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1 Úvod 

1.1 T é m a , v ý z k u m n ý z á m ě r a cíle disertační práce 

Vysoké školství je oblast vzdělávání, která prochází již od 2. světové války 

velmi dynamickým vývojem. Třemi nosnými trendy tohoto období byly 

především růst, demokratizace a diverzifikace (Trow 1997, s. 32-36). 

Předkládaná disertační práce se zabývá posledním ze zmíněných trendů -

- problematikou diverzifikace vysokoškolského systému na konkrétním 

příkladu sousedního Rakouska. 

Mohutná expanze vysokého školství v západoevropských zemích 

(kvantitativní rozvoj) probíhala především v 50. a 60. letech 20. století (Čerych 

1990 - 1991). K enormnímu nárůstu zájmu o vysokoškolské studium došlo 

v důsledku poválečného období. Bylo proto nutné rozšiřovat kapacity 

stávajících vysokých škol a zakládat nové a zvyšovat počty akademických 

pracovníků. Velký zájem o vysokoškolské vzdělání neochabl ani 

v následujících letech, a to v souvislosti s měnící se strukturou profesí a 

zaměstnání a měnícím se kvalifikačním požadavkům ve smyslu vyšší 

náročnosti výkonu, specializace i zodpovědnosti. Vysokoškolské vzdělání se 

také stalo cestou k dosažení vyššího sociálního statusu. Proměnou procházelo 

také střední školství, ve kterém bylo nutno posílit všeobecně vzdělávací složku, 

aby byl vytvořen předpoklad pro vstup k vysokoškolskému vzdělávání. 

Legislativně byl nárůst počtu vysokoškoláků podpořen zakotvením podmínek 

rovného přístupu na vysokou školu jako výraz demokratizace 

ve vysokoškolském vzdělávání, který eliminoval rozdíly sociální, náboženské, 

rasové, regionální aj. a rozšířil možnost vzdělávacích příležitostí i např. 

pro různé věkové skupiny, etnické menšiny, ženy aj. Tímto došlo logicky 

ke změně dosavadní struktury studentů. Masa studentů, která začala přicházet 

na vysoké školy však vedla ke značným diferencím v úrovni vstupních znalostí, 

intelektových schopností a také studijní zralosti a přinesla s sebou problém 

týkající se koncepce vzdělávání a výuky. Univerzity nebyly již schopny 

zajistit tradiční vysoký standard poskytovaného vzdělávání a svou koncepcí 

výuky směřovaly k elitním studentům. Proto bylo nutno vyřešit otázku, zda se 

má vysokoškolské vzdělávání stát masovou záležitostí, či má být pouze 

5 



výsadou intelektuálních elit. Tím by ovšem byly popřeny principy 

demokratizace a spravedlivých příležitostí. Cestou k řešení této situace se stala 

institucionální diverzifikace v 60. a 70. letech 20. století, kdy se začaly 

konstituovat vysokoškolské instituce nového typu tzv. neuniverzitní, které 

začaly nabízet jiný typ studijních programů, který se stal pro určitý typ 

studentů atraktivní. 

Vysokoškolské instituce neuniverzitního typu se vyznačovaly především: 

• kratší délkou studia, 

• výrazným profesním zaměřením studijních programů, 

• silnějšími vazbami na firemní sektor, 

• působností v regionech mimo tradiční univerzitní centra, 

• zařazením praxe jako integrální součásti studia, 

• menší finanční náročností studia, 

• multidisciplinámostí studijních programů aj. 

Východiska, kterými byla podpořena tato vývojová linie vzniku 

neuniverzitních vysokých škol jsou v literatuře a dokumentech označována 

jako „manpower approach" vyjadřující potřebu vysoce kvalifikované pracovní 

síly v důsledku aplikace a rozvoje nových technologií a „sociál demand 

approach" vystupující proti elitářskému chápání přístupu na vysokou školu a 

zároveň respektující princip rovných šancí ve vzdělávání (Vašutová 2002, 

s. 41-42). 

Od konce 60. let 20. století se vysokoškolské systémy začaly proměňovat 

podle toho, jakým způsobem zahrnuly do své struktury neuniverzitní vysoké 

školy (systémová diverzifikace) nebo studijní programy (diverzifikace 

uvnitř jednotlivých institucí). Vznikly tak čtyři základní typy vysokoškolských 

systémů: binární (Německo, V. Británie), integrovaný (unitární) systém 

(Švédsko), fragmentovaný systém (Francie) a diverzifikovaný model (USA) 

(Čerych 1990-1991, Vašutová 1994, 2002, Jallade 1992, Pratt 1992, Halberštát 

1992 aj.). 
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Vznik vysokých škol neuniverzitního typu provázela počáteční nedůvěra, která 

se projevovala tím, že tyto instituce nebyly zpočátku uznávány 

za plnohodnotnou součást vysokého školství jak ze strany univerzit a státu, tak 

překvapivě ze strany zaměstnavatelů. Prakticky se to odráželo např. v nižším 

finančním ohodnocení absolventů těchto škol ve srovnání s absolventy 

univerzit a nezájmem ambicióznější studentské populace, která se považovala 

za nadanější. Pro některé instituce se stal východiskem z této situace tzv. 

„academie drift", kterým byla označována snaha imitovat univerzity v délce 

studia, obsahu studijních programů apod. Tím se však tyto instituce odklonily 

od původní ideje svého vzniku a většinou nebyly schopny konkurovat 

univerzitám a stávaly se z nich instituce nízké kvality a prestiže. 

Koncem 70. let 20. století se však postavení neuniverzitních vysokých škol 

začalo zlepšovat a v 80. letech došlo k nárůstu prestiže neuniverzitního sektoru 

především z následujících důvodů: 

• neuniverzitní vysoké školy byly ve srovnání se zbyrokratizovanými 

univerzitami často operativnější a lépe a rychleji reflektovaly potřeby 

trhu práce, 

• se vznikem nových progresivních technologií (např. v oblasti 

informatiky) se objevovala stále naléhavější potřeba odborníků, kteří 

budou techniku obsluhovat bez ambicí na její výzkum, vývoj či 

teoretickou aplikaci (proto byl zcela programově odbouráván masivní 

teoretický základ), 

• začalo se zlepšovat finanční ohodnocení absolventů neuniverzitních 

vysokých škol. 

Proces imitace univerzit se zastavil, a mnohdy začalo docházet jednak k tzv. 

„reverse transfer", který se projevoval tím, že mnozí absolventi univerzitního 

studia začali odcházet na neuniverzitní vysoké školy doplnit si vzdělání o jeho 

praktickou složku, jednak k tomu, že řada univerzit začala nabízet prakticky 

orientovaná studia, podobná s nabídkou neuniverzitních vysokých škol (Čerych 

1990-1991 s. 17-18). 

U nás se otázka diverzifikace stala aktuální teprve počátkem 90. let 20. století 

v souvislosti s pádem komunistického režimu a následnými reformními 

změnami v oblasti vysokého školství. Dodnes však představuje uspokojivé 

řešení této otázky jeden z otevřených problémů, proto bylo záměrem 
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disertační práce nalézt zemi, kde v přibližně stejném období probíhal 

podobně jako u nás proces diverzifikace vysokého školství, avšak odlišným 

způsobem, který by se mohl stát inspirativní pro další směřování našich 

vysokých škol neuniverzitního typu. Pro prostudování a zevrubné analýze 

základních dokumentů a literatury padla volba na sousední Rakousko, kde 

existoval podobně jako u nás počátkem 90. let 20.století prakticky unitární 

vysokoškolský systém, jehož páteř tvořily prakticky pouze instituce 

univerzitního typu. Úsilí o konstituování neuniverzitního vysokoškolského 

sektoru podpořené doporučeními expertů OECD začalo sílit v této době jak 

u nás, tak ve zmíněném Rakousku. S cílem vytvořit neuniverzitní 

vysokoškolský sektor byly však zvoleny v obou zemích dvě diametrálně 

odlišné koncepce. Zatímco Rakousko zvolilo přímočarý krok a vytvořilo zcela 

od základů nový neuniverzitní sektor (sektor Fachhochschulen), byla u nás 

zpočátku zvolena cesta odlišná. 

Tato cesta spočívala ve vytvoření vyšších odborných škol, které začaly vznikat 

od r. 1992 v rámci experimentu po vzoru nizozemských HBO. Nejkvalitnější 

z nich měly být poté transformovány a vytvořit tak jádro neuniverzitního 

profesně orientovaného vysokoškolského sektoru. K legislativnímu zakotvení 

tohoto kroku však nedošlo, vzhledem k tomu, že nový vysokoškolský zákon 

v roce 1995 nenašel patřičnou odezvu v parlamentu (Karpíšek 1996, s. 251-

256). Namísto toho bylo vyšší odborné studium definitivně přičleněno 

Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání mimo vysokoškolský sektor. 

Cestu k diverzifikaci vysokoškolského systému u nás umožnil až 

vysokoškolský zákon č. 111 Sb./1998, na základě kterého mohly začít vznikat 

i neuniverzitní vysoké školy jak soukromé, tak veřejné. V současné době je 

u nás naprostá většina neuniverzitních vysokých škol soukromých, jelikož 

vznik nových veřejných vysokých škol neuniverzitního typu představuje 

legislativně velmi zdlouhavý proces, stejně tak jako transformace vyšších 

odborných škol na neuniverzitní vysoké školy. Situace vyšších odborných škol 

je i nadále jedním z nedořešených problémů. Zájem o studium na nich 

v souvislosti s rostoucími kapacitami vysokých škol upadá a vše nasvědčuje 

tomu, že postupně zaniknou. 
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Předkládaná disertace si klade za cíl přinést komplexní pohled 

na fungování sektoru Fachhochschulen v Rakousku, dále poukázat 

na charakteristické i specifické rysy jednotlivých segmentů tohoto sektoru a 

identifikovat prvky, které by dokládaly jeho vysokou zaměřenost na potřeby 

praxe a které by zároveň přispívaly k vytvářeni jeho osobitého profilu. 

K ucelení pohledu na rakouský sektor Fachhochschulen mají přispět dvě 

realizovaná výzkumná šetření u studentů třech poskytovatelů studijních 

programů Fachhochschule. První z těchto šetření je zaměřeno na odkrytí 

typologických odlišností sektoru Fachhochschulen z pohledu studentů a 

zjištění pevnosti jejich rozhodnutí studovat na Fachhochschule, tedy 

neuniverzitním typu vysoké školy. V rámci druhého, obsáhlejšího 

mezinárodního výzkumného šetření se jedná o zjištění míry spokojenosti 

studentů dvou rakouských poskytovatelů studijních programů FH se svou 

vysokou školou, jejím materiálně technickým a administrativním zázemím a 

také hodnocení a vyjadřování postojů k některým vybraným aspektům výuky a 

studia. Za účelem nastínění možných odlišností mezi neuniverzitními typy 

vysokoškolských institucí u nás a v Rakousku je obdobné šetření v mírně 

modifikované formě realizováno i na jedné české vysoké škole neuniverzitního 

typu. 

Disertační práce vychází z předpokladu, že rakouský sektor Fachhochschulen 

je příkladem dobře fungujícího sektoru neuniverzitních vysokých škol. V této 

souvislosti si autor klade následující otázky: 

1. Na jaké bázi funguje rakouský sektor Fachhochschulen? 

2. Jaké mechanismy jsou v rakouském sektoru Fachhochschulen využívány 
k zajištění kvality? 

3. Jakými charakteristikami a specifiky se vyznačují studijní programy 
Fachhochschule a jejich poskytovatelé, výuka a studium, studenti, učitelé 
a absolventi rakouského sektoru FH? 

4. Do jaké míry plní rakouský sektor svou deklarovanou funkci, kterou 
představuje jeho výrazná orientace na potřeby praxe? Jaké komponenty 

případně zajišťují jeho výraznou profesní profilaci? 

5. Projevuje se v rakouském sektoru Fachhochschulen proces 
internacionalizace? 
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6. Jaké postavení náleží aplikovanému výzkumu a vývoji v rakouském 
sektoru Faclihochsehulen? 

