zajišťování kvality je komplexní záležitost.  

Základním a pro všechny vysoké školy povinným mechanismem je hodno-
cení kvality studijních programů pro účely akreditace (obdobně v případě akredi-
tace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem). Externím hodnotite-
lem je Akreditační komise, jejíž výrok o kvalitě studijního programu má pro 
akreditaci zásadní význam. Složení Akreditační komise bylo od jejího zřízení 
v roce 1990 vždy převážně „akademického“ charakteru, většinu členů tvořili 
vysoce kvalifikovaní akademičtí pracovníci a někteří význační odborníci 
z Akademie věd ČR. Účast mimoakademických odborníků a zahraničních odbor-
níků je po celou dobu fungování Akreditační komise poměrně malá. Důvodem 
malého zastoupení zahraničních odborníků je především jazyková bariéra, 
v některých případech mohou být limitujícími finanční prostředky. Malé zastou-
pení odborníků z praxe má řadu různých důvodů. Příliš akademická orientace 
Akreditační komise byla označena odborníky OECD jako slabá stránka 
v Country Note. Akreditační komise se tímto problémem vážně zabývá a posky-
tuje o svých dalších záměrech informace ve vlastních hodnotících zprávách. 
V současné době se na složení Akreditační komise (21 členů) podílí kromě AV 
ČR (5 členů) také 3 členové ze zahraniční (dva ze SRN a jeden ze Slovenska)  
a pouze jeden člen reprezentuje praxi. Také ve stálých pracovních skupinách 
Akreditační komise převažují akademičtí pracovníci (z celkového počtu 88 členů 
je 66 zástupců z vysokých škol), 11 členů je z AV ČR a dalších 11 z ostatních 
sfér, to znamená praxe v širokém slova smyslu (souhrnná tabulka je v kapitole 13 
v Příloze 6).  

Další hodnotící mechanismy, které jsou součástí zajišťování kvality vyso-
kých škol jsou velmi diversifikované. Výsledky šetření se dají zobecnit v tom, že 
účast externích partnerů je větší (běžná) ve vnějších hodnotících mechanismech, 
na vnitřním hodnocení se podílejí relativně málo. Dalším zobecněním může být 
konstatování, že vysoké školy se zajišťováním kvality zabývají velmi vážně  
a věnují mu velkou pozornost jak ve svých plánech (dlouhodobé záměry a jejich 
aktualizace), tak v popisu reálné situace ve výročních zprávách. Prakticky všech-
ny sledované vysoké školy začlenily do svých systémů zajišťování kvality me-
chanismy, v nichž hrají důležitou úlohu externí partneři (i když se často jedná 
například o zahraniční odborníky z akademického prostředí). Některé z těchto 
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mechanismů mohou sloužit jako příklady dobré praxe - například certifikace ISO 
2001, kterou mají všechny fakulty VŠB-TUO i vysoká škola jako taková, účast 
ZČU a VUZ v projektu ESMU (European Strategic Management of Universities) 
– Benchmarking, hodnocení kvality EUA (European University Association)  
a mnohé další.  

Podrobně se zajišťováním kvality a účastní externích partnerů v těchto pro-
cesech zabývá třetí kapitola této monografie.  

 
12.6 Zobecnění některých dosažených výsledků pro účely tvorby ná-
rodního kvalifikačního rámce a další účasti ČR v Boloňském procesu 

Můžeme shrnout, že v České republice byl implementován třístupňový sys-
tém vysokoškolského studia. Z analýzy výročních zpráv by bylo možné dovozo-
vat, že úspěšně. Většina studijních programů byla strukturována do třístupňové 
architektury, pouze některé zůstaly se souhlasem Akreditační komise dlouhé a to 
většinou jen ty, kde je to i požadavek „Evropských směrnic“, týkajících se regu-
lovaných povolání. Statistiky ale vykazují některé anomálie, a to jak např. ve 
srovnání struktury absolventů v České republice, Velké Británii a USA. V České 
republice je z celkového počtu absolventů stále vysoké procento absolventů 
magisterských programů, což neodpovídá záměru Bílé knihy (z roku 2001), který 
předpokládal, že jen polovina absolventů bakalářských programů bude pokračo-
vat v navazujících magisterských programech. Velmi malá úspěšnost v baka-
lářských programech (viz kapitola 7), zvláště na vysokých školách technického 
zaměření, naznačuje, že požadavky na jejich absolvování nebyly přizpůsobeny 
předpokladům a schopnostem uchazečů případně zapsaných studentů. 

Extenzivní rozvoj českého vysokého školství docílil etapu, která je podle te-
oretiků vysokého školství nazývána „universální“ (viz například Martin Trow, 
jehož publikace je uvedena v literatuře kapitoly 7 této monografie). Poměry po-
čtů absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia i stále velmi 
vysoká neúspěšnost především v bakalářském stupni studia však ukazují, že 
nejsou naplňovány ani předpoklady Bílé knihy, ani cíle dlouhodobých záměrů 
rozvoje jednotlivých vysokých škol a že diskuse o dalším vývoji je nezbytná.  

Nepříznivou situaci by mohl pomoci upravit v současné době připravovaný 
„Národní kvalifikační rámec“. Ten by měl být tvořen s ohledem na procento po-
pulace vstupující do terciárního systému vzdělávání a definovat všeobecné  
a odborné znalosti a dovednosti s přidanou hodnotu, odpovídající jednotlivým 
stupňům studia. V Příloze 7 je ukázka deskriptorů – charakteristika kompetencí, 
pro jednotlivé stupně terciárního studia.  
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12.7  Popularizace vybraných příkladů zvláště úspěšné spolupráce 
prostřednictvím různých nástrojů (semináře, webová stránka, publi-
kace v časopisech)  

Řešení projektu přineslo velké množství výsledků, které byly především 
průběžně zveřejňovány na webové stránce projektu. Výzkumné výsledky byly 
shrnuty do pěti článků pro recenzované časopisy AULA a Andragogická revue, 
v nichž byly též zveřejněny informativní zprávy o postupu řešení projektu. Vý-
sledky projektu budou v průběhu roku prezentovány též na dvou mezinárodních 
konferencích – EAIR Forum (The European Higher Education Society) ve Špa-
nělsku a na konferenci MEDACTA na Slovensku. Stručný obsah příspěvku pro 
EAIR Forum je v Příloze 8.  
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13. 
PŘÍLOHY 

 
Příloha 1 

 
Doporučení expertů OECD k tématice „Posilování vazeb s trhem prá-

ce“ 
(Volný překlad úryvků ze závěrů stejnojmenné kapitoly publikace „Tertiary 

Education for the Knowledge Society. OECD Thematic Review of Tertiary Edu-
cation. By Paulo Santiago, Karine Tremblay, Ester Basri, Elena Arnal. OECD 
2008“.) 

