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PROJEKT PROCSEE  
 Strengthening Professional Higher Education and HVET  

in Central & South Eastern Europe 

 

PŘEHLED STAVU A NÁRODNÍCH PRIORIT 
Na základě 1. setkání Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání 

Česká republika – Praha - 30. srpen 2016 

 

 

I. Úvod 

 

V rámci realizace projektu PROCSEE se na svém úvodním jednání sešla nově ustanovená Národní 

komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání a diskutovala témata, která 

projekt PROCSEE otevírá v rámci předem definovaných 4 oblastí.  

 

Pro každou z nich má projekt, na základě otevřeného výběrového řízení, jednotlivě vybrané své národní 

experty: 

 

EXPERTNÍ OBLAST EXPERT PRO DANOU OBLAST 

Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání 
s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi 

Karel Šima, CSVŠ Praha, FF UK 

Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem 
na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti 
absolventů 

Jiří Nantl, CEITEC, MU Brno 

Organizace a monitoring odborných praxí studentů v praxi Hana Slámová, VOSIS Praha 

Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení 
moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení 

Dominik Fellner, VOŠP Praha 

 

Setkání byli dále účastni významní představitelé jak světa práce, tak poskytovatelů profesního 

terciárního vzdělávání (dále PTV) – univerzit, vysokých škol (dále VŠ) a vyšších odborných škol (dále 

VOŠ), tak zástupci studentů a profesních organizací. Podrobný seznam účastníků v příloze. 

 

II. Zodpovězení úvodních otázek projektu 

 

V rámci programu  došlo ke shrnutí dosavadního vývoje v oblasti českého profesně zaměřeného 

terciárního vzdělávání a odpovídalo se také na základní otázky stanovené projektovým týmem (resp. 

obsahem projektu):   

 

a. Jaká je úroveň vývoje v naší zemi v jednotlivých oblastech PTV (rané fáze, 

historický vývoj, současnost). 

 

1. Je nutné konstatovat, že PTV je tématem v ČR více než 20 let, ale za tu dobu se nijak zvláště 

neposunula diskuze o jeho významu a rozvoji – doslova se dá říct, že to někdy byla i doba 

„promarněných šancí.“ 

2. Nepodařilo se vydefinovat ani větev profesně zaměřených VŠ, většinou jsou profesně zaměřené 

programy poskytovány na neuniverzitních vysokých školách  (jen 2 veřejné, založené zákonem, 
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ostatní soukromé VŠ se státním souhlasem). Nepodařilo se nastavit objektivní a „neobejitelné“ 

parametry a procesy v PTV. Změna financování a hledání nových indikátorů je stále 

v nedohlednu. Hledání trvá doposud.  

Profesně zaměřené vzdělávací programy poskytují také VOŠ, které pracují se stejnou věkovou 

skupinou – absolventi sekundárního vzdělávání s maturitní zkouškou, ale jsou řízeny jiným 

zákonem. 

3. Realizace  4 nových projektů, jejímž nositelem je spolu s partnery v celé Evropě SPTV 

(PROCSEE, BuildPHE, BEEhive, a SAPS) se jeví jako příležitost posunout toto téma výrazně 

dále, resp. jejich synergický efekt by mohl přispět – vzhledem k současné situaci zejména ve 

vysokoškolském prostředí – po velké novele zákona o VŠ – by mohl být přínosem.   

4. Když SPTV i EURASHE (jako politická reprezentace sektoru) vznikalo v 90. letech, systém 

byl víceméně binární, na jedné straně univerzity, na druhé  ne-univerzity s profesní profilací – 

bylo to černobílé a přehledné. PTV prochází, v souladu s celou společností, dramatickou 

změnou a i renomované školy (např. VŠCHT) uvažují o tzv. rozkročení se v rámci svých profilů. 

Základem  bylo a stále je profesně zaměřené bakalářské studium, ale  v mnoha  zemích se 

rozvíjejí i profesně zaměřené magisterské program, i v ČR je zájem o vznik a akreditaci 

takových programů.  

5. Všichni se shodují, že propojení PTV na svět práce je klíčovou záležitostí, která je ne vždy jasně 

nastavena a chápána, a to ze všech stran – zaměstnavatelů, škol i studentů.  

6. Jsou i oblasti, kde vše relativně funguje – např. v rámci zdravotnických nebo sociálních oborů 

se vždy téměř vše splňuje. Velmi úzce spolupracují se světem práce, praxí. Jsou zapojeni do 

tvorby strategií a politik institucí, komunikují s praxí o rozvoji, tvůrčí činnosti atd.  