7. Mohl by se stát rakouský sektor Fachhochschulen některými svými prvky 
inspirativní v našich podmínkách terciárního vzdělávání? 

K hlavním výsledkům disertace patří sestavení modelu fungování sektoru 

Fachhochschulen v Rakousku, sumarizace hlavních charakteristik a specifik 

rakouského sektoru FH, jakož i komponentů garantujících jeho výraznou 

profesní profilaci. Ambicí této práce je přispět k obohacení stávající diskuse 

o dalším směřování našeho terciárního vzdělávání. 

Práce by se mohla svým pojetím na rozhraní několika vědních disciplín stát 

přínosnou pro obory vzdělávací politika, teorie vysokého školství, 

komparativní pedagogika a vysokoškolská pedagogika nejen v rovině 

teoretické (model fungování neuniverzitního sektoru), ale i v rovině praktické 

(přináší rovněž řadu poznatků, které by mohly inspirovat zodpovědné činitele 

při zlepšování a zefektivňování chodu především našich vysokých škol 

neuniverzitního typu). 

10 



1.2 S truktura disertační práce 

První kapitola, tedy úvodní část práce, deklaruje na pozadí vývojových trendů 

vysokého školství druhé poloviny 20. století záměr disertační práce, uvádí 

důvody vzniku neuniverzitního typu vysokých škol, přináší jejich všeobecnou 

charakteristiku, shrnuje základní atributy tohoto typu vysokých škol a zmiňuje 

některé problémy spojené s jejich existencí a ukazuje způsoby jejich 

začleňování do vysokoškolských systémů. Dále jsou nastíněny dvě odlišné 

cesty počátku 90. let 20. století, které směřovaly ke konstituování 

neuniverzitního typu vysokoškolského vzdělávání - u nás a v sousedním 

Rakousku. V souvislosti s naší volbou je přitom poukázáno na stále trvající 

neutěšený stav a nedořešenost problémů spojených s diverzifikací vysokého 

školství. Naopak rakouský neuniverzitní sektor vysokých škol (sektor 

Fachhochschulen), kterému se věnuje tato disertační práce, je zvažován jako 

sektor, který by se mohl stát v některých aspektech svého fungování přínosný a 

inspirativní i pro nás. V této kapitole jsou specifikovány cíle a předpokládané 

výsledky disertační práce, dále je zhodnocena literatura k tématu disertační 

práce a jsou uvedeny metodologické nástroje a postupy použité při zpracování 

disertační práce. 

Druhá kapitola dokumentuje na příkladu sousedního Rakouska genesi sektoru 

Fachhochschulen, následuje vytyčení, popis a analýza jednotlivých 

determinantů rakouského sektoru Fachhochschulen. Vyústěním této části 

práce je sestavení a grafické znázornění modelu fungování Fachhochschulen 

v Rakousku. 

Alfou a omegou každého vzdělávacího systému je mechanismus zabezpečení 

kvality. Třetí kapitola je proto vymezena stávajícímu modelu a instrumentům 

zabezpečení kvality v rakouském sektoru Fachhochschulen. 

Čtvrtá kapitola, jedna z nejobsáhlejších kapitol disertační práce, se v samém 

úvodu zabývá všeobecnými zásadami organizace výuky a hodnocení výsledků 

studia v rakouském sektoru FH, ukazuje běžné i specifické výukové útvary 

sektoru FH včetně odborné praxe, v popředí stojí rovněž přijímací řízení. 

11 



Završením této kapitoly je analýza a charakteristika studentů, učitelů a 

absolventů rakouského sektoru FH. Součástí této kapitoly je i empirická část, 

kterou představuje vlastni výzkumné šetření realizované mezi studenty 

Fachhochschule des BFI Wien. Toto výzkumné šetření bylo zaměřené 

na odkrytí typologických odlišností sektoru FH a zjištění pevnosti rozhodnutí 

studovat na neuniverzitním typu vysoké školy. 

Pátá kapitola reflektuje jeden ze současných fenoménů, který představuje 

internacionalizace studia. V této kapitole jsou identifikovány a sumarizovány 

internacionální prvky, které prolínají studium v rakouském sektoru 

Fachhochschulen. 

Šestá kapitola monitoruje postavení a organizaci aplikovaného výzkumu a 

vývoje v rámci rakouského sektoru FH. 

Sedmá kapitola má empirický charakter. V této kapitole jsou nejprve 

představeni dva zavedení poskytovatelé studijních programů Fachhochschule, 

poté následuje popis a výsledky vlastního mezinárodního výzkumného 

dotazníkového šetření, které bylo cíleno především na zjištění spokojenosti 

studentů s vysokou školou, s materiálně-technickým a administrativním 

zázemím, a které přineslo rovněž hodnocení a postoje studentů k vybraným 

aspektům výuky a studia. 

Závěrečná kapitola disertační práce hodnotí dosažení cílů, obsahuje shrnutí 

charakteristik a specifik poskytovatelů studijních programů Fachhochschule, 

studijních programů Fachhochschule, výuky a studia, studentů, učitelů a 

absolventů. Nechybí ani sumarizace v průběhu práce zjištěných komponentů, 

které garantují výraznou profesní profilaci rakouského sektoru FH. 

Zhodnoceny jsou také výsledky dvou vlastních výzkumných šetření. Následují 

také některá doporučeni ve vztahu k jednotlivým institucím i ve vztahu 

k systému našeho vysokého školství. 
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1.3 Metodo log i cké nástroje a pos tupy 

Deklarovaným cílem disertace je přinést komplexní pohled na fungování 

s e k t o r u F a c h h o c h s c h u l e n v R a k o u s k u a p ř i t o m p o u k á z a t n a c h a r a k t e r i s t i k a i 

specifika dílčích segmentů tohoto sektoru a identifikovat prvky, které by 

dokládaly jeho velkou orientaci na potřeby praxe a které by zároveň 

přispívaly k vytváření jeho svébytného profilu. Tomuto cíli byla přizpůsobena 

i volba výzkumné strategie. Těžiště práce se nachází především v teoretickém 

výzkumu, avšak nechybí ani výzkum empirický. 

V první fázi výzkumných prací proběhl sběr dat a rámcová analýza dokumentů 

týkajících se předmětu výzkumu. Nejprve byly nastudovány a analyzovány 

především obecné deskripce rakouského vzdělávacího systému, následně došlo 

k užšímu zaměření výzkumných kroků na rakouský vysokoškolský systém a 

zejména na jeden z jeho článků, který tvoří sektor Fachhochschulen. 

Dalším krokem bylo vyhledání, pro sektor FH klíčových legislativních norem, 

směrnic a dokumentů rakouské vzdělávací politiky a dalších zdrojů. 

Na základě jejich zevrubné analýzy došlo k vytyčení základních determinantů 

rakouského sektoru Fachhochschulen. Jednotlivé determinanty byly popsány a 

analyzovány. Završením úvodní fáze výzkumu bylo syntetizování jednotlivých 

determinantů a sestavení modelu fungování rakouského sektoru 

Fachhochschulen. Tento model byl popsán a graficky znázorněn. 

V další fázi výzkumu, jehož cílem bylo učinit další krok k zprostředkování 

komplexního pohledu na rakouský sektor Fachhochschulen bylo nutné se 

seznámit s řadou výzkumných statí teoretického i empirického charakteru. 

Řadu aktuálních dat bylo možno získat prostřednictvím webových stránek 

jednotlivých institucí. Studovány byly především studijní průvodci, studijní 

řády, výroční zprávy, sebeevaluační a evaluační zprávy jednotlivých 

poskytovatelů studijních programů a další významné materiály. 

Velmi hodnotným informačním zdrojem pro disertační práci byly i osobní 

návštěvy na několika institucích v rámci mobility učitelů (program Erasmus). 

Při řadě neformálních i formálních pohovorů došlo k verifikaci, popř. i 

doplnění veškerých informací a poznatků získaných studiem literatury a 

ostatních zdrojů. Velmi podnětné byly především pohovory a kontakt 

se studenty, učiteli a managementem či administrativním personálem některých 
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FH. Nejen veškerá data získaná během této fáze výzkumu, ale i předchozí data 

bylo nezbytné znovu organizovat. Data byla roztříděna a redukována, 

následovalo provedení rámcové analýzy a byla vytvořena tematická tabulka, ve 

které byla data přehledně utříděna a uspořádána. Významové kategorie se staly 

základním analytickým nástrojem. Shromážděné údaje byly rozebrány pomocí 

otevřeného kódování a následovala systematická kategorizace. Tento způsob 

umožnil vyhledávání a interpretaci dat a vedl k popisným závěrům v dalších 

kapitolách práce. 

V práci je využíváno poměrně velké množství kvantitativních dat, která byla 

získána z oficiálních důvěryhodných zdrojů, kterými byly především Rada 

pro vysoké odborné školy a Statistik Austria. Získaná data jsou 

systematizována, komparována a interpretována a následně zpracována formou 

tabulek a grafů. Jejich využití slouží k dokumentování a dokreslení obrazu 

sektoru Fachhochschulen a tato data také ukazují dynamiku vývoje sektoru. 

Součástí práce je i vlastní empirický výzkum, který sice není v rámci této 

disertační práce prioritní, avšak přináší řadu cenných poznatků, které pomohou 

dokreslit celkový obraz sektoru Fachhochschulen. Realizována byla dvě 

výzkumná šetření u studentů třech poskytovatelů studijních programů 

Fachhochschule. Obě výzkumná šetření byla provedena formou dotazníku. 

Vzhledem ke specifičnosti cílů bylo nutné oba dotazníky k tomuto účelu nově 

koncipovat. První výzkumné šetření se uskutečnilo v roce 2006 na FH des BFI 

Wien a bylo zaměřeno na odkrytí typologických odlišností sektoru 

Fachhochschulen z pohledu studentů a zjištění pevnosti jejich rozhodnutí 

studovat neuniverzitní typ vysoké školy. Druhé, obsáhlejší výzkumné šetření 

bylo realizováno na jaře 2008 na FH Oberosterreich a FH Salzburg. Směřovalo 

především k zjištění míry spokojenosti studentů těchto institucí se svou 

vysokou školou. Toto výzkumné šetření posloužilo rovněž k získání dalších 

specifických informací týkajících se postojů studentů vybraných institucí 

ke studiu na neuniverzitním typu vysoké školy. Za účelem nastínění možných 

odlišností a získání podnětů k zlepšení chodu této instituce bylo obdobné 

šetření v mírně modifikované formě provedeno i na podzim 2008 na vysoké 

škole neuniverzitního typu, na Vysoké škole technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích. Popis a vyhodnocení zmíněných výzkumných šetření 

j sounas t r . 99 a 139. 
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1.4 Li teratura k t ématu disertační práce , stav dosavadn ího 
poznán í 

V úvodu disertační práce poskytly obecná teoretická východiska 

k problematice diverzifikace vysokého školství především práce M. Trowa, 

L. Čerycha, J. P. Jallada, J. Pratta, J. Vašutové, B. Clarka, L. Halberštáta, aj. 

Získání vhledu na organizaci a současný stav našeho vysokého školství 

umožnily mimo jiné následující zdroje: 

• Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2006/2007, Eurydice 

• Tematické hodnocení terciárního vzdělávání v České republice, zpráva 

hodnotitelů OECD, 2006 

• Tertiary education in the Czech Repablik. Country Background Report for 

OECD. Thematic Review of Tertiary Education, 2006 

• Bílá kniha terciárního vzdělávání, Praha 2008 

• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a vývojové a další 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006-2010 

• Strategie rozvoje terciárního vzdělávání 2000-2005 

• Koncepce reformy vysokého školství, 2004 

• Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, (Bílá kniha 2001). 