 
Ukazatelé budoucího vývoje politiky posilování propojení terciárního 

vzdělávání s trhem práce 
Následující politická doporučení jsou vyvozována z poznatků a zkušeností 

uváděných v Country Background Reports, v analýzách externích výzkumných 
týmů a v širší výzkumné literatuře. Jen některé z vyvozených politických impli-
kací jsou uplatnitelné ve všech zkoumaných zemích.  

(1) Koordinovat politiku pracovního trhu a vzdělávání 
Před dvěmi desítkami let začaly členské státy OECD vyvíjet institucionální 

opory zaměřené na integraci vědní, technologické a inovační politiky na vládní 
úrovni. Nyní se navrhuje, aby vlády zvážily vytvoření podobných opor zaměře-
ných na integraci vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti prostřednictvím 
takové instituce, jakou je výbor pro lidský kapitál na vládní úrovni. 

 (2) Zpřesnit údaje a zkvalitnit analýzy o uplatňování absolventů na 
pracovním trhu 

Ve většině zemí, v nichž probíhal tématický výzkum OECD, se projevoval 
nedostatek dat a analýz týkajících se uplatňování absolventů na pracovním trhu. 
Navrhujeme proto, aby byly zváženy větší investice do shromažďování dat  
o uplatňování absolventů na pracovním trhu.  

Jestliže mají studenti reagovat na signály pracovního trhu při výběru školy, 
na níž chtějí studovat, potřebují informace o mzdách a zaměstnatelnosti součas-
ných absolventů. Tyto informace musí být: (i) snadno dostupné a průběžně aktua-
lizované; (ii) rozlišené podle úrovně oblasti studia; (iii) schopné charakterizovat 
variabilitu ve mzdách a zaměstnání napříč terciárními vzdělávacími institucemi. 
Pro každou danou oblast studia by měly indikátory zahrnovat (a) počty absolven-
tů podle pohlaví, (b) proporce absolventů podle zaměstnatelnosti, (c) proporce 
absolventů podle zaměstnatelnosti v oblasti zahrnuté do studijního programu, (d) 
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průměrný plat v různých etapách profesní dráhy absolventů, (e) distribuce titulů 
nebo diplomů na různých úrovních, (f) status v zaměstnání /např. zaměstnaný na 
plný úvazek, zaměstnaný na částečný úvazek, nezaměstnaný, samostatně ekono-
micky činný, podnikatel/, (g) poměry růstu zaměstnanosti. Toto vše může být 
dosaženo tehdy, budou-li terciární vzdělávací instituce shromažďovat a zpraco-
vávat dostatečně podrobné údaje o absolventech. Nutno však zabezpečit, aby tím 
nedocházelo k přílišnému zvyšování administrativní zátěže institucí.  

Přehledy o uplatnění absolventů terciárního vzdělávání na pracovním trhu 
jsou rovněž důležité pro systémy zajišťování kvality: umožňují uplatňování no-
vých kritérií hodnocení, kromě obvyklých akademických kritérií. Uplatňování 
mimoakademických kritérií by mělo být spojováno se začleňováním externích 
členů, zvládajících problémy pracovního života a zaměstnatelnosti (employabili-
ty), do agentur zajišťování kvality. V úvahu by přicházeli např. klíčoví členové 
profesních asociací, hlavní technologové firem založených na intenzívním vý-
zkumu a představitelé praxe, kteří hrají významnou úlohu ve zprostředkovávání 
práce a zaměstnávání (employment) absolventů terciárních institucí.  

(3) Posilovat profesní poradenství na sekundární a terciární úrovni  
Je zapotřebí, aby informace o pracovním uplatnění absolventů byly nejen 

shromažďovány a zpracovávány, ale také optimálním způsobem šířeny. Proto je 
důležité zajistit, aby v profesním poradenství na středních školách a v terciárních 
institucích byly dobře využívány údaje o alternativách vzdělávání a o pracovním 
uplatnění. Systémy terciárního vzdělávání mohou mít značný užitek z posilování 
profesního poradenství na sekundární vzdělávací úrovni. Studenti by měli být 
informováni o pracovním trhu, o druhu dostupných pracovních míst a také o typu 
vzdělávací přípravy, která je vyžadována pro tato pracovní místa. To pomáhá 
studentům dospívat ke zdůvodněným rozhodnutím o volbě oblasti jejich terciár-
ního studia.  

Podstatné je zajistit, aby profesní poradenství na středních školách a v terci-
árních institucích bylo efektivní ve využívání dostupných informací a tedy, aby 
bylo adekvátně personálně zajištěno a obsazeno odborníky s odpovídající přípra-
vou.  

Zřizování národních nebo regionálních středisek profesního poradenství mů-
že být přínosné pro: (a) zajištění koordinace profesního poradenství mezi škol-
skými úřady, úřady pracovního trhu a orgány vlády; (b) vytvoření vazeb mezi 
profesním poradenstvím na sekundární a terciární úrovni; (c) poskytování odbor-
né pomoci profesním poradcům a v podpoře programů profesního poradenství.  

Nutno také doporučit, aby působení profesního poradenství bylo periodicky 
monitorováno a hodnoceno. 

(4) Zvětšovat kapacitu institucí, aby mohly adekvátně reagovat na po-
žadavky pracovního trhu 
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Zvyšování dostupnosti informací a profesních poradenských služeb jsou 
správné kroky k zajištění optimální reakce terciárních institucí na potřeby pra-
covního trhu, avšak samy o sobě nestačí. Jestliže mají oba tyto kroky přinášet 
očekávaný efekt, pak metodologie financování, zaváděné veřejnými orgány, musí 
vytvářet stimuly k tomu, aby (a) instituce disponující financemi odpovídaly na 
požadavky studentů a také (b) aby terciární instituce měly kapacitu k vnitřní rea-
lokaci zdrojů odpovídající preferencím studentů. Zdá se, že první z těchto pod-
mínek je již dostatečně široce uplatňována: v přístupech k veřejnému financování 
se konsistentně užívá počtů studentů jako kritéria k alokaci financí určených pro 
výuku v terciárních institucích. Druhá podmínka, zabezpečení kapacity institucí 
k realokaci zdrojů, je méně rozvinuta.  