7. VOŠ – bolestí je zakotvení v regionálním školství, spíše vzniká dojem, že překážejí v krajích. 

Z jejich pohledu je také vnímáno velmi negativně neexistence zákona o jejich působení, 

činnosti. Nemají ukotvení.  

8. Některé nově schválené nástroje, např. daňové úlevy pro zaměstnavatele, mají zatím sporný 

účinek, jsou místa, kde pomohly, ale ne všude je přijali pozitivně.  

9. Velmi podceněný a nereflektovaný je svět soukromých vysokých škol, které jsou často právě 

definičně PTV. Pro jejich „soukromost“ se ztrácí právě jejich profesní zaměření, což je škoda, 

měli by být také partneři diskuze o PTV.  

10. Pro VOŠ chybí základní zadání v rámci terciáru. Co by měli vykonávat - něco říká zákon, 

vyhláška, existuje samostatná akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, ale kromě 

zdravotnictví se není systémově řešeno, co je dobré a prospěšné, co by stát měl financovat a co 

ne, co není třeba akreditovat teď. 

11. Celý systém PTV se brání otevření, a to na všech stranách. Jsou to bariéry sahající do Rakousko-

uherského pohledu na vzdělávání. Neexistuje dlouhodobý koncept.  

 

b. Ideální prostředí – jaký budoucí scénář vývoje, tváří tvář problémům, 

si v ideálním a fungujícím prostředí dovedeme představit. 

 

1. Klíčová je debata o vymezení standardů. 

2. Je nutné respektování chytrých zaměstnavatelů, potřebují komunikativního, adaptabilního 

absolventa, jak se vše ve světě rychle mění.  

3. Není jiné řešení, než že světy práce a vzdělávání – jeho poskytovatelů -  spolu začnou 

komunikovat, žít, kooperovat. 

4. Ideální stav je, že škola má určeného pracovníka pouze na komunikaci se světem práce, denně 

si naslouchají, určují priority (nikoliv jednou za čas, ale zcela kontinuálně).  

5. Čerpání zkušeností z již existujících a fungujících evropských nástrojů - původně panovala 

skepse, zejména v ČR, které je známo hledáním vždy „své cesty“, ale čas ukazuje relativní 

funkčnost (ECVET atd.) 

6. Zaměstnavatelé, resp. odborníci z praxe,  by se měli ideálně nejen více zapojit do výuky, učit, 

být přítomni na školách, podílet se na rozvoji kurikula apod., tomu ale brání opět akreditační 

legislativa. Bez splnění náležitostí daných platnou legislativou, nemohou např. garantovat 

předmět, modul  atd.  
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7. Posílení role „profesních regulátorů“ těch, co obor sledují průběžně a aktuálně. Prostor může 

být např. v rámci akreditačních komisí.  

8. Ideální stav je hledáním funkční současnosti v rámci legislativy, kterou máme, ale zároveň 

hledání dlouhodobější představy, kam sektor bude směřovat. Hledání skutečně dlouhodobých 

priorit. 

9. Překlenování rozdílu mezi soukromým a veřejným školstvím. 

10. Rozhodně neztrácet segment VOŠ, ale využít jeho zdravé jádro, systemizovat jej v rámci PTV. 

11. Zcela panuje shoda na oddělení všeobecného a kvalifikačního vzdělávání. Např. v průběhu SŠ 

aby  si mohl udělat části kvalifikací – např. i zedník, obkladač, natěrač - a maturitu vedle sebe 

– když neuspěje u maturity, zůstane jedno. Udělá si profesní kvalifikace, pak maturitu. Dvě 

úrovně vedle sebe.  

12. Více otevřít systém, je příliš uzavřen do sebe – a to jak vzdělávací instituce, tak zaměstnavatelé. 

Podpořit jejich vzájemnou komunikaci.  

13. Je třeba reagovat na moderní současné výzvy, digitalizace všeho, hledat průniky např. v rámci 

e-learningu (jako prvního kroku) a následných seminářů již konkrétnějších (jako druhého kroku 

v rámci výuky) apod. Virtuální svět zcela mění vzdělávání – což se musí stát výzvou, nikoliv 

přítěží. Je zapotřebí flexibilita institucí i jejich vzdělávacích programů. 

14. Sdílení kvalitních kurikul škol, tak aby byly odladěné skutečně pro potřeby nové doby.  

15. Je třeba klást velký důraz na kvalitu vyučujících, zejména právě v oblasti PTV. Musí rozumět 

tomu, co učí i v rámci praxí.  