• Legislativní normy 

- Zákon č. 111 Sb. ze dne 29. května 1998 o vysokých školách 
- Zákon č. 172 Sb. ze dne 4. května 1990 o vysokých školách 

Disertační práce se snaží přinést integrovaný pohled na předmět studie, kterým 

je rakouský sektor Fachhochschulen, avšak k problematice rakouského 

sektoru Fachhochschulen není k dispozici žádná česky psaná obsáhlejší 

publikace a rovněž aktuálnější příspěvky se vyskytuji pouze sporadicky. 

Pro dosažení vytyčených cílů bylo proto nezbytné vyhledat, nastudovat a 

analyzovat výlučně originální německy, eventuelně anglicky psané zdroje a 

odbornou literaturu. 
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Při realizaci vytyčených cílů disertační práce byly nejprve: 

• Nastudovány a analyzovány podrobné deskripce rakouského vzdělávacího 

systému uveřejňované v rámci Evropské informační sítě ve vzdělání 

Eurydice 

Organisation des Bildungssystems in Österreich 2008/2009 

Organisation des Bildungssystems in Österreich 2007/2008 

• Studovány a analyzovány detailnější popisy rakouského vysokoškolského 

systému zpracované rakouskou národní sítí Eurydice, Enic Naric Austria 

Das österreichische Hochschulsystem (2004) 

Das österreichische Hochschulsystem (2007) 

• Prostudovány, analyzovány a interpretovány především následující klíčové 

dokumenty a prameny. 

a) Relevantní legislativní normy 

- Zákon o studijních programech Fachhochschule včetně jeho 

novelizací Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge BGBl. Nr. 

340/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 43/2006 

b) Dokumenty rakouské vzdělávací politiky, zejména dosavadní tři 

plány rozvoje a financování sektoru Fachhochschulen 

- Entwicklungs- und Finanzierungsplanung für den 

Fachhochschulbereich (1994) 

- Entwicklungs- und Finanzierungsplanung für den 

Fachhochschulbereich II (1999) 

Fachhochschul- Entwicklungs- und Finanzierungsplan III (2004) 

c) Směrnice pro akreditaci a evaluaci studijních programů 

Fachhochsch ule: 

- Richtlinien des Fachhochschulrates für die Akkreditierung von 

Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen 

(Akkreditierungsrichtlinien, AR 2006, Version 1.1 vom 1.12. 2006). 
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- Verordnung des Fachhochschulrates über die Evaluierung im 

österreichischen Fachhochschulsektor, EvalVO 5/2004; zuletzt 

geändert durch Beschluss der FHR vom 10.11. 2006 

d) Výroční zprávy Rady pro vysoké odborné školy 

- Bericht des Fachhochschulrates 1998,1999,2000,2001,2002, 

2003,2004, 2005, 2006 

e) Expertní zprávy 

- Review des Auf- und Ausbaus des Fachhochschulsektrors 

• V popředí zájmu byla i četná empirická šetření a studie zachycují dílčí 

aspekty zkoumané problematiky, např.: 

- systém zabezpečení kvality (Hölscher, Psternack 2007) 

- přijímací řízení (Rankl 2008, Uidl 2007) 

- odbornou praxi (Volk 2008, Sevcik 2007) 

- charakteristiku studentů (Hauer 2005, Unger, Wroblewski 2006) 

- charakteristiku absolventů (Heuer, Ziegler 2002; Wimmer 2000) 

- aplikovaný výzkum a vývoj (Detter 2005) 

- internacionalizaci studia (Wala 2005) 

- aj. 

• Teoretické práce 

• Studijní průvodci, studijní a zkušební řády jednotlivých institucí, výroční 

zprávy 

• Při zpracování tematiky disertační práce byly využity rovněž 

následující webové odkazy: 

a) webové stránky Spolkového ministerstva pro vědu a výzkum 

(Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) 

http://www.bmwf.gv.at 

b) webové stránky Rady pro vysoké odborné školy (Fachhochschulrat) 

http://www.fhr.ac.at 
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c) webové stránky jednotlivých poskytovatelů studijních programů 

Fachhochschule: 

- h t t p : / / w w w . f h g - t i r o l . a c . a t 
- h t t p : / / w w w . f h - k r c m s . a c . a t 
- h t t p : / / w w w . c a m p u s 0 2 . a t 
- h t t p : / / w w w . f h - w i c n . a c . a t / 
- h t t p : / / w w w . f h - k a c r n t c n . a t 
- h t t p : / / w w w . f l i s t p o c l t c n . a c . a t 
- h t t p : / / w w w . f l i - s a l z b u r g . a c . a t 

- h t t p : / / w w w . t l i - i o a n n c u m . a t 
- h t t p : / / w w w . f l i - c a m p u s w i e n . a c . a t 
- h t t p : / / w w w . m c i . c d u 
- h t t p : / / w w w . b m l v s . g v . a t h t t p : / / w w w . l b s . a c . a t 
- h t t p : / / w w w . t c c l i n i k u n i - w i c n . a t 
- h t t p : / / w w w . f h - v i c . a c . a t 
- h t t p : / / w w w . f h - b u r g c n l a n d . a t 
- h t t p : / / w w w . f h - o o e . a t 
- h t t p : / / w w w . b m l v s . g v . a t 
- h t t p : / / w w w . f h v . a t h t t p : / / w w w . f l i w n . a c . a t 

d) webové stránky Konference vysokých odborných škol 

(Fachhoschschulkonferenz) 

http://www.lhk.ac.at 
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2 Rakouský model Fachhochschulen 

V následujících částech práce si nejprve ukážeme genesi rakouského sektoru 

FH (oddíl 2.1), poté vymezíme základní determinanty rakouského sektoru FH 

(oddíl 2.2), následně je popíšeme a budeme je zevrubně analyzovat (oddíly 

2.2.1. - 2.2.8). Závěrem se tyto determinanty pokusíme syntetizovat tím, že 

sestavíme model fungování rakouského sektoru Fachhochschulen (oddíl 2.3). 

2.1 G e n e s e rakouského sektoru Fachhochschu len 

Během expanze vysokého školství v šedesátých a sedmdesátých letech 

dvacátého století došlo ve většině zemí OECD ke konstituování 

neuniverzitního typu vysokoškolského vzdělávání. 

Rakousko se však v tomto období zmíněnou cestou nevydalo, a to i navzdory 

skutečnosti, že se i zde objevil začátkem 70. let 20. století pokus o zavedení 

neuniverzitního vysokoškolského sektoru v podobě tzv. „Partischova plánu". 

Tento plán však ztroskotal, jelikož se neshledal s dostatečnou podporou ani 

v politických, ani v hospodářských, ani univerzitních kruzích. Místo zřízení 

neuniverzitního sektoru byla zvolena cesta rozšiřování nabídky v oblasti 

odborného vyššího sekundárního vzdělávání v naději, že tak dojde k regulaci 

zájmu o vysokoškolské studium již na tomto stupni (Pechar, Arnold, Unger 

1999). Tento krok však ani v následujícím období nevedl k poklesu zájmu 

o vysokoškolské studium. 

Zvýšenou poptávku po vysokoškolském vzdělávání proto řešila tato země 

především rozšiřováním stávajících kapacit univerzit, nikoliv diverzifikací 

celého vysokoškolského systému. Od akademického roku 1955/56 

do akademického roku 1990/91 narostl počet studujících na vysokých školách 

v Rakousku více než desetinásobně, na více než 200 000 (Statistik Austria). 

Snahy o zavedení neuniverzitního typu vysokoškolského vzdělávání znovu 

sílily koncem 80. let 20. století, kdy začaly vystupovat na povrch stále více 

symptomy krize stávajícího nediverzifikovaného vysokoškolského systému. 

Četné a mnohdy ostré diskuse relevantních aktérů politického, akademického i 
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hospodářského života, podpořené doporučeními expertů OECD (1987) ohledně 

p o t ř e b y z a v é s t n e u n i v e r z i t n í s e k t o r v y s o k o š k o l s k é h o v z d ě l á v á n í a t a k é 

perspektiva nadcházejícího vstupu Rakouska do EU (1995) a sním spojená 

nutnost harmonizace vzdělávacího systému s ostatními členskými státy 

nakonec skončily konsensem, který vyústil politickým rozhodnutím o jeho 

postupném konstituování. Strategické rozhodnutí ohledně tohoto kroku bylo 

učiněno rakouskou vládou v její koaliční dohodě již v roce 1990. Legislativní 

zakotvení potom následovalo v podobě Zákona o studijních programech 

Fachhochschule (Fachhochschulstudiengesetz), který byl schválen rakouským 

parlamentem v roce 1993 a ještě v témže roce nabyl platnosti. 

Při zvažování koncepce, podle které mělo dojít ke konstituování 

neuniverzitního sektoru v Rakousku, byly reflektovány především dva stávající 

modely fungování neuniverzitního sektoru a sice model německý a model 

britský. 

První z nich, německý model, byl počátkem 90. let 20. století hodnocen velmi 

pozitivně. Přesto byl v Rakousku odmítnut s odůvodněním, že směřuje 

k přílišné akademizaci (academie drift), je příliš regulovaný státem a 

především proto, že bylo voláno po modelu, který by představoval zásadnější 

systémový zlom v rakouském systému vysokého školství. Převzetí německého 

modelu také nebylo považováno za ideální z důvodu nadcházejícího vstupu 

Rakouska do Evropské unie, který měl přinést větší šance na celoevropském 

trhu práce a snížení závislosti na Německu. Svoji roli tedy sehrála také určitá 

rivalita vůči sousednímu Německu. 

Druhým modelem, který byl zvažován, byl model britských polytechnik. 

V c e n t r u t o h o t o m o d e l u s tá l a k r e d i t a č n í a e v a l u a č n í o r g á n ( C o u n c i l fo r 

national awards). Tento orgán zajišťoval srovnatelnost výstupů 

n e u n i v e r z i t n í h o s e k t o r u se s e k t o r e m u n i v e r z i t n í m . 

Více inspirativní pro vytvoření rakouského sektoru Fachhochschulen se stal 

nakonec model britský. Paradoxní přitom byl fakt, že v době formování 

rakouského sektoru došlo k procesu splývání britských polytechnik 

s univerzitami do jednoho sektoru a zmíněný akreditační a evaluační orgán byl 

rozpuštěn (Mayer, Lassnigg 2006, s. 26-29). 
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Cíle, kterých mělo být zavedením sektoru Fachhochschulen v Rakousku 

dosaženo, se dají vymezit do tří následujících skupin (Lassnigg, Unger 2005). 

1. Všeobecné cíle: 

a) diverzifikace vysokoškolského systému prostřednictvím 

prakticky orientovaného profesního vzdělávání 

na vysokoškolské úrovni, 

b) harmonizace vzdělávací nabídky s potřebami hospodářství a 

poptávkou studujících. 

2. Proklamované cíle vzdělávací politiky: 

a) zlepšení prostupnosti vzdělávacího systému, 

b) podpora profesní flexibility, 

c) snížení „náporu" studentů na univerzity, 

d) podpora prvotního a dalšího vzdělávání, 

e) odstranění regionálních disparit, 

f) vytvoření transparentních struktur v rámci postsekundárního a 

terciárního vzdělávání (harmonizace se státy EU). 

3. Latentní cíl: 

a) implementace deregulaěních a decentralistických prvků 

do dosud silně centralistického rakouského vzdělávacího 

systému, využití nových forem vnitřní organizace a 

managementu (new public management), zaměření se 

na vzdělávací výstupy, zavádění nových forem zajištění a 

kontroly kvality. 
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2.2 Zák ladn í de terminanty rakouského mode lu 
F a c h h o c h s c h u l e n 

Při konstituování rakouského sektoru Fachhochschulen nedošlo k využití 

tzv. „upgradingu" 1 - povýšení (transformaci) některých stávajících 

vzdělávacích zařízení (např. technických vyšších škol, akademií aj.) 

na vysokoškolská zařízení neuniverzitního typu jako tomu bylo zcela nebo 

alespoň částečně ve většině západoevropských zemích (Německo, Nizozemí, 

Anglie), nýbrž došlo kjeho zcela novému vytvoření na základě v rakouských 

poměrech zcela nového modelu, který bezesporu čerpal inspiraci i 

v zahraničních systémech terciárního vzdělání, avšak jak posléze zjistíme, 

obsahuje i celou řadu ryze rakouských specifik. 