(5) Zvyšovat podporu orientace institucí na pracovní trh 
V některých terciárních systémech je přikládána důležitost rozšiřování příle-

žitostí flexibilního studia zaměřeného na pracovní uplatnění studentů. Terciární 
instituce mají dlouhodobé zkušenosti a často i značné kompetence k prohlu-
bování vědeckých schopností mladých lidí osvojováním poznatků a výzkumných 
metod jednotlivých disciplín. Méně obvyklé však je vyvíjení profesních doved-
ností studentů prostřednictvím vzdělávání zakládaném na jejich pracovním uplat-
nění. Veřejní činitelé by měli podporovat diverzifikaci studijních příležitostí; 
dostatečně dostupné by měly být bakalářské studijní programy orientované na 
pracovní život a také krátké programy zaměřené na praxi. 

Prohlubování orientace na pracovní trh u programů terciární úrovně spolu se 
zajištěním vlivné kontinuální účasti na jejich přípravě a realizaci ze strany za-
městnavatelů a profesních asociací může být dosaženo řadou způsobů: (a) zříze-
ním veřejných institucí se silnou orientací na pracovní trh (např. polytechnik); (b) 
rozšiřováním profesně orientovaných programů ve veřejných institucích, které 
jsou součástí unitárních systémů; nebo (c) umožněním vstupu profesně oriento-
vaným soukromým institucím a poskytovatelům odborné přípravy do terciárního 
systému. Mnoho zemí již vytvořilo instituce s výraznější profesní orientací 
v rámci univerzitního vzdělávání. Avšak úspěch tohoto počínání v mnohém závi-
sí na tom, zda se podaří zabránit pronikání „akademického vlivu“ do těchto insti-
tucí. V unitárních systémech by mohlo být nejlepší podporovat v těchto institu-
cích orientaci na pracovní trh cestou (a) soutěžení mezi institucemi, (b) uplatnění 
způsobu financování, který umožňuje odměňovat orientaci na pracovní trh, (c) 
posilování partnerství mezi institucemi a zaměstnavateli.  

(6) Začlenit aktéry pracovního trhu do formulování politiky terciární-
ho vzdělávání a do řízení terciárních institucí  

Důležitým způsobem, jak může národní politický rámec přispět ke spojení 
terciárního vzdělávání s pracovním trhem, je politické působení prostřednictvím 
systémů řízení a vládnutí. Představitelé vzdělávacího systému mohou zahrnout 
aktéry pracovního trhu (například podnikatele, zástupce profesních organizací, 
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odborů) do formulování politiky terciárního vzdělávání prostřednictvím jejich 
začlenění do organizací a útvarů, které poskytují poradenství a analýzy tvůrcům 
politiky. 

Kromě toho by měli veřejní činitelé získávat aktéry pracovního trhu (např. 
reprezentanty firem, neziskových organizací, profesí, nebo takové představitele 
veřejného sektoru jako jsou ředitelé škol či nemocnic) k širší účasti v orgánech 
zodpovědných za strategické řízení terciárních institucí, a nejen v orgánech, které 
plní poradní úlohu. Další iniciativou může být stimulace terciárních institucí 
k tomu, aby získávali zaměstnavatele ke spolupráci při navrhování programů  
a dokonce i při hodnocení studentů, například prostřednictvím jejich začlenění do 
rad nebo komisí, které se v institucích zabývají tvorbou kurikula. Zvláště by to 
bylo přínosné v profesním sektoru.  

(7) Stimulovat terciární vzdělávací instituce ke zvyšování aktivní účasti 
v celoživotním vzdělávání  

Ve většině zemí se pociťuje potřeba posilovat úlohu terciárního vzdělávání 
v obnově a zvyšování kvalifikace pracovní síly. Je nezbytné, aby terciární insti-
tuce rozšiřovaly příležitosti celoživotního vzdělávání zvyšováním flexibility své 
nabídky a navrhováním takových alternativních vzdělávacích programů a odbor-
né přípravy, které budou šity na míru potřebám zaměstnavatelů a daných průmys-
lových odvětví.  

Participace terciárních institucí v celoživotním vzdělávání by měla být posu-
zována v širším kontextu posilování partnerství s podnikatelským sektorem. Ak-
tivity, rozvíjené napříč systémem terciárního vzdělávání, musí zahrnovat stáže  
a praxe studentů a učitelů v průmyslu, propojení organizačních útvarů terciárních 
institucí s podnikatelským sektorem a účast zaměstnavatelů v každodenních čin-
nostech institucí (včetně řízení a tvorby kurikula).  

(8) Zkoumat a využívat potenciál Národního kvalifikačního rámce 
Rámec kvalifikací má potenciál referenčního nástroje ke koordinaci poža-

davků zaměstnavatelů, očekávání studentů a nabídky institucí. Dobře fungující 
rámec kvalifikací má řadu přínosných efektů: zaměstnavatelé mohou specifikovat 
kompetence vyžadované k zaměstnání; vzdělávací instituce mohou navrhovat 
programy umožňující studentům získat požadované kompetence; studenti mají 
možnost rozpoznat, jaké kompetence musí získat, aby byli zaměstnatelní (em-
ployable). Dobře fungující kvalifikační rámec také umožňuje, aby byly flexibil-
nější transfery mezi oblastmi studia a mezi institucemi. Správně vytvořený rámec 
má také potenciál napomáhat hodnocení a uznávání dřívějšího učení.  

Je třeba si však uvědomit, že navrhování efektivních národních kvalifikač-
ních rámců představuje řešení velmi složitých otázek s rizikem, že nemusí vždy 
poskytovat jasné signály studentům, institucím ani zaměstnavatelům.  
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Příloha 2 
 
Vývoj počtu absolventů bakalářských a magisterských (dlouhých i na-

vazujících) studijních programů.  
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Příloha 3 
 

Poznámky z rozhovoru s generálním ředitelem sekce vysokých škol  
Obecně ke spolupráci vysokých škol s partnery  

 jako příklad mohou sloužit technické university v Bratislavě a Žilině, ze 
spolupráce získávají i velké finanční prostředky,  

 v oblasti technických studií velmi dobrá, v humanitních studiích a vědách 
spíše malá.  
 
Náměty na úpravy zákona, zamýšlené vs. schválené 

 připravená novela počítala s možností vkládat majetek do obchodních spo-
lečnosti, zisk by se dělil úměrně vloženému majetku; nebylo schváleno, 

 doplněk novely o konkurzu měl zaručit, že původně vložený majetek se vrátí 
vysoké škole (zůstal problém jak vyřešit zhodnocení majetku, úmyslem bylo 
ponechat na škole, aby se s tím nějak vyrovnala); opět nebylo schváleno, 

 novela z října 2009 umožňuje veřejné vysoké škole nabídnout inkubátor 
podnikatelskému subjektu.  
 