16. Nastavení skutečně dlouhodobých cílů a priorit (při neopominutí těch krátkodobých). 

17. Zavést studii systémů práce, procesy a kompetence. Např. „ideál zaměstnance“  - dnes známe 

co např. umí ideální zdravotní sestra. 

 

Ryze formální otázka na závěr 

 

18. Není snaha o přílišné „ovládání“ PTV sektoru kontraproduktivní? Je třeba mít 350 regulovaných 

povolání (když např. Dánsko jich má 15)? 

 

c. Jaké jsou bariéry, které znemožňují postup a vývoj dle bodu b. – tedy 

znemožňují vznik „ideálního prostředí“. 

 

1. Konstatujeme, že většina VŠ nemá zájem participovat na PTV – české prostředí má v tomto 

jeden z nejhorších výsledků. 

2. Hovoříme-li o systémovém pojetí, slabá komunikace mezi vzdělávací sférou a zaměstnavateli. 

3. Zaměstnavatel často vůbec nemá zájem o zaměstnávání studentů – protože nic neumí – ale 

zároveň studenti také moc nechtějí pracovat, a už vůbec ne rukama. Je to určitý kruh, který dal 

vzniknout, i na základě špatných zkušeností, současnému stavu.  

4. Ani jedna strana (student a zaměstnavatel) neví, co má dělat. A škola je na takovou situaci 

nepřipravuje.  

5. Klíčové je změnit negativní vnímání slova kvalifikace jak u akademiků - pro ně je praxe něco 

„nižšího“ -  tak u firem – ti zase nejsou „jen otrokáři“. Mj. rozvíjení všeobecného vzdělávání 

(ne znalosti encyklopedické), firmy potřebují vzdělané absolventy, samostatné, ne ty, co pod 

všeobecným vzděláváním vnímají znalosti encyklopedické. Zde je velký prostor pro profesně 

orientované školy. Budoucnost čeká velké změny (Průmysl 4.0 – nebude se možná jmenovat 

průmysl, ale bude se vyrábět) - výroba se do Evropy vrátí – takový je předpoklad mezinárodních 

kruhů - analýz.  

6. Doba se změnila, lidé budou pracovat do 70 let, není člověka, co chce nastoupit v 19 do praxe. 

7. Musíme zdůrazňovat, že ne všichni budou manažeři, ředitelé či akademici. Musí se jasně 

diverzifikovat a nastavit kritéria hodnocení kvality. I když je kvalifikovaný řemeslník, tak je to 

pravá kvalita hodna obdivu, kde není důvod „pohrdat“.  

8. Identifikujeme zásadní nezájem firem o diskuzi se školami – mnoho faktorů  (management 

firem není dlouhodobý, potřebují většinou akutní řešení, nemyslí moc dopředu atd. atd.) 
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9. Chybí základní gramotnost studentů. V základních věcech života, život je teď těžší a náročnější, 

vzdělání za tím zaostává a  staré metody výuky přestávají fungovat. Přednášky jsou pro 

dnešního studenta nezáživné apod.  

10. Pro výuku „současné“ generace – současných studentů jsou ve školách používány 40let staré 

vyučovací metody, tomu potom odpovídají výsledky vzdělávání a motivovanost studentů. 

 

d. Kdo jsou hlavní „hráči“, kteří by mohli ideální prostředí uvádět do 

reálného světa?  
 

1. V rámci projektu PROCSEE se pokoušíme tímto vytvořit základy regionálního centra pro 

excelenci PTV - jeho činnost by vždy měla být  úzce navázána na potřeby a požadavky světa 

práce, resp. na jejich komunikaci se světem PTV. 

2. Hlavními „hráči“ samozřejmě zůstávají školy – poskytovatelé vzdělávání -  a zaměstnavatelé. 

Dříve opomíjeným, přitom zásadním hráčem jsou v této debatě i studenti. Chápáno v tom 

smyslu, že na rychle se měnící trendy školy často dostatečně nereagují a může se jevit a někdy 

to tak i ve skutečnosti je, že školy za studenty (jejich zájmy, schopnostmi) zaostávají. Nicméně 

mnoho ze studentů však v současnosti nesplňuje ani základní předpoklady k úspěšné profesi, 

resp. oboru, který studují.  

3. Nemalou úlohu hraje také určitá „diverze“ – příklady dobré praxe mimo oficiální tradiční rámec. 

Ty mohou ukazovat cestu… 

4. Klíčová a konečná role ovšem zůstává v rukou politické reprezentace, která teorii opravdu může 

uvést do praxe.  

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Ondřej Chrást – kancelář SPTV 

Revize zápisu: Ing. Milena Kolářová – místopředsedkyně SPTV 