Provedeme-li analýzu základních dokumentů a literatury, vztahující se 

k rakouskému sektoru Fachhochschulen, zjistíme, že jako klíčové determinanty 

pro fungování rakouského modelu FH se jeví především: 

• Zákon o studijních programech Fachhochschule, 

• Rada pro vysoké odborné školy, 

• plány rozvoje a financování pro sektor FH, 

• poskytovatelé studijních programů Fachhochschule, 

• studijní programy Fachhochschule, 

• konference vysokých odborných škol, 

• studentská asociace, 

• „stakeholder" sektoru FH. 

' Pojem „upgrading" je používán v souvislosti s procesem transformace stávajících zařízení 
na zařízení nového typu, který je doprovázen zpravidla jejich novým legislativním zakotvením. 
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2.2.1 Zákon o studijních programech Fachhochschule 

Legislativní bázi rakouského modelu Fachhochschulen tvoří parlamentem 

schválený Zákon o studijních programech Fachhochschule 

(Fachhochschulstudiengesetz, 1993). Nejprve se budeme zabývat základními 

ustanoveními tohoto zákona a závěrem si ukážeme, v čem spočívá hlavní 

přínos tohoto zákona pro rakouský vysokoškolský systém. 

Prostudujeme-li všech 12 paragrafů Zákona o studijních programech 

Fachhochschule, dojdeme k závěru, že za nejdůležitější ustanovení Zákona 

o studijních programech Fachhochschule lze považovat následující body: 

Zákon 

• Stanovuje základní zásady pro vytváření a pro akreditaci bakalářských, 

magisterských a diplomových studijních programů FH 2 a 

pro následnou reakreditaci, popř. zrušení akreditace. 

• Vymezuje rámcová pravidla a podmínky pro subjekty (nově i soukromé) 

- poskytovatele studijních programů FH, které mohou žádat 

o akreditaci a následně začít poskytovat akreditované studijní 

programy FH. Zákon ale ponechává volbu právní formy i vnitřní 

organizační struktury na samotných poskytovatelích studijních 

programů. 

• Stanovuje základní pravidla a podmínky pro uchazeče o studium 

v programech FH. 

• Definuje pojem „studijní programy Fachhochschule" a udává cíle 

vzdělávací politiky, kterých má být jejich zřízením a jejich 

provozováním dosaženo. 

• Deklaruje zřízení Rady pro vysoké odborné školy, jakožto nezávislého 

akreditačního a evaluačního orgánu pro sektor Fachhochschule a 

upravuje základní principy pro jeho fungování. 

• Řeší udílení akademických titulů pro absolventy bakalářského, 

magisterského a diplomového typu studia. 

2 V počátečním období existence sektoru FH byly poskytovány pouze diplomové studijní 
programy. Prostřednictvím novely Zákona o studijních programech Fachhochschule z roku 
2002 došlo v duchu boloňského procesu k zavádění bakalářského a magisterského typu 
studijních programů. 
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• Stanovuje kritéria pro získání institucionálního označení 
„ F a c h h o c h s c h u l e " . 

• Vymezuje kompetence „kolegia", orgánu vysoké školy, jež je nutno 

zřídit na každé instituci s právem „Fachhochschule" za účelem 

zajištění výukové a zkouškové činnost. 

• Otevírá poskytovatelům studijních programů FH možnost nabízet 

k r o m ě s t u d i j n í c h p r o g r a m ů F H t a k é s t u d i j n í p r o g r a m y v r á m c i d a l š í h o 

vzdělávání. 

Nahlížíme-li na Zákon o studijních programech Fachhochschule v kontextu 

rakouského systému terciárního vzdělávání, potom dojdeme k závěru, že tento 

z á k o n p ř i n e s l o b r o v s k ý p r ů l o m v c e l é m s y s t é m u . T e n t o p r ů l o m se d o t ý k a l 

především třech zásadních oblastí. První oblast zahrnovala implementaci 
řady dcrcgulačních a decentralistických prvků: s tá t s e v z d a l s v é h o 

monopolu na poskytování vysokoškolského vzdělávání, iniciativa a 

zodpovědnost při vytváření studijních programů byla delegována 

na regionální subjekty (poskytovatele studijních programů), které je chtějí 

poskytovat a které mají nejvíce informací o skutečných potřebách v daných 

regionech. Druhou oblastí byla implementace prvků z hospodářské sféry 

do oblasti vysokoškolského vzdělávání - poskytovatelé studijních programů 

jsou organizováni formou soukromoprávního subjektu a mohou při své činnosti 

využívat takovou vnitřní organizační strukturu a management, které jim co 

nejlépe a nejefektivněji umožní dosahovat vytyčené cíle v oblasti poskytování 

vysokoškolského vzdělání. Třetí, velmi významnou oblastí, bylo zavedení 

nových forem zajištění a kontroly kvality prostřednictvím nezávislého 

akreditačního a evaluačního orgánu - Rady pro vysoké odborné školy. 
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2.2.2 Rada pro vysoké odborné školy 

Jak již bylo zmíněno v předchozí části práce, je kladen v rámci rakouského 

modelu Fachhochschulen velký akcent na akreditaci a na zabezpečení a 

kontrolu kvality. Tyto úkoly jsou v kompetenci Rady pro vysoké odborné 

školy (Fachhochschulrat - dále jen Rada). V následující pasáži práce se proto 

budeme koncentrovat na postavení Rady v rámci modelu, na její specifické 

složení, dále na její pravomoci a kompetence a také na nástroje, které může 

využívat k tomu, aby mohla úspěšně plnit deklarované úkoly a povinnosti. 

Vezmeme-li v potaz, že každý nově vznikající studijní program, či každý 

reakreditovaný studijní program musí projít akreditačním/reakreditačním 

řízením prostřednictvím Rady, můžeme konstatovat, že Radě náleží bezesporu 

nezastupitelná role v rámci rakouského modelu Fachhochschulen. 

Rada byla zřízena na základě § 6 a 7 Zákona o studijních programech 

Fachhochschule jako nezávislý akreditační a evaluační orgán pro sektor FH. 

Personální složení Rady je ve výše uvedeném zákoně definováno následovně: 

„Rada je expertní grémium, které sestává z 16 členů. Členkami Rady jsou minimálně čtyři 

ženy. Všichni členové Rady musí být pedagogicky kompetentní, přičemž polovina musí 

prokázat habilitaci (popř. relevantní kvalifikaci), polovina několikaletou profesní praxi 

v oblastech, které korespondují se studijními programy FH. Členové Rady jsou jmenováni 

ministrem Spolkového ministerstva pro vědu a výzkum na funkční období tří let. Minimálně 

čtyři členové jsou jmenováni na návrh Rady pro hospodářské a sociální otázky. Funkční 

období členů Rady jsou tři roky. Jejich opětovná volba na bezprostředně následující období je 

možná. Členové Rady jsou ve svém rozhodování nezávislí, což je i legislativně zakotveno. 

V čele Rady je prezident a viceprezident, kteří jsou jmenováni na období tří let příslušným 

ministerstvem. Jejich jedno opětovné jmenování je možné. Všichni členové Rady jsou 

za výkon své funkce honorováni. Výše odměny je stanovena příslušným ministerstvem". 

Prostudujeme-li si pozorně předchozí definici o složení Rady, můžeme si 

povšimnout, že polovina členů této Rady musí disponovat několikaletou 

profesní praxí v oblastech, které korespondují se studijními programy FH. 

To je zajisté velmi zásadní fakt, který může garantovat to, aby studijní 
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programy FH a potažmo celý sektor FH byl opravdu zaměřen na potřeby 

praxe. 

Zákon o studijních programech Fachochschule exaktně definuje kompetence, 

pravomoci a úkoly Rady. Shrneme-li tyto kompetence, pravomoci a úkoly, 

dojdeme k následujícímu výčtu. 

Radě pro vysoké odborné školy přísluší především: 

• akreditace a reakreditace studijních programů, 

• evaluace studijních programů FH a institucionální evaluace, 

• udělování akademických titulů a nostrifikace zahraničních 

akademických titulů, 

• zajišťování vzdělávacích standardů (monitoring chodu studijních 

programů FH a sledování závěrečných zkoušek), 

• podpora při zajišťování kvalitní výuky a podpora inovačních strategií 

v sektoru FH prostřednictvím výzkumu, dalšího vzdělávání aj., 

• monitorování vývoje sektoru FH v kontextu změn v rámci vzdělávacího 

systému a zaměstnanosti, 

• poskytování poradenské činnosti příslušnému spolkovému ministerstvu 

v otázkách sektoru FH a v otázkách hospodaření se státními finančními 

prostředky, 

• každoroční vypracování zprávy o stavu sektoru FH a její předkládání 

Spolkovému ministerstvu pro vědu a výzkum a parlamentu, 

• shromažďování a vyhodnocování statistických informací o sektoru FH. 

Mezi základní instrumenty, které Rada využívá při realizaci své činnosti, patří 

směrnice, které je oprávněna vydávat a v rámci kterých rozpracovává detailněji 

Zákonem o studijních programech stanovené požadavky na akreditaci a 

evaluaci studijních programu. Dle těchto směrnic poté Rada provádí svoji 

akreditační a evaluační činnost. 
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2.2.3 Plány rozvoje a financování sektoru FH 

Nedílnou a dosti specifickou součástí rakouského modelu Fachhochschulen 

jsou tzv. „plány rozvoje a financování". V této části disertační práce si proto 

objasníme, co vlastně tyto plány jsou a proč došlo kjejich využití právě 

pro sektor Fachhochschulen. Poté provedeme zevrubnou analýzu jednotlivých 

plánů a uvedeme základní zdroje financování sektoru Fachhochschulen. 

Plány rozvoje a financování sektoru FH (dosud tři) jsou koncepčními 

dokumenty, prostřednictvím kterých příslušné ministerstvo řídí a reguluje 

sektor FH z hlediska kvantitativního i kvalitativního vždy v časovém 

horizontu následujících pěti let a tyto plány rovněž řeší financování sektoru. 

Konkrétním nástrojem ministerstva je rozhodování o přidělení finančních 

dotací jednotlivým studijním programům. Proto, aby přidělování těchto dotací 

bylo dostatečně transparentní, vypracovává ministerstvo seznam kritérií, jež 

jsou zároveň prioritami vzdělávací politiky vždy na následující pětileté období. 

K aplikaci plánů vedly v zásadě dva důvody. Prvním z nich byl fakt, že sektor 

FH vznikl v Rakousku zcela nově, a proto bylo nutné jeho růst kontrolovat a 

regulovat podle toho, jakou nalezne odezvu jak na trhu práce, tak u zájemců 

o studium. Druhým důvodem byl finanční aspekt, protože bylo žádoucí 

kontrolovat výdaje státních prostředků do sektoru, který je z hlediska 

organizační formy poskytovatelů studijních programů soukromý. 

První plán rozvoje a financování sektoru vysokých odborných škol 

(Entwicklungs- und Finanzierungsplanung ftir den Fachhochschulsektor) 

zpravovalo Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum (Bundesministerium 

íur Wissenschaft und Forschung). Tento plán byl na období 1993/94-1999/00 

a proklamoval společenský a hospodářský význam vzniku nového sektoru a 

jeho klíčovým bodem byla otázka financování, jelikož tuto oblast Zákon 

o studijních programech Fachhochschule záměrně neřešil. Plán stanovil počet 

spolkovou vládou spolufinancovaných studijních míst. Příslib financování byl 

podmíněn splněním kritérií, která korespondovala s prioritami spolkové vlády 

pro tento vzdělávací sektor. Jednalo se předně o inovativní charakter 
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studijního programu v rámci potřeb regionu, zlepšení regionální dostupnosti 

vysokoškolského studia, perspektivu rozvoje daného studijního programu, 

otevření možnosti studia pro studující bez maturity, využití stávající 

infrastruktury aj. (podrobný seznam těchto kritérií uvádí Tabulka č. 1 na str. 