Zajišťování kvality v současné slovenské realitě 

 byla provedena komplexní akreditace (plošně na všech vysokých školách), 
 plošné hodnocení EUA (European University Association) nepřineslo zá-

sadní nové poznatky, ale pomohlo, protože byly z vnějšího prostředí potvr-
zeny představy rozvoje vysokého školství globálně i v konkrétnostech,  

 studijní program musí mít garanta a dva spolugaranty; v souvislosti s funk-
čními místy to působí problém,  

 vysoké školy jsou povinny vytvářet systémy vnitřního zajišťování kvality, 
ale zatím není situace považována za uspokojivou.  
 
Správní rady s novými kompetencemi 

 členové správní rady schvalují (společně s akademickým senátem) rozpočet, 
 důsledkem je daleko větší zájem a pozornost členů správní rady věnovaná 

podkladům i konečnému rozpočtu,  
 je možné konstatovat, že členové správních rad vzali vážně na vědomí svoje 

nové kompetence a uvědomují si výraznou změnu odpovědnosti, případně 
zásadní problémy, které budou muset řešit,  

 složení správních rad se už výrazně obměnilo, odešli vysoce postavení  
a velmi zaměstnaní lidé, protože zjistili, že se nemohou povinnostem dosta-



SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH FAKULT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL S PODNIKY A DALŠÍMI EXPERTY SE ZAMĚŘENÍM NA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 313

tečně věnovat, zatím nejsou dostatečné odezvy ke zobecnění, jak se změny 
ve složení správních rad projevily,  

 správní rada získala kompetenci podat návrh na kandidáta na rektora, zatím 
ale nebyla využita,  

 povinnost společného schválení rozpočtu správní radou a akademickým 
senátem vyžaduje vzájemnou dohodu obou orgánů; někdy to může vést 
k zablokování rozpočtu na dlouhou dobu,  

 diskutovaný názor: vysoká škola není podnik, členové správní rady neřeší 
každodenní problémy, nemají přehled o všech záležitostech a proto není asi 
rozumné jim dát všechny řídící kompetence.  
 
Vědecká rada 

 obecně má na řízení školy malý vliv, 
 členové jsou většinou manažeři na úrovni územních celků apod., ve složení 

nepřevažuji akademičtí pracovníci z jiných vysokých škol.  
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Příloha 4 
Složení správních rad sledovaných vysokých škol  
(údaje k 4. 1. 2010) 
 

Správní rady škol Celkem
Akademická 

obec včetně AV

Mimo  
akademickou 

obec 
Česká zemědělská univerzita  
v Praze 9 0 9 
České vysoké učení technické 
v Praze 15 2 13 
Mendelova zemědělská  
a lesnická univerzita v Brně 12 0 12 
Technická univerzita v Liberci 12 1 11 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 12 0 12 
Univerzita Pardubice */ 11 1 10 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 9 1 8 
Vysoká škola báňská - Technic-
ká univerzita Ostrava 13 0 13 
Vysoká škola ekonomická  
v Praze **/  12 2 10 
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 9 2 7 
Vysoké učení technické v Brně 
***/ 14 1 13 
Západočeská univerzita v Plzni 15 3 12 

Celkem 143 13 130 

 
*/ jeden člen současně: vládní zmocněnec pro evropský výzkum, Matematicko-
fyzikální fakulta UK v Praze  
**/ jeden člen současně: Evropský parlament, FSV Univerzita Karlova 
***/ údaje o institucích členů ze srpna r. 2009 
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Příloha 5 
 
Složení vědeckých rad sledovaných vysokých škol a jejich fakult 
(tabulka uvádí pouze zveřejněné údaje) 
 

Vědecké rady škol/ 
fakult celkem interní externí

akade-
mická 
obec 

včetně 
AV 

mimo  
akademickou obec 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 39 26 13 

nezve-
řejněno nezveřejněno 

Fakulta agrobiologie, 
potravinových a pří-
rodních zdrojů 37 35 2 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Provozně ekonomic-
ká fakulta 35 22 13 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Technická fakulta 33 23 10 
nezveřej-

něno nezveřejněno 
Fakulta životního 
prostředí 41 26 15 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta lesnická a 
dřevařská 34 22 12 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 180 128 52   

České vysoké učení 
technické v Praze 36 20 16 13 3 
Fakulta stavební  45 30 15 3 12 
Fakulta strojní  34 19 15 11 4 
Fakulta elektrotech-
nická  31 19 12 10 2 
Fakulta jaderná a 
fyzikálně inženýrská  31 20 11 9 2 
Fakulta architektury 
(Umělecká rada) 15 

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta dopravní  33 19 14 
nezveřej-

něno nezveřejněno 
Fakulta biomedicín-
ského inženýrství  22 14 8 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta informačních 
technologií  18 8 10 8 2 
Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 229 129 85 41 22 
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Mendelova země-
dělská a lesnická 
univerzita v Brně 38 24 14 7 7 
Agronomická fakulta 27 18 9 6 3 
Fakulta regionálního 
rozvoje a mezinárod-
ních studií 24 14 10 6 4 
Lesnická a dřevařská 
fakulta 31 20 11 4 7 
Provozně ekonomic-
ká fakulta 27 13 14 11 3 

Zahradnická fakulta 39 
nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 148 65 44 27 17 
Technická univerzi-
ta v Liberci 38 24 14 11 3 
Fakulta strojní 26 14 12 10 2 
Fakulta textilní 29 16 13 9 4 
Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedago-
gická 23 

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Ekonomická fakulta 26 12 14 10 4 
Fakulta umění a ar-
chitektury 

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta mechatroniky, 
informatiky a mezio-
borových studií  26 14 12 8 4 
Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 130 56 51 37 14 
Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 32 20 12 7 5 
Fakulta sociálně eko-
nomická  32 18 14 8 6 
Fakulta umění a 
designu (Umělecká 
rada) 30 19 11 6 5 
Fakulta výrobních 
technologií a ma-
nagementu  22 8 14 13 1 
Fakulta životního 
prostředí  18 10 8 7 1 
Filozofická fakulta  18 9 9 8 1 
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Pedagogická fakulta  21 14 7 5 2 
Přírodovědecká fakul-
ta  14 9 5 4 1 
Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 155 87 68 51 17 
Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně 32 16 16 12 4 
Fakulta technologická 29 15 14 12 2 
Fakulta managemen-
tu a ekonomiky 33 20 13 10 3 
Fakulta multimediál-
ních komunikací 26 7 19 8 11 
Fakulta aplikované 
informatiky 32 9 23 19 4 
Fakulta humanitních 
studií 22 12 10 8 2 
Fakulta logistiky a 
krizového řízení 