29). 

Druhý plán rozvoje a financování sektoru vysokých odborných škol 

(Entwicklungs- und Finanzierungsplanung fur den Fachhochschulbereich II) 

vypracovalo Spolkové ministerstvo pro vědu a dopravu (Bundesministerium 

fiir Wissenschaft und Verkehr). Tento plán pokrýval období 2000/01-2004/05. 

Plán počítal s poskytnutím finančních prostředků pro další nárůst studijních 

míst a nově stanovil, popř. přehodnotil priority, dle kterých bylo rozhodováno 

o spolufinancování. SI o zejména o regionální konsolidaci vzdělávacích 

nabídek, zavádění kreditního systému studia, aplikaci prvků distančního studia, 

zvýšení počtu studujících žen, zkvalitnění prostředí pro studenty a podporu 

opatřeni zaměřených na vzdělávání vyučujících (přehled priorit tohoto plánu 

viz. Tabulka č.l na str. 29). 

Třetí plán rozvoje a financování sektoru vysokých odborných škol 

(Entwicklungs- und Finanzierungsplan III) vypracovalo Spolkové ministerstvo 

pro vzdělávání, vědu a kulturu (Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft 

und Kultur). Plán na léta 2005/06-2009/10 zahrnuje právě probíhající období. 

Plán akcentuje kromě jiného především podporu nových studijních programů 

v oblasti techniky, přírodních věd a technických služeb a klade značný důraz 

na aplikovaný výzkum a vývoj, zvýšení počtu studujících žen a rozšiřování 

možností distančního studia a reflektuje globální dimenzi pracovního trhu. 

Nově je podtržena potřeba internacionalizace studijních programů FH a 

zvyšování atraktivity sektoru FH pro zahraniční studenty (podrobný výčet 

priorit plánu zahrnuje Tabulka č.l na str. 29). 
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Tabulka č. 1 Plány rozvoje a financování sektoru FH a jejich priority 

Plány rozvoje a f inancování sektoru FH a imi vytyčené priority 
První plán na období 
1993/1994-1999/2000 

Druhý plán na období 
2000/2001-2004/2005 

Třet í plán na období 
2005/2006-2009/2010 

• Inovativní charakter programu 
z hlediska organizačního či 
odborného. 

• Soulad s regionálními 
potřebami (studijní nabídka se 
obsahově nepřekrývá 
s ostatními nabídkami regionu, 
nýbrž je doplňuje). 

• Předložení dlouhodobé 
koncepce, která počítá 
s perspektivou vytvoření 
minimálně 1000 míst pro 
danou spádovou oblast a 
nabídkou perspektivního 
spektra vzájemně sladěných 
studijních programů (netýkalo 
se to studijních programů, při 
kterých koexistovala 
renomovaná výzkumná, 
vědecká či vzdělávací centra). 

• Odstraněni regionálních 
disparit (nový studijní program 
je určen pro region, kde je 
nabídka vysokoškolských 
studií pod celostátním 
průměrem). 

• Přinos k větší transparentnosti 
a kompatibilitě vzdělávacího 
systému a odstranění duplicit 
v postsekundámím vzdělávání. 

• Zpřístupnění vzdělávací 
nabídky pro netradiční 
studující (speciální podpůrná 
opatření pro uchazeče bez 
maturity). 

• Možnost distančního studia 
(nabídka tento typ zohledňuje 
svou organizací studia). 

• Maximální využití 
poskytnutých zdrojů (co 
nejefektivnější využití prostor 
a zařízení). 

• Soukromé spolufinancování 
studijního programu. 

• Konsolidace stávajících 
programů z hlediska územního 
a předložení dlouhodobé 
koncepce rozvoje. 

• Regionální vyváženost. 

• Přinos k větší transparentnosti 
a kompatibilitě vzdělávacího 
systému a odstranění duplicit 
v postsekundámím vzdělávání. 

• Podpora netradičních skupin 
studujících (bez maturity). 

• Zvýšení počtu studujících žen. 

• Koncipování programů na 
základě kreditního systému 
s přesným vymezením na 
pracovním trhu uplatnitelných 
kompetencí, popř. 
s vymezením „přenositelných" 
kompetencí. 

• Aplikace prvků distančního 
studia spojená s využitím 
nových technologií, 
regionálního rozhlasu nebo 
televize. 

• Inovativní charakter programu. 

• Kvalita akademického 
prostředí a nabídka možnosti 
pestrých volnočasových aktivit 
pro studenty. 

• Umožněni dalšího vzdětávání 
vyučujících a podpora jejich 
výzkumných a tvůrčích aktivit 
pomocí motivujícího systému 
odměňování. 

• Maximální podpora nových 
studijních programů v oblasti 
techniky, přírodních věd a 
technických služeb (technický, 
informační, výrobní, 
biotechnický management). 

• Rozvoj aplikovaného výzkumu 
a vývoje. 

• Internacionalizace a evropský 
vzdělávací prostor (reflexe 
boloňského procesu). 

• Zvýšení atraktivnosti 
regionálních studií 
pro zahraniční studující. 

• Regionální konsolidace 
stávajících poskytovatelů 
programů FH. 

• Zvyšování počtu studujících 
žen. 

• Rozšiřování nabídek distančního 
studia a rovněž nabídek v oblasti 
celoživotního a dalšího 
vzdělávání. 

• Zvyšování prostupnosti 
vzdělávacího systému. 

• Deklarováni podpory studijních 
programů vzniklých na základě 
potřeb přesahujících region, a 
tudíž skýtajících lepší uplatnění 
na trhu práce. 
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Financování sektoru FH - model tzv. „smíšeného financování" 

Ve snaze minimalizovat výdaje státních finančních prostředků byl zvolen 

pro sektor FH tzv. „model smíšeného financování", který se lišil od obvyklých 

forem financování vysokého školství v Rakousku a který měl vést k tomu, aby 

do financování byli vtaženi kromě státu i další aktéři (především poskytovatelé 

studijních programů). Prisching (1999, s. 314) charakterizoval model 

financování sektoru FH následovně: „Stát si kupuje u soukromých 

poskytovatelů určitý počet studijních míst za stanovenou, avšak ne za náklady 

pokrývající cenu". 

V rámci uvedeného modelu financování můžeme identifikovat tři složky. První 

a rozhodující složku představují roční normativní náklady na jedno studijní 

místo, které činí v technických oborech cca. 7600 €, v ekonomických oborech 

potom cca 6400 €. 90% tohoto normativu poskytuje stát. Druhou složkou je 

zbývajících 10% z uvedeného normativu. Tuto složku je povinen pokrýt 

„soukromý" poskytovatel studijního programu. Stát finančně podporuje 

na základě smluvního vztahu s příslušným poskytovatelem daného studijního 

programu vždy sjednaný počet studijních míst. Finanční prostředky od státu je 

nutno využít na běžné náklady spojené s provozem vzdělávacího zařízení a 

personální náklady. Poskytovatelé studijních programů potom hradí investice a 

ostatní infrastrukturu z vlastních zdrojů (mnohdy tyto investice mnohonásobně 

překračují oněch uvedených 10%). Pokrýt tyto náklady je možné jen díky 

skutečnosti, že vlastníky či spoluvlastníky soukromoprávně organizovaných 

společností poskytujících studijní programy FH jsou z velké části spolkové 

země, města, obce a jiné veřejnoprávní subjekty, a tudíž většina těchto 

prostředků opět plyne z veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu by se dal sektor FH 

označit jako „pseudosoukromý". Třetím významným zdrojem financováni je 

školné ve výši 363,36 € za semestr.3 Dalšími zdroji, které ovšem nejsou 

pravidelným finančním příjmem, jsou finanční zdroje získávané v rámci 

různých projektů na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. 

3 Školné v rakouském vysokoškolském sektoru bylo zavedeno od akademického roku 

2001/02. Zatímco u univerzit je vybírání školného povinné, v sektoru FH mohou poskytovatelé 

rozhodnout sami, zda tak učiní, či ne. V současné době pouze dva z poskytovatelů školné 

nevybírají. 
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2.2.4 Poskytovatelé studijních programů Fachhochschule 

Poskytovatelé studijních programů FH jsou jedním z rozhodujících článků 

rakouského modelu FH, protože právě oni přicházejí s iniciativou 

„zdola" při vytváření nových studijních programů FH 

(tzv. button up- princip). V této části práce se proto zaměříme na vysvětlení 

pojmu poskytovatel studijního programu Fachhochschule, provedeme analýzu 

právních forem stávajících poskytovatelů studijních programů FH, ukážeme si 

dva rozdílné typy poskytovatelů studijních programů FH, budeme sledovat 

teritoriální rozmístění poskytovatelů studijních programů a poukážeme 

na diference mezi počty studijních programů a počty studentů u jednotlivých 

studijních programů. Pozornost budeme věnovat rovněž vnitřním organizačním 

strukturám jednotlivých poskytovatelů a zmíníme i jednu z problémových 

oblastí rakouského sektoru FH, kterou je střet dvou principů uvnitř subjektu 

poskytovatele studijních programů FH. 

Podle Zákona o studijních programech FH jsou oprávněni žádat o akreditaci a 

případně následně začít poskytovat akreditované studijní programy FH 

tzv. „Erhalter". Zcela adekvátní český výraz pro německý termín 

„Erhalter" v češtině nenalezneme. Zřejmě nejvýstižněji by se ale dal termín 

„Erhalter" přeložit v daném kontextu jako „poskytovatel studijního 

programu FH". Co ale vlastně tento výraz v sobě zahrnuje? 

Poskytovatelem studijního programu FH se mohou stát dle § 2 Zákona 

o studijních programech Fachhochschule kromě rakouského státu (Bund) a 

ostatních veřejnoprávních subjektů rovněž i soukromoprávně organizované 

subjekty s nevýdělečným účelem, zřízené za účelem provozování studijních 

programů Fachhochschule. 

Analýzou současných dvaceti poskytovatelů studijních programů FH (stav 

k akademickému roku 2007/2008) zjistíme, že 15 poskytovatelů vykazuje 

právní formu s.r.o, tři spolku, v jednom případě jde o nadaci a v jednom o 

instituci zřízenou ministerstvem obrany (Graf č. 1 na str. 32). Budeme-li 

hledat odpověď na otázku, kdo jsou vlastníci, popř. podílníci těchto takřka 
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výlučně soukromoprávně organizovaných subjektů, dojdeme k zjištění, že jsou 

to oproti původnímu očekávání v naprosté většině veřejnoprávní instituce 

vyšší či nižší instance: jednotlivé spolkové země, města, obce, obchodní a 

řemeslné komory aj. 

G r a f č. 1 Posky tova te l é s tud i jn ích p r o g r a m ů F H pod l e právní f o r m y podn ikán í 

Poskytovatelé studijních programů FH podle právní formy podnikáni 
(akademický rok 2007/08) 

15 

společnost s spolek nadace instituce 
ručením 

omezeným 

Z d r o j dat : Fachhochschu l r a t 2008 

Původní záměr, aby se soukromý firemní sektor ve větší míře angažoval 

přímo v roli poskytovatele studijních programů FH se tak nepodařilo 

naplnit. Soukromé firmy se sice v rámci sektoru FH angažují, dávají však 

přednost méně závazným formám spolupráce jako jsou společné projekty, 

sponzorování, poskytování míst pro praktikanty aj. 

Za jisté specifikum rakouského sektoru FH lze považovat existenci dvou typů 

poskytovatelů studijních programů FH. Toto specifikum není patrné z názvu 

instituce. Většina poskytovatelů studijních programů FH totiž využívá 

ve svém názvu zkratku FH, která však nemusí vždy znamenat označení 

„Fachhochschule" (vysoká odborná škola), jak by se na první pohled mohlo 

jevit, nýbrž může též znamenat „Fachhochschulstudiengange" (studijní 

programy Fachhochschule). 