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 142 63 79 57 22 
Univerzita  
Pardubice 34 22 12 10 2 
Dopravní fakulta Jana 
Pernera 33 21 12 8 4 
Fakulta ekonomicko-
správní 28 16 12 10 2 
Fakulta elektrotechni-
ky a informatiky 28 13 15 8 7 
Fakulta filozofická 23 12 11 11 0 
Fakulta chemicko-
technologická 31 20 11 8 3 
Fakulta restaurování 
(Umělecká rada) 19 

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta zdravotnic-
kých studií 19 12 7 1 6 
Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 181 94 68 46 22 
Vysoká škola  
chemicko-
technologická  
v Praze 35 19 16 11 5 
Fakulta chemické 
technologie 33 18 15 14 1 
Fakulta technologie 
ochrany prostředí 29 17 12 5 7 
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Fakulta potravinářské 
a biochemické tech-
nologiea 31 19 12 10 2 
Fakulta chemicko-
inženýrská 28 17 11 11 0 
Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 121 71 50 40 10 
Vysoká škola báň-
ská - Technická 
univerzita Ostrava 59 39 20 8 12 
Ekonomická fakulta 31 17 14 7 7 
Fakulta stavební 41 21 20 9 11 

Fakulta strojní 33 19 14 
nezveřej-

něno nezveřejněno 
Fakulta elektrotechni-
ky a informatiky 49 31 18 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Hornicko-geologická 
fakulta 38 23 15 4 11 
Fakulta metalurgie a 
materiálového inže-
nýrství 44 25 19 11 8 
Fakulta bezpečnost-
ního inženýrství 30 20 10 6 4 
Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 266 156 110 37 41 
Vysoká škola  
ekonomická v Praze 41 23 18 10 8 
Fakulta financí a 
účetnictví 33 20 13 6 7 
Fakulta mezinárod-
ních vztahů  33 17 16 4 nezveřejněno 
Fakulta podnikohos-
podářská 35 18 17 15 2 
Fakulta informatiky a 
statistiky 34 21 13 9 4 
Národohospodářská 
fakulta 37 19 18 6 12 
Fakulta managemen-
tu 27 10 17 13 4 
Vysoké učení  
technické v Brně 40 

nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta architektury 15 8 7 
nezveřej-

něno nezveřejněno 
Fakulta elektrotechni-
ky a komunikačních 29 19 10 

nezveřej-
něno nezveřejněno 
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technologií  

Fakulta chemická  33 16 17 16 1 
Fakulta informačních 
technologií  27 17 10 9 1 

Fakulta podnikatelská 28 17 11 
nezveřej-

něno nezveřejněno 
Fakulta stavební  45 28 17 5 12 
Fakulta strojního in-
ženýrství  37 21 16 15 1 
Fakulta výtvarných 
umění (Umělecká 
rada) 19 12 7 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 233 138 95 45 15 
Západočeská  
univerzita v Plzni 38 24 14 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta aplikovaných 
věd 33 19 14 13 1 

Fakulta ekonomická 25 
nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta elektrotech-
nická 25 15 10 8 2 

Fakulta filozofická 24 15 9 
nezveřej-

něno nezveřejněno 

Fakulta pedagogická 27 
nezve-
řejněno

nezve-
řejněno

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulta právnická 13 7 6 3 3 
Fakulta strojní 30 19 11 5 6 
Fakulta zdravotnic-
kých studií 15 9 6 

nezveřej-
něno nezveřejněno 

Fakulty celkem 
(pouze zveřejněné) 192 84 56 29 12 
Vědecké rady škol 
(pouze zveřejněné) 462 257 165 89 49 

 
pozn.: některé vysoké školy zařazují pracovníky z jiných fakult mezi externí členy 
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Příloha 6 
 
Tabulka počtů členů stálých pracovních skupin Akreditační komise v čle-

něni: VŠ, AV ČR a ostatní 
 

Skupina oborů Celkem z VŠ z AV ČR z ostatních 
Biologie a ekologie 6 4 2 0 
Ekonomie 12 9 0 3 
Farmacie 8 6 0 2 
Fyzika 8 7 1 0 
Geovědy 11 10 1 0 
Chemie 10 9 1 0 
Matematika a informatika 16 9 5 2 
Právo a bezpečnostní obory 10 8 0 2 
Technické obory 7 4 1 2 
Celkem 88 66 11 11 
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Příloha 7 
 

Charakteristika kompetencí pro jednotlivé stupně terciárního vzdělání  
 

Orientovat se v dokumentaci, normách, standardech 
a právních předpisech používaných v oboru v míře umož-
ňující podat jejich vysvětlení ve standardních i nestan-
dardních situacích 
Volit z různých možností pracovní postupy, metody, pro-
středky, suroviny apod. podle podmínek a požadavků na 
výsledek 
Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) i souvisejících 
výrobků (služeb), dbát na zabezpečování parametrů (stan-
dardů) kvality a určovat příčiny případných nedostatků 
a důsledky pro další postup, navrhovat a zajišťovat opat-
ření k jejich odstranění 
Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat 
vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro 
další postup a zajišťovat jejich uplatnění 
Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních, 
ekonomických a ekologických aspektů s příslušnými pro-
blémy 
Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování 
a situací u objektů a subjektů své práce a jejich souvislos-
ti a vyvozovat z nich závěry a návrhy 
Analyzovat méně složité systémy, jevy a procesy 
Posuzovat relevanci odborných informací 
Posuzovat výsledky jiných prací z hlediska možností 
jejich použití v postupech a metodách 
Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na 
různých podmínkách a požadavcích na výsledek vč. zo-
hlednění sociálního, ekonomického a ekologického hle-
diska 
Řešit složitější úkoly, pro které nejsou k dispozici vytvo-
řené postupy a metody 
Řešit problémy spojené s nutností abstrahování  
Integrovat do řešení problémů odborné informace z růz-
ných zdrojů 

vyšší odborné 
vzdělání,  
vysokoškolské 
bakalářské  
vzdělání 
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Integrovat více řešení do komplexních řešení 
Navrhovat systémová zlepšení 
Navrhovat složitější nové postupy a produkty 
Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretic-
kých znalostí, používat výzkumné a jednodušší vědecké 
metody 
Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby 
a obhajovat je v oponentních diskusích, věcně diskutovat 
o problémech s cílem najít řešení, při jednání uplatňovat 
vhodné komunikační prostředky a způsoby účinné argu-
mentace 
Řídit pracovní kolektiv při složitých odborných činnos-
tech v nepředvídatelných podmínkách 
Orientovat se v dokumentaci, normách, standardech 
a právních předpisech používaných v oboru v míře umož-
ňující podat jak jejich vysvětlení ve standardních i ne-
standardních situacích, tak posuzovat potřebu změn těch-
to norem a dokumentů 
Plánovat pracovní postupy, metody, prostředky, suroviny 
apod. ve vztahu k očekávaným výsledkům 
Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) i souvisejících 
výrobků (služeb), dbát na zabezpečování parametrů (stan-
dardů) kvality a určovat příčiny případných nedostatků 
a důsledky pro další postup, navrhovat a zajišťovat opat-
ření k jejich odstranění 
Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat 
vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro 
další postup a zajišťovat jejich uplatnění 
Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních, 
ekonomických a ekologických aspektů s příslušnými pro-
blémy 
Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování 
a situací u objektů a subjektů své práce a jejich souvislos-
ti a vyvozovat z nich závěry a návrhy 
Analyzovat složité systémy, jevy a procesy 
Posuzovat relevanci odborných informací a poznatků 
z jiných vědních oborů 
Posuzovat výsledky jiných složitých prací z hlediska 

vysokoškolské 
magisterské  
vzdělání 
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možností jejich použití v postupech a metodách 
Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na 
různých podmínkách a požadavcích na výsledek vč. zo-
hlednění sociálního, ekonomického a ekologického hle-
diska 
Navrhovat postupy a metody pro řešení složitých problé-
mů a koordinovat jejich uplatňování v praxi 
Řešit problémy spojené s nutností abstrahování a zobec-
ňování 
Integrovat do řešení problémů odborné informace z růz-
ných zdrojů a poznatky z různých vědních oborů 
Integrovat více řešení do komplexních řešení 
Navrhovat zásadní systémové změny 
Navrhovat a zavádět do realizace složité a komplexní 
nové postupy a produkty 
Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretic-
kých a vysoce specializovaných znalostí, používat vý-
zkumné a vědecké metody 
Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby 
a navrhované postupy nových řešení a obhajovat je 
v oponentních diskusích, řídit věcné diskuse o složitých 
problémech s cílem najít řešení, při jednání uplatňovat 
vhodné komunikační prostředky a způsoby účinné argu-
mentace 
Řídit a plánovat složité a rozsáhlé procesy zabezpečované 
více pracovními kolektivy v nepředvídatelných podmín-
kách včetně koncepčních a strategických rozhodování 
Úroveň 7, plus: 
Řešit úkoly spojené s inovacemi významnými pro celý 
obor 
Přispívat k rozšiřování poznání výsledky původního bá-
dání 
Rozvíjet teorie a metody pro nejnáročnější činnosti tvůrčí 
povahy včetně vědeckého výzkumu a vývoje 
Prezentovat navrhované postupy a výsledky výzkumů 
a obhajovat je v oponentních diskusích, řídit věcné disku-
se o výzkumných a vědeckých problémech 
Řídit řešení rozsáhlých výzkumných a vývojových úkolů 

vysokoškolské 
doktorské  
vzdělání 
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Příloha 8 
 
Collaboration of Czech Technically-oriented Universities with Their 

External Partners. 
 
Abstract 
The paper aims at presenting the results of the national project tackling the 

subject of cooperation of technical universities with external partners. The pro-
ject’s rationale was to assess the real impact of participation of external partners 
at 8 technically oriented universities. To assess the impact, research was con-
ducted in the following areas: education (focus on partners’ participation in im-
plementation of the two-tier study), institutional management (focus on activities 
of the external members of scientific boards and boards of trustees), and quality 
assurance (focus on partners’ involvement in the processes of quality enhance-
ment/assessment).  

 
Outline 
 Introduction  
 The paper presents the results of the national project aimed at cooperation of 
technical universities with external partners. The project was initiated following 
the OECD expert recommendations for the development of the Czech higher 
education sector made within the confines of the project “Thematic Review of 
Tertiary Education”. 

The recommendations relate to different facets of the Czech higher educa-
tion policy. Much attention is paid to the cooperation of higher education institu-
tions (HEIs) with businesses, the region, and other partners. The OECD experts 
consider Czech higher education too academic in terms of producing too few 
graduates from Bachelor’s degree programs who are well prepared to enter the 
labour market. According to the experts’ standpoint, participation of industry, 
professional associations, alumni, and employers (external partners) in education 
is too low, and their representation in decision-making bodies is inadequate, with 
the latter having ramifications for strategic management of universities. Follow-
ing such an expert standpoint, the aim of the project was to assess the real impact 
of participation of external partners at eight technically oriented universities in 
the area of education, institutional management, and quality assurance.  

 
Background of the problem  
In line with the project’s aim, eight technically oriented universities were se-

lected and the corresponding inquiry made. In education, the research inquiry 
focused on the ways of participation of external partners in restructuring the 
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study according to the Bologna principles (BA/MA structure) and in designing 
new curricula and their implementation. In the area of institutional management, 
involvement of external partners in the university board of trustees (composed 
entirely by external members) was assessed. Furthermore, assessment of the in-
volvement of external members in scientific councils – bodies that operate at 
both university and faculty level – was made, too. Assessment of the impact of 
external partners on the two types of decision-making bodies was made in recog-
nition of the corresponding legal stipulations. The board of trustees is, in the con-
text of Czech higher education, primarily the advisory and consultative body, 
executing authority only in the management of real estate. Due to its composi-
tion, it is considered significant as to participation of external partners in manag-
ing university activies. The basic competence of scientific councils with at least 
30% external member composition (in reality, many of them academics from 
other universities or the Academy of Sciences and only a minimum percentage 
from industry) lie in the approval of study programs and deciding on academic 
staff positions (Professor, Assistant Professor). Czech quality assurance mecha-
nisms are in general very diversified both with respect to intenal and external 
assessment, mandatory overlapping only in the process of quality assessment for 
the sake of obtatining programe accreditation. No mandatory stipulation pertains 
to the involvement of external partners. For this reason, it was important task to 
find robust empirical evidence on the participation of external experts in institu-
tional quality assurance processes. 