Mezi zmíněné dva typy poskytovatelů studijních programů FH patří: 

• poskytovatelé bez práva nést institucionální označení „Fachhochschule", 

• poskytovatelé s právem nést institucionální označení „Fachhochschule". 
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Proto, aby mohl poskytovatel studijního programu FH získat toto právo, musí 

nejprve splnit Zákonem o studijních programech FH stanovená kritéria a teprve 

poté je mu rozhodnutím Rady vysokých odborných škol a schválením ministra 

pro vědu a výzkum povoleno užívat zmíněné označení „Fachhochschule". 

Mezi kritéria pro získání označení Fachhochschule patří: 

• předložení reálného plánu rozvoje vysoké odborné školy, podle kterého 

bude mít škola do pěti let minimálně 1000 studentů, 

• schopnost garantovat samostatné vedení výukové a zkouškové činnosti 

prostřednictvím funkčního kolegia vysoké školy 

(Fachhochschulkollegium), 

• poskytování minimálně dvou kratších bakalářských studijních 

programů, na něž navazují magisterské (diplomové) programy. 

Položíme-li si otázku, zda sehrává právo nést institucionální označení 

„Fachhochschule" zásadnější roli, zjistíme, že tomu tak není. Ve vztahu 

k dosažené kvalifikaci, obsahové stránce a posuzování kvality studia jsou oba 

typy zařízení totiž zcela rovnocenné. Existují pouze drobné odlišnosti 

v běžném fungování obou typů poskytovatelů, které spočívají v tom, že 

poskytovatelé studijních programů Fachhochschule, kteří nemají právo užívat 

označení instituce „Fachhochschule", více podléhají kontrole Rady pro vysoké 

odborné školy především v oblasti organizace výukové a zkouškové činnosti a 

také např. v tom, že při předávání diplomů absolventům studia musí být 

přítomen člen Rady pro vysoké odborné školy. 

Přehled o současných dvaceti poskytovatelích studijních programů FH podává 

Tabulka č. 2 na str. 34. Z této tabulky je zřejmé, že v každé spolkové zemi 

působí minimálně jeden poskytovatel. U poskytovatelů, kteří již získali status 

Fachhochschule, je toto uvedeno spolu s rokem nabytí tohoto oprávnění 

v závorce. První ze současných 12 poskytovatelů získali právo nést zmíněné 

institucionální označení již v roce 1999, tj. po pěti letech od zahájení činnosti 

svých prvních studijních programů FH. 
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Tabulka č. 2 Poskytovatelé studijních programů FH podle spolkových zemí 

Poskytovatelé stu 
SI 

dijních programů F 
tav: akademický ro 

H podle spolkových zemí 
< 2007/08 

Spolková země Počet poskytovatelů Název poskytovatele 

Wien 6 

FFH GmbH 

Wien 6 

FH bfi Wien 
(FH status od r. 2002) 

Wien 6 
FH Campus Wien 
(FH status od r. 2004) Wien 6 
FH Technikum Wien 
(FH status od r. 2000) 

Wien 6 

FHW Wien 

Wien 6 

Lauder Business School 

Niederösterreich 4 

BMLV 

Niederösterreich 4 

FH Krems 
(FH status od r. 2002) 

Niederösterreich 4 FH St. Pölten 
(FH status od r. 2004) 

Niederösterreich 4 

FH Wr. Neustadt 
(FH status od r. 1999) 

Tirol 3 

FHG GmbH 

Tirol 3 FHS Kufstein 
(FH status od r. 2006) Tirol 3 

MCI GmbH 

Steiermark 2 

CAMPUS 02 GmbH 
(FH status od r. 2006) Steiermark 2 FH JOANNEUM GmbH 
(FH status od r. 2007) 

Burgenland 1 FHStg Burgenland GmbH 

Kärnten 1 FH Technikum Kärnten 
(FH status od r. 2000) 

Oberösterreich 1 FH OÖ Studienbetriebs GmbH 

Salzburg 1 FH Salzburg 
(FH status od r. 2004) 

Vorarlberg 1 FH Vorarlberg 
(FH status od r. 1999) 

Celkem 20 
Zdroj: Fachhochschulrat 2008 

Porovnáme-li jednotlivé poskytovatele studijních programů FH podle počtu 

pracovišť, dále podle počtu studijních programů a počtu nově přijímaných 

studentů a celkového počtu studentů, zjistíme, že mezi nimi existují ve všech 

těchto aspektech diametrální rozdíly (Tabulka č. 3 na str.35). 

Dva z poskytovatelů studijních programů FH působí na čtyřech, dva na třech a 

dva na dvou pracovištích, naprostá většina (14) působí pouze na jednom místě. 

Porovnáme-li počty studijních programů jednotlivých poskytovatelů, zjistíme, 

že kolísají mezi 1 - 32 studijními programy. Deset poskytovatelů nabízí více 

než 10 studijních programů, přičemž dva z nich vykazují dokonce třicet a více 

studijních programů. 
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Tabulka č. 3 Přehled počtu pracovišť, studijních programů a studentů jednotlivých 
poskytovatelů FH 

Přehled počtu pracovišť, studijních programů a studentů jednotlivých 
poskytovatelů FH 

Údaje vztahující se na akademický rok 2007/08 

Poskytovatelé studijních 
programů FH 

Počet 
pracovišť 

Počet 
studijních 
programů 

Počty nových 
studijních 

míst 2007/08 

Celkový 
počet 

studentů 
FH OÖ Studienbetriebs GmbH 4 32 1 291 3 926 
FH Technikum Kärnten 4 19 660 2 583 
FH JOANNEUM GmbH 3 30 1 045 3174 
FH Wr. Neustadt 3 16 1 228 2 373 
FH Salzburq 2 14 554 2 068 
FHStq Burqenland GmbH 2 15 640 1 398 
BMLV 1 1 90 348 
CAMPUS 02 GmbH 1 5 254 943 
FFH GmbH 1 1 85 83 
FH bfi Wien 1 6 434 1 312 
FH Campus Wien 1 16 777 1 964 
FH Krems 1 7 395 1 570 
FH St. Pölten 1 10 550 1 487 
FH Technikum Wien 1 19 660 2 583 
FH Vorarlbera 1 10 395 926 
FHG GmbH 1 7 159 163 
FHS Kufstein 1 7 316 1 135 
FHW Wien 1 9 594 2 352 
Lauder Business School 1 2 95 182 
MCI GmbH 1 8 450 1 752 
Celkem 32 240 11 027 31 064 

Zdroj dat: Fachhochschulrat 2008 

Porovnáme-li jednotlivé poskytovatele podle počtu nově přijímaných studentů 

v akademickém roce 2007/08, zjistíme, že tři z nich přijímali více než 1000 

studentů, dalších šest přijímalo více než 500 studentů. 

Celkové počty studentů mezi jednotlivými poskytovateli vykazují také značný 

rozptyl. Zatímco celkový nejnižší počet studujících u jednoho poskytovatele 

nečiní ani sto studujících, u největšího z nich to jsou bezmála čtyři tisíce. 

Za kritickou hranici v počtu studujících je přitom považováno 1000 studujících 

na jednoho poskytovatele. Tuto hranici v současné době dosáhlo 16 

ze stávajících 20 poskytovatelů studijních programů FH. 

Zákon o studijních programech Fachhochschule dává poskytovatelům jakožto 

„soukromým firmám" volný prostor k tomu, aby si sami zvolili a vybudovali 

vhodnou vnitřní organizační strukturu, která by zaručila požadovanou kvalitu. 

Během let se tak vyvinuly u jednotlivých poskytovatelů různé organizační 

struktury4, pomocí kterých se snaží zajistit adekvátní kvalitu poskytovaných 

4 V počáteční fázi, kdy existoval malý počet studijních programů a studentů, byla využívána 
především štábnč-liniová organizační struktura. S nárůstem počtu studentů a studijních 
programů je stále více využívána maticová organizační struktura, která více umožňuje synergii 
a optimální využití všech zdrojů a infrastruktury. 
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služeb v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a jejich konkrétní 

organizační a procesní struktura odráží jejich strategické cíle v duchu zásady 

„structure follows stratégy". 

V souvislosti s existencí soukromoprávní organizace subjektů poskytujících 

studijní programy FH (poskytovatelů) je třeba upozornit na jednu 

z „problémových" oblastí, kterou představuje fakt, že v rámci subjektu 

poskytovatele dochází již od samého zrodu sektoru FH až doposud 

ke střetu dvou principů, které odrážejí mnohdy rozdílné zájmy. Jde 

o podnikatelský princip (poskytovatel je firma, která musí dle své právní 

formy respektovat platné legislativní normy) a akademický princip 

(poskytovatel se musí zároveň řídit ustanoveními Zákona o studijních 

programech Fachhochschule). V subjektu poskytovatele zastupuje 

podnikatelskou složku vedení společnosti (jednatel/é), akademickou složku 

obvykle vedoucí kolegia nebo rektor, popř. vedoucí studijních programů FH. 

U jednotlivých poskytovatelů je proto pro optimální fungování zásadní, aby 

mezi těmito dvěma složkami vládl co možná největší soulad, který je možno 

do značné míry zajistit u společnosti s ručením omezeným optimálně 

koncipovanou společenskou smlouvou, u spolku a nadace optimálně 

koncipovanými stanovami a také jednoznačně definovanými kompetencemi.5 

V současné době se v rámci vnitřních organizačních struktur poskytovatele objevují 
následující přístupy: 

• vedoucí kolegia, popř. zástupce vedoucího kolegia je zároveň ve vedení společnosti 
(jedním z jednatelů), což zajišťuje vyvážení podnikatelské a akademické složky 
v subjektu poskytovatele, 

• vedení společnosti a vedoucí kolegia jsou striktně oddělené funkce s přesně 
vymezenými kompetencemi, 

• u subjektů, které ještě nemají status Fachhochschule zastupuje podnikatelské zájmy 
vedení společnosti, akademické zájmy vedoucí jednotlivých studijních programů FH 
(pokud neexistuje kolegium). 
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2.2.5 Studijní programy Fachhochschule 

Studijní programy Fachhochschule jsou základní strukturní jednotkou 

rakouského modelu Fachhochschulen a tudíž představují jeden 

z nejdůležitějších prvků tohoto modelu, proto je na místě se jimi detailněji 

zaobírat. Nejprve objasníme pojem studijní program FH v rakouském kontextu, 

uvedeme v Zákoně o studijních programech FH obsažené záměry spojené 

s implementací studijních programů FH do rakouského vysokoškolského 

systému a ukážeme si proces vedoucí k akreditaci studijního programu FH a 

zároveň přiblížíme požadavky na akreditaci, jejichž naplnění přispívá 

k výrazné (profesní) profilaci sektoru FH. 

Položíme-li si otázku, co vlastně studijní programy FH jsou a za jakým cílem 

jsou vytvářeny, nemusíme chodit pro odpověď daleko. Odpověď nalezneme 

v § 3 Zákona o studijních programech Fachhochschule, který definuje studijní 

programy Fachhochschule následovně: 

„Studijní programy Fachhochschule jsou studijní programy 

na vysokoškolské úrovni, které slouží k vědecky fundovanému profesnímu 

vzdělávání. 

Nejdůležitějšími cíli jsou: 

1. poskytování prakticky zaměřeného vzdělávání na vysokoškolské úrovni; 

2. zprostředkování schopnosti řešit úkoly v rámci příslušné profesní 

oblasti na základě aktuálního stavu poznání a požadavků praxe; 

3. podpora prostupnosti vzdělávacího systému a profesní flexibility 

absolventů." 