 
Methods  

The project relied primarily on qualitative research methods which were: focus 
groups, semi-structured interviews, and questionnaire surveys. These methods 
were complemented by analysis of the relevant strategic documents of universi-
ties, namely the long-term development plans incl. the annual updates. The an-
nual reports, which would ideally be indicative of the implementation of the ob-
jectives set in the long-term plans, were also analyzed. 

 
 Results  
 The results show that, in educational activities, the cooperation with external 
partners is considerable and varied. External members of scientific councils, who 
approve study programs before the final verdict, participate in the restructuring of 
study content, even though often only indirectly. One of the major indirect effects 
on the creation of study programs is a rapidly growing collaboration with alumni, 
in many cases institutionalized. An important finding is that such cooperation is 
developing mostly by personal contacts of individual academics in more informal 
ways, nothwithstanding scientific councils and alumni clubs.  
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Results of the research into the impact of external partners on university 
management are inconclusive. All the rectors of the monitored universities as-
sessed the cooperation with the board of trustees positively. The standpoints only 
differed in whether the competence of the board members should remain in their 
present state or whether (and how) they should be expanded. On the contrary, it 
has been ascertained that scientific councils contribute to the management of 
universities and faculties only minimally, even though they have an opportunity 
to comment on all relevant strategic documents.  

Empirically, the most complicated situation pertains to the participation of 
external partners in the quality assurance mechanisms. The findings show that the 
role of external partners significantly differs, ranging from completely informal 
to a formally recognized participation in the panels of external evaluators. 
Though generalizations are limited, as expected, the impact of external partners 
is greater in cases of external quality assessment processes.  

 
Relevance of work for others 
The results of the research into the impact of external partners in selected 

policy areas (education, institutional management, quality assurance), carried out 
at eight technically-oriented universities, are generalizable only to some extent. 
Their importance lies especially in terms of expanding examples of good practice 
(cooperation in implemenatation of the BA/MA structure). Some results and ex-
amples concerning quality assurance can help to speed up the construction of 
internal mechanisms of institutional evaluation and development of internal qual-
ity culture. The results of impact on institutional management are likely to con-
tribute to nation-wide discussions especially on the extension of the competences 
of the boards of trustees. 

 
Conclusions  
The results of the project (completed in January 2009) are quite extensive 

and selected examples of cooperation of the Czech technical universities with 
external partners in different areas of their activities may prove of relevance in 
exchange of good practice internationally.  

 
Relevance to the theme Track  
The selected examples of good practice show some of the ways in which 

Czech higher education institutions affect society in a broader sense, and what 
feedback in return they receive for their further development. 
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14. 
ZÁVĚR 

 
Tato monografie shrnuje všechny důležité informace o projektu, který byl 

iniciován především výsledky mezinárodního projektu OECD Thematic Review 
of Tertiary Education a doporučení expertů OECD formulovanými ve studii na-
zvané Country Note pro Českou republiku a zároveň shrnuje všechny výsledky 
řešení a plnění jednotlivých Dílčích cílů projektu. Nahrazuje v projektu předpo-
kládané závěrečné studie k jednotlivým Dílčím cílům, protože se ukázalo, že 
věcné utřídění tematik, které se v některých dílčích cílech prolínaly zamezí zby-
tečnému opakování textu a bude přehlednější. 

Projekt zformuloval řadu očekávaných přínosů, které mělo jeho řešení po-
skytnout. Prvním očekávaným přínosem je potvrzení účelnosti a fungování spo-
lupráce vysokých škol s odborníky z praxe na řízení institucí (vysokých škol či 
fakult) a na tvorbě bakalářských, případně i navazujících magisterských studij-
ních programů.  

Potvrzení vlastního fungování spolupráce prokazují prakticky všechny vý-
stupy projektu. Z pohledu rozsahu a diversifikovaných forem fungující spoluprá-
ce technických vysokých škol s průmyslem je důležitá čtvrtá kapitola monogra-
fie, významné a pro příslušné školy charakteristické příklady uvádí kapitola ná-
sledující (Vybrané příklady dobré praxe). Podrobně se spoluprací externích od-
borníků s vysokými školami v oblasti řízení institucí zabývá článek „Reflexe 
činnosti správních rady vysokých škol – aktéři: rektoři a správní rady vysoké 
školy“ (AULA, č.4/2009), který zpracovává výsledky výzkumné sondy do této 
problematiky. Článek ukazuje účelnost této spolupráce i problémy, které bylo 
možné ze vzájemné reflexe rektorů a předsedů správních rad identifikovat. Ob-
šírnější náhled na tuto problematiku poskytuje druhá kapitola monografie, která 
věnuje pozornost také pozitivním i negativním zkušenostem spolupráce z pohle-
du dalších externích odborníků a pojmenovává limity i úspěchy této spolupráce. 
Fungování spolupráce akademických pracovníků s externisty na tvorbě studijních 
programů ukazují především výsledky řízených skupinových diskusí, které se 
zabývaly možností implementace teoretických modelů strukturovaného studia  
a reálného modelu vytvořeného pracovníky Fakulty strojní ČVUT v Praze ve 
spolupráci s praxí. Ukázalo se, že model ČVUT je považován za funkční a účel-
ný a v modifikacích široce využitelný. Kromě toho bylo potvrzeno (nejen 
z výsledků uvedených řízených skupinových diskusí, ale i ze zpracovaných říze-
ných polostrukturovaných rozhovorů a posléze i z reakcí účastníků na disemi-
načních seminářích), že obdobný model reálně již funguje na Vysoké škole che-
micko-technologické, ale že je možné nalézt i řadu dalších příkladů. Tématika 
spolupráce s externím odborníky na tvorbě strukturovaných studijních programů 
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je zpracována především v článku „Implementace strukturovaného studia s účastí 
odborníků z praxe“ (AULA, č.4/2009) a v první kapitole monografie „Spolupráce 
technických vysokých škol s externími odborníky ve vzdělávání v souvislosti 
s implementací strukturovaného studia“. Čtvrtá a pátá kapitola monografie pak 
přinášejí rozsáhlý přehled příkladů spolupráce, resp. vybrané příklady dobré pra-
xe, které ukazují účelnost této spolupráce.  