Z výše uvedené citace zákona můžeme vyvodit, že předmětem studia 

v programech FH není studium určitého vědního oboru v celé jeho 

komplexnosti a šíři jako tomu je na univerzitách, nýbrž nabytí odborných 

znalostí, schopností a dovedností na vysokoškolské úrovni, které umožňují 

vysoce kvalifikovaný výkon určité profese. Charakteristickým rysem značné 

části studijních programů FH je, že se často jedná o interdisciplinární studijní 

programy např. studijní programy jako softwarové inženýrství v medicíně, 

bioinformatika aj., které jsou doslova „ušity na míru potřebám praxe". 
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Proces akreditace studijního programu FH 

Akreditační řízení se vyznačuje jednoznačně a pregnantně formulovanými 

požadavky, které je nutno při žádosti o akreditaci studijního programu přísně 

dodržovat, a představuje velmi náročnou proceduru pro všechny relevantní 

aktéry. Akreditační řízení je svým pojetím a požadavky, jak posléze zjistíme, 

základem k tomu, aby mohlo docházet i k utváření specifického profilu 

celého sektoru FH a to i ve vztahu k univerzitám. 

Návrh na akreditaci (nového) studijního programu předkládá poskytovatel 

studijního programu Radě pro vysoké odborné školy. Samotnou přípravou 

akreditačních materiálů ale poskytovatel pověřuje expertní tým6, který musí 

svým složením splňovat všechny požadované legislativní nároky, mezi které 

mimo jiné patří, aby alespoň dva členové expertního týmu byli habilitovaní a 

alespoň dva prokázali několikaletou vysoce kvalifikovanou činnost v oboru, 

ke kterému se váže akreditace (z hlediska zaměřenosti na potřeby praxe velmi 

důležitý požadavek). Povinností poskytovatele je zajistit expertnímu týmu 

odpovídající autonomii při vytváření studijního programu a jeho kurikula, které 

musí být modularizováno. V případě úspěšné akreditace je nezbytné, aby se 

podíleli na výuce v rámci studijního programu minimálně čtyři členové 

zmíněného expertního týmu, kteří disponují adekvátní vědeckou, odbornou a 

pedagogickou erudovaností. 

6„ 
txpertní tým při koncipování nového studijního programu postupuje podle následujících 

kroků, které konsekventně vycházejí z potřeb praxe: 

• prvním krokem je definování branže/í a typů podnikli a konkretizace pracovních pozic 

a funkcí, pro jejichž výkon budou absolventi studijního programu oprávněni; 

• dalším krokem je definováni úkolů a činností v rámci vymezených pracovních pozic a 

funkci, pro něž mají být připraveni absolventi na základě nejnovějších vědeckých 

poznatků, 

• poté jsou stanoveny kvalifikace a kompetence, kterými musí disponovat absolventi, 

aby definované úkoly a činnosti vdané profesní oblasti byli schopni řešit 

na vysokoškolské úrovni, 

• nakonec je zpracováno kurikulum a následuje jeho modularizace, jednotlivé moduly 

jsou poté rozpracovány na jednotlivé přednášky, semináře, cvičení apod. 
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Samotné akreditační řízení probíhá ve dvou krocích. Nejprve je žádost 

o akreditaci přezkoumána z hlediska toho, zda formálně splňuje veškeré 

zákonem stanovené náležitosti. V následujícím kroku prověřuje Rada 

pro vysoké odborné školy obsahovou kvalitu jednotlivých bodů žádosti. 

Za tímto účelem jsou zřizovány expertní pracovní skupiny, které prověřují 

jednotlivé obsahové aspekty žádosti. Žadatel o akreditaci může být vyzván 

k doplnění či upřesnění některých náležitostí. Teprve poté, co dojde 

k odstranění všech nejasností a doplnění všech náležitostí ze strany žadatele, je 

považováno akreditační řízení za ukončené. Rada ale udělí akreditaci až tehdy, 

předloží-li žadatel smlouvy o financování studijního programu a také smlouvy 

s příslušným ministerstvem o poskytnutí státní finanční dotace, která bude 

základním zdrojem financování studijního programu (více k financování viz. 

plány rozvoje a financování sektoru FH). Akreditace studijního programu je 

udělována na časové období maximálně pěti let. Nejpozději šest měsíců 

před uplynutím platné akreditace musí každý poskytovatel studijního programu 

požádat o jeho reakreditaci. Při této žádosti musí být předložena opět 

komplexní žádost včetně doložení financování a také předložena evaluační 

zpráva. Pro případ, že by nedošlo k prodloužení akreditace musí být již 

přijatým studujícím garantováno dokončení studia. Proto jsou akceptovány 

pouze takové žádosti o akreditaci, které obsahují finanční záruky umožňující 

stávajícím studujícím řádné dokončení studia. Akreditace studijních programů 

je udělována maximálně na pět let. Reakreditace studijního programu je 

podmíněna jeho předcházející evaluací prostřednictvím Rady. Žádost 

o akreditaci studijního programu předkládají poskytovatelé Radě pro vysoké 

odborné školy, která přezkoumává splnění všech stanovených standardů. 

Náklady spojené s akreditací nese poskytovatel studijního programu. 

Od poskytovatele studijního programu, žádajícího o akreditaci/reakreditaci 

studijního programuje požadováno především: 

1) Dodržet veškeré formální a obsahové minimální standardy 

• předložit údaje o své firmě (výpis z rejstříku firem, popř. registru spolků a uvést 

jména osob, které tuto firmu či tento spolek zastupují), 
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doložit potřebnou kvalifikační úroveň členů expertního týmu připravujícího akreditaci 

a uvést budoucího vedoucího studijního programu, 

popsat profesní uplatnění budoucích absolventů a vymezit jejich kvalifikační profil, 

předložit modularizované kurikulum a zkušební řád, 

předložit metodickou koncepci, která povede k dosažení cílů definovaných 

v kvalifikačním profilu a v kurikulu studijního programu, 

předložit přijímací řád ke studiu, 

doložit personální zabezpečení studijního programu, 

předložit koncepci aplikovaného vývoje a výzkumu. 

2) Doložit uplatnitclnost absolventů na trhu prácc: 

• předložit studie analyzující potřebnost studijního programu na trhu práce a studie 

dokládající zájem o připravovaný studijní program ze strany uchazečů, 

• ana lyzova t koheren tn í vzdělávac í nab ídky . 

3) Prokázat potřebné materiálně technické zázemí spojené s provozováním studijního 

programu v časovém horizontu následujících pěti let. 

4) Předložit kalkulaci a financování studijního programu na následujících pět let. 

Z výše uvedených požadavků, které musí splnit poskytovatel studijního 

programu při akreditaci studijního programu je třeba vyzdvihnout především 

bod 2, který obsahuje jednak požadavek na předložení studií dokládajících 

zájem o absolventy na trhu práce, jednak studií potvrzujících zájem 

uchazečů o studijní program. Tímto požadavkem jde vlastně o aplikaci 

tržního principu nabídky a poptávky do vzdělávacího systému, který 

garantuje, že vzniknou pouze takové studijní programy, u kterých je 

předpoklad jejich životaschopnosti a rovněž potvrzen zájem uchazečů 

minimálně na následujících pět let. Tento prvek, zakomponovaný 

do akreditačního řízení, bezesporu patři k pozitivním stránkám rakouského 

modelu FH a zcela jistě přispívá ke konsekventní orientaci sektoru FH 

na pracovní trh. Vzhledem ke své důležitosti jsou v Tabulce č. 4 na str. 41 

blíže specifikovány požadované nároky na oba uvedené typy studií, přičemž si 

můžeme povšimnout, že při reakreditaci je třeba doložit další skutečnosti, které 

ukážou reálný stav (potvrdí či vyvrátí předchozí studie a případně interpretují 

případné odchylky). 
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Tabulka č. 4 Obsahová stránka studii potřebnosti studijního programu a studií zájmu 
o s tudi jní p r o g r a m 

Studie potřebnosti studijního programu Studie zájmu uchazečů o studijní program 
na trhl i p r á c c o b s a h u j í : z a h r n u j i : 

• Objasnění makroekonomických ukazatelů (napf. • Zhodnoceni pracovních šanci absolventů s ohledem 

hospodářský vývoj, počet pracovních míst v daném na vývojové trendy, zaměstnanecký potenciál a 

regionu, míra nezaměstnanosti, nabídka trhu práce koherentní vzdělávací nabídky. 

v sektorech a profesích daného oboru). • Vymezeni spádového regionu popř. širší spádové 

• Kvalitativní šetření (interview se specialisty na trh oblasti pro zájemce o daný studijní obor. 

práce a personalisty relevantních podniků, popř. • Popis koherentních, postsekundárních vzdělávacích 

organizací) se zřetelem na trendy v zaměstnanosti a nabídek přesahující rámec daného regionu. 

na příležitosti na trhu prácc pro budoucí absolventy • Znázornínl počtu studentů, ktefl začínají studium 
v rámci jejich kvalifikačního profilu. v koherentním univerzitním studíjním programu a 

• Zhodnocení pracovních Šanci absolventů s ohledem počtu uchazečů o studium na koherentních 

na vývojové trendy, zaměstnanecký potenciál a studijních programech v posledních čtyřech letech. 

koherentní vzdělávací nabídky. • Kvantitativní vyjádřeni počtu potenciálních 

uchazečů splňujících kritéria pro přijeti 
Při rcakreditaci studijního programu je třeba navíc k bakalářskému, magisterskému a diplomovému 

předložit: studiu. 

• Prognózu počtu uchazečů na akreditační období. 

• Analýzu absolventů (zaměstnanost absolventů, 

relevantnost studia pro výkon současné pracovní Při reakreditaci studijního programu je třeba ještě 

činnosti, přechod do zaměstnání, zhodnocení studia předložit: 

studujícími z pohledu jejich současného 

zaměstnání) a v návaznosti s ni také způsob, • Analýzu zpětné vazby na podniky a organizace, jež 

kterým byly jej í výsledky zohledněny pro zaměstnávají absolventy. 

následující období. • Retrospektivní zhodnocení předchozí analýzy 

(pro předchozí akreditaci) s vysvětlením větších 

• Analýzu zpětné vazby na podniky a organizace, jež odchylek na základě porovnání s aktuálními 

zaměstnávají absolventy. reálnými údaji. 

• Doložení a komentář relace uchazeči/přijati/počet 
• Interpretaci výsledků předchozí analýzy potřebnosti studijních mist/ za poslední čtyři roky. 

studijního oboru s ohledem na výsledky analýzy • Popsáni a komentováni nově vzniklé koherentní 

absolventů a zpětné vazby na podniky a vzdělávací nabídky, pokud se taková vyskytla. 

organizace. 

Kvantitativní vývoj počtu studijních programů a studentů v sektoru FH 

Jako na jedno ze specifik rakouského sektoru FH můžeme nahlížet 

na relativně vysoký počet studijních programů v porovnáni s počtem studentů. 

V akademickém roce 2008/2009 tak existovalo 240 studijních programů. 

V jednom studijním programu tak průměrně studovalo 129 studentů. 
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Mezi jednotlivými studijními programy však existují značné rozdíly v jejich 

velikosti. Zatímco nejmenší studijní programy dosahují při naplnění všech 

ročníků počtu sotva třicet studentů, největší studijní programy i přes devět set 

studentů. Jednotlivé studijní programy obvykle přijímají 30 - 50 studentů 

ročně. Tabulka č. 5 uvádí dynamiku růstu celkového počtu studijních programů 

a počtu studentů v nich. Tabulka zahrnuje rovněž informativní údaj 

o procentuálním podílu počtu studentů sektoru FH v rámci celého rakouského 

vysokoškolského sektoru. I zde je možno si povšimnout, že se jejich podíl 

postupně pozvolna zvyšuje, avšak v porovnání např. s Nizozemím zůstává 

podíl studentů tohoto sektoru poměrně nízký. 

T a b u l k a č. 5 Poč ty s tud i jn ích p r o g r a m ů F H / poč ty s tudentů v p r o g r a m e c h F H 
Akademický 

rok 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 

Počty studijních 
proqramů FH 

10 20 33 39 46 55 67 

Počet studentů 
v programech FH 693 1.761 3.758 5.773 7.869 9.970 11.743 

Procentuální podii 
studentů FH 

v rámci 
vysokoškolského 

sektoru 
v Rakousku 

0,3 0,8 1,7 2,6 3,4 4,2 4,9 

Akademický 
rok 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

Počty studijních 
proqramů FH 

93 124 134 136 150 194 240 

Počet studentů 
v programech FH 14.338 17.409 20.591 23.394 25.727 28.426 31 064 

Procentuální podíl 
studentů FH 
v rámci 
vysokoškolského 
sektoru 

v Rakousku 

7,2 8,5 9,7 10,7 11,2 11,9 
zatím 
není 

známo 

Zdro j d a t : Fachhochschu l r a t 2 0 0 8 
Stat ist ik Aus t r ia 2008 

Typy studijních programů FH 

V souvislosti se studijními programy FH je zapotřebí upozornit na jeden dosti 

zásadní fakt. Tímto faktem je, že všechny typy studijních programů FH mají 

jednoznačně definovanou délku řádného studia, jež je součásti akreditace a 
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v zásadě platí, že tato délka studia může být překročena pouze výjimečně. 

Rychlé absolvováni studia sehrává velmi důležitou roli z pohledu trhu práce. 

(Je možno poměrně rychle zareagovat na aktuální potřeby trhu práce, 

protože studenti nemají možnost si „uměle prodlužovat délku studia"). 

Až do akademického roku 2002/03 byly poskytovány v sektoru FH pouze 

diplomové studijní programy. V souvislosti s boloňským procesem došlo 

k novelizaci Zákona o studijních programech FH a k implementaci 

bakalářského a magisterského typu studia. Možnost nabízet diplomová studia 

zatím byla ponechána. 

V sektoru FH jsou poskytovány následující typy studia: 

• bakalářské studijní programy, které představují první ucelený 

vysokoškolský kvalifikační stupeň a jejich délka včetně praxe činí 

6 semestrů (studijní zátěž v rozsahu 180 ECTS kreditů), 

• magisterské studijní programy, jež navazuji na již absolvované 

bakalářské programy a slouží k prohloubení, rozšíření či specializaci již 

existujících kompetencí a kvalifikací. Jejich délka činí 2 až 4 semestry 

(studijní zátěž 60 - 120 ECTS kreditů), 

• samostatné magisterské studijní programy s délkou studia 8 - 1 0 

semestrů (studijní zátěž v rozsahu 240 - 300 ECTS kreditů), 

• diplomové studijní programy s délkou studia 8 - 1 0 semestrů 

(studijní zátěž v rozsahu 240 - 300 ECTS kreditů). 

V sektoru FH není možno poskytovat doktorské studijní programy7 , 

nicméně absolventi studia FH jsou oprávněni absolvovat tato studia 

na univerzitách. 

V kuloárech některých FH (např. FH Salzburg) se polemizuje s myšlenkou vytvoření 
specifického doktorského studia, které by bylo zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj, což 
by otevřelo FH cestu dále vzdělávat a udržet si vlastní perspektivní studenty i do budoucna a 
po absolvování studia je i zaměstnat. 
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Tabulka č. 6 uvádí počty a procentuální podíly studijních programů 

podle jejich typu od akademického roku 2003/04. Z této tabulky je patrné, že 

od zavedení možnosti bakalářského typu studia v akademickém roce 2003/04 

rapidně začal stoupat počet těchto studijních programů. Aktuální počet 

bakalářských studijních programů činil v akademickém roce 2007/08 166, což 

představovalo takřka 70 % v rámci všech typů studijních programů. Naopak 

na ústupu byla diplomová studia, která postupně dobíhají a jsou akreditována či 

reakreditována už pouze zřídka. Jejich podíl činil v akademickém roce 2007/08 

již pouze 5 %. Na vzestupu jsou magisterské studijní programy, jejichž podíl 

postupně narůstá (v akademickém roce 2007/2008 činil jejich podíl takřka 

26%). Do budoucna se dá očekávat, že se poskytovatelé studijních programů 

vzhledem ke svým vysokým ambicím a z důvodu udržení své 

konkurenceschopnosti s univerzitním sektorem budou snažit akreditovat i 

nadále stále více magisterských studijních programů, které budou navazovat 

na již uskutečňované bakalářské programy. Rakouský sektor FH tedy není 

na rozdíl od „ typických" neuniverzitních vysokoškolských sektorů zaměřen 

výlučně na kratší typy studijních programů. 

Tabulka č. 6 Studijní programy FH podle typu od akademického roku 2002/03 - 2007/08 

Typy 
studijních 

programů FH 
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

diplomové 
programy FH 

124 
(100 %) 

129 
(95,6%) 

97 
(71,3%) 

72 
(48%) 

45 
(23,2%) 

12 
(5%) 

bakalářské 
programy FH 

6 
(4,4%) 

36 
(26,5%) 

65 
(43,3%) 

116 
(59,8%) 

166 
(69,2%) 

magisterské 
programy FH 

3 
(2,2%) 

13 
(8,7%) 

33 
(17%) 

62 
(25,8%) 

Celkem 124 135 136 150 194 240 

Zdroj dat: Fachhochschulrat, 2008 
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Vývoj zájmu o studium v programech FH 

Studijní programy FH se těší celkově velkému zájmu ze strany uchazečů 

o studium, a to i přesto, že uchazeči musí absolvovat většinou náročné 

přijímači řízení. Při detailnějším pohledu ale zjistíme, že zájem o studium je 

značně diferencován podle jednotlivých studijních směrů a také typu studijního 

programu. 

V akademickém roce 2007/08 se ucházelo o studium v sektoru FH v Rakousku 

29 802 studentů, 11 444 z nich bylo přijato ke studiu. Na jedno studijní místo 

tedy připadalo 2,7 uchazečů. Tabulka č. 7 ukazuje poměr mezi počtem 

uchazečů o studium v programech FH a počtem přijatých studujících, a to 

od samého zahájení studia v programech FH v akademickém roce 1994/95 až 

dosud. Z tabulky je patrné, že relativně nižší počet uchazečů na jedno studijní 

místo byl v prvních dvou letech, v období, kdy docházelo k zavádění studia. 

V následujících letech ale vždy převyšoval průměrný počet uchazečů najedno 

studijní místo počet dva. Zatím největší kulminace zájmu o studium byla 

zaznamenána v akademickém roce 2001/02, kdy poměr uchazečů na jedno 

studijní místo činil 3,3. Velký zájem o studium v programech FH pokračoval i 

přesto, že na rakouských vysokých školách bylo zavedeno školné. 

T a b u l k a č. 7 Přehled ce lkového poč tu uchazečů o s tud ium ve s tud i jn ích p r o g r a m e c h FH 

V 
Uchazeč i o s tud ium v p r o g r a m e c h F H 

a k a d e m i c k ý c h le tech 1 9 9 4 / 9 5 - 2 0 0 7 / 0 8 

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

Počet 
uchazečů 

celkem 
1 076 2 095 4 206 5 702 7 450 9 286 11 224 16 546 17 269 16 936 17 130 18 298 24 387 29 802 

Počet 
přijatých 695 1 211 2 206 2 537 3 125 3 637 4 219 5 443 6 470 7 003 7 547 8187 9 589 11 444 

Počet 
uchazečů 
na jedno 
studijní 
místo 

1,5 1.7 2,1 2.2 2,6 2,9 3,0 3,3 2,7 2,4 2,3 2,4 2,7 2,7 

Zdroj dat: Fachhochschulrat 2008 
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Přehled aktuálního zájmu o jednotlivé studijní směry 

Při detailnější analýze počtu uchazečů o studium podle studijních směrů 

zjistíme, že i v rámci sektoru FH zájem o jednotlivé studijní směry značně 

kolísá (Tabulka č. 8). Z tabulky je patrné, že se v současné době těší největšímu 

zájmu nově zaváděná studia v zdravotnických a sociálních disciplínách. 

Zdravotnické disciplíny vykazují téměř sedminásobný převis počtu uchazečů 

na jedno studijní místo, disciplíny v oblasti sociálních věd téměř pětinásobný 

převis. Tradičně velkému zájmu se těší i disciplíny z oblasti hospodářských věd. 

Naopak nižší zájem je o přírodní vědy, techniku a průmyslově disciplíny, 

přičemž je nutno podotknout, že i v rámci těchto disciplín jsou 

„atraktivnější" studijní programy, u kterých je počet uchazečů na jedno 

studijní místo několikanásobný (např.disciplíny spojené s výpočetní technikou). 

Tabulka č. 8 Uchazeči o studium podle studijních směrů 

Počty uchazečů o studium v programech FH 
v akademickém roce 2007/08 podle studijních směrů 

Studijní směry Počet 
uchazečů 

Přijatí 
Počet uchazečů/studijní 

místo 

Zdravotnické 
disciplíny 6578 980 6,9 

Sociální vědy 3561 793 4,9 

Hospodářské vědy 11080 4621 2,5 
Tvůrčí činnost, 
umělecká činnost 522 227 2,4 

Vojenské a 
bezpečnostní vědy 233 107 2,1 

Přírodní vědy 210 109 1,9 

Technické a 
průmyslové disciplíny 7618 4607 1,7 

Celkem 29802 11444 2,7 

Zdroj dat: Fachhochschu rat 2008 

Přehled aktuálního zájmu podle typu studijních programů 

Velmi zajímavý je také aktuální pohled na počty uchazečů podle typu 

studijních programů v akademickém roce 2007/08 (Tabulka č. 9 na str. 47). 

Největšímu zájmu se těšily kratší bakalářské programy, které byly postupně 
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zaváděny od akademického roku 2002/03 v souvislosti s boloňským procesem. 

Počet uchazečů na jedno studijní místo v těchto programech činil 3,1. 

Následovaly potom diplomové studijní programy, které ale postupně 

„dobíhají" a jsou transformovány na bakalářské či magisterské programy. 

Teprve pozvolna si nacházejí v sektoru FH prestiž magisterské studijní 
programy. 

Tabulka č. 9 Zájem o jednotlivé typy studia ve studijních programech FH 
Zájemci o jednotlivé typy studia v programech FH 

v akademickém roce 2007/08 

Typ studijního programu Počet uchazečů Počet 
studijních míst 

Počet uchazečů na 
jedno studijní 

místo 
Diplomové 1 266 586 2,2 

Bakalářské 25 748 8 274 3,1 
Magisterské 2 788 2 167 1,3 
Celkem 29 802 11 027 2,7 

Zdroj dat: Fachhochschulrat 2008 

Organizační formy studia v programech FH 

Hlavními organizačními formami studia ve studijních programech FH jsou: 

• denní studium (Vollzeitstudium), 

• studium při zaměstnání (berufsbegleitendes Studium). 

Výše uvedené organizační formy vycházejí z litery Zákona o studijních 

programech FH a zohledňují klíčový princip, který je uplatňován v rakouském 

sektoru FH - princip osobni účasti při vyučováni, který má garantovat rychlý a 

úspěšný studijní pokrok. Proto je v obou formách studia vyžadována maximální 

účast při výuce. 

Z našeho pohledu je poměrně specifickou formou vysokoškolského studia 

ve studijních programech FH studium při zaměstnání, které svou organizací 

dosti připomíná tzv. „večerní studium", které existovalo dříve u nás. V našich 
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podmínkách terciárního vzdělávání se tato forma nevyskytuje a místo ní je 

aplikována kombinovaná či distanční forma studia. 

Studium při zaměstnání, které se vyskytuje v hojné míře v rakouském sektoru 

FH, představuje značnou zátěž z hlediska časového, protože studenti musí 

navštěvovat výuku v odpoledních a večerních hodinách a o sobotách a přitom 

musí vykonávat svoji profesi. 

Zatímco některé studijní programy je možno studovat pouze v rámci denního 

studia, jiné naopak pouze formou studia při zaměstnání. Část studijních 

programů je možno studovat v obou formách. Budeme-li se snažit nalézt 

distanční formu studia, zjistíme, že tato forma studia je zatím pouze 

v počátcích. Překážkou pro větší rozšíření tohoto typu studia je pravděpodobně 

již zmíněný striktně vyžadovaný princip osobní účasti při výuce. 

Zvláštní formou studijních programů jsou programy pro specifické cílové 

skupiny. Tyto programy jsou vzhledem ke své specifické koncepci zaměřeny 

výlučně na určité