Jako související očekávaný přínos formuloval projekt nalezení silných a sla-
bých stránek spolupráce s externími odborníky, případně navržení možností roz-
víjet příležitosti a omezovat problémy tam, kde existují. Řešení projektu ukázalo, 
že spolupráce s externími partnery se rozvíjí na všech sledovaných vysokých 
školách i jejich fakultách a že je jednoznačnou prioritou jejich dlouhodobých 
záměrů, zatímco výroční zprávy přinášejí rozsáhlý přehled o této spolupráci  
i jejích výsledcích. V takto obecném pojetí lze ve spolupráci s externími partnery 
vidět především silnou stránku. Nacházet silné a slabé stránky na jednotlivých 
sledovaných vysokých školách nebo jejich fakultách je obtížné, protože rozsah  
a obsah spolupráce je ve všech sledovaných oblastech velký a potenciální silné či 
slabé stránky by bylo možné vztahovat pouze ke zcela konkrétním jednotlivých 
případům spolupráce na nejrůznějších úrovních dané vysoké školy nebo fakulty. 
Zobecňování by proto patrně nebylo účelné. Naopak při sledování tří základních 
oblastí (vzdělávání, řízení instituce a zajišťování kvality) činností sledovaných 
vysokých škol bylo možné při vyhodnocení výsledků dílčích výzkumů najít vý-
razně pozitivní příklady spolupráce akademické sféry s externími partnery, ale 
také velkou kritiku a problémy. Uvedeny jsou v závěrech jednotlivých výzkum-
ných článků a kapitol monografie v její první části. Ukázkou silných stránek spo-
lupráce jsou vytipované charakteristické příklady dobré praxe uvedené v páté 
kapitole monografie. Silné, ale i některé slabé stránky spolupráce s externími 
partnery ukazují případové studie, které byly v rámci projektu zpracovány (desá-
tá a jedenáctá kapitola monografie).  

Přínosem projektu mělo být též zvýšení povědomí průmyslových podniků  
a ostatních sociálních partnerů o profilu absolventů studijních programů (zejmé-
na bakalářských studijních programů) a tudíž o možnostech jejich optimálního 
profesního uplatnění. V tomto případě je potřeba konstatovat, že projekt potvrdil 
zkušenosti z předcházejícího projektu řešeného v letech 2002-2004 (Analýza 
spolupráce s průmyslovými a servisními podniky) i z dalších různě nabytých 
zkušeností, že vysoké školy mají partnery, kteří se o spolupráci skutečně zajíma-
jí, jejichž zaměstnanci jsou i přes velké pracovní zatížení ochotni účastnit se růz-
ných aktivit, které směřují ke sledování účelu a výsledku spolupráce a jsou ote-
vření ke sdílení příkladů dobré praxe. Jako příklad jmenujme na tomto místě 
Metrostav, a.s. Praha, jehož pracovníci mají velmi dobré povědomí nejen o úz-
kém okruhu konkrétní spolupráce s určitou školou nebo fakultou, ale mají obecné 
znalosti o vysokém školství, jsou ochotni přinášet podněty, ale i naslouchat a o 
problémech diskutovat a spolupráce s nimi je ve všech směrech přínosná. Jejich 
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účast na diseminačních seminářích může přispět k rozšíření způsobů a forem 
spolupráce s partnery na vysokých školách. Na druhé straně lze za slabou stránku 
spolupráce považovat to, že takto charakterizovaná skupina externích partnerů 
není příliš velká, což může dokladovat jen velmi malé procento ze zvaných od-
borníků, kteří se aktivit projektu zúčastnili a kteří odpověděli na otázky rozesla-
ného dotazníku. Ke zvýšení povědomí o výsledcích projektu a tudíž o profilu 
absolventů strukturovaného studia mohou přispět vydané publikace, nadále udr-
žovaná webová stránka projektu i dále rozšiřované informace prostřednictvím 
účastníků diseminačních seminářů. 

Projekt nepochybně naplnil i další přínos, kterým měl být příspěvek ke zvý-
šení informovanosti o již existujících formách spolupráce mezi vysokými škola-
mi, podniky a dalšími externími partnery. K dispozici a k relativně širokému 
využití jsou články v recenzovaných časopisech AULA a Andragogická revue. 
Tato monografie bude rozeslána na vysoké školy a jejich fakulty, ale především 
všem partnerům z průmyslových a dalších podniků, kteří projevili o projekt zá-
jem i dalším odborníkům, jejichž databáze v průběhu let v CSVŠ, v.v.i. vznikla. 
Monografie bude zveřejněna též v elektronické podobě na webových stránkách 
projektu. Webové stránky budou i nadále péčí obou řešitelských pracovišť udr-
žovány a zůstanou na nich zveřejněny všechny důležité výsledky, které v prů-
běhu řešení projektu vznikly. Výsledky projektu budou v souladu s plánem pro-
jektu prezentovány též v zahraničí. Obsah příspěvku, který byl odeslán k posou-
zení mezinárodním odborníkům EAIR (The European Higher Education Socie-
ty), je v anglické verzi součástí třinácté kapitoly monografie a příspěvek bude 
v případě přijetí prezentován na EAIR Foru ve Valencii v srpnu 2010. Další pří-
spěvek o výsledcích projektu bude přednesen na mezinárodní vědecké konferenci 
MEDACTA 2010 v Nitře. 

Posledním plánovaným přínosem bylo zpracování komparace doporučení 
expertů OECD v ČR s dalšími vybranými zeměmi, které se účastnily projektu 
OECD Thematic Review of Tertiary Education. Tato komparace je obsahem po-
slední kapitoly monografie a zabývá se jí i výzkumný článek zveřejněný v časo-
pise AULA (č.1/2010).  

Rozšiřování výsledků projektu bylo upraveno Dílčím cílem V004, který vy-
žadoval především propagaci zvláště úspěšných příkladů spolupráce odborníků 
z praxe s vysokými školami a jejich technicky zaměřenými fakultami. Naplnění 
Dílčího cíle bylo z části popsáno již v jednom z odstavců předchozí kapitoly, 
který se zabýval úkolem zvýšit informovanost o uvedené spolupráci. V souladu 
s podrobným rozpisem Dílčího cíle byly průběžně zveřejňovány všechny výsled-
ky projektu na jeho webových stránkách, o jejichž aktualizaci se starala obě řeši-
telská pracoviště. Byly uspořádány tři diseminační semináře a prezentace i zápisy 
ze seminářů zveřejněny též na webových stránkách. Byl připraven popularizační 
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příspěvek o výsledcích projektu, který bude předán pro zveřejnění v denním tis-
ku.  

Řešení projektu přineslo poměrně velké množství výzkumných výsledků, je-
jichž publikace v rámci jedné studie v recenzovaném časopise by byla obtížná. 
Bylo proto zpracováno pět výzkumných článků, které se zabývaly dílčími téma-
tikami projektu a byly zveřejněny v recenzovaných časopisech AULA a Andra-
gogická revue. Namísto závěrečné studie byla z výsledků řešení projektu sesta-
vena předkládaná monografie.  
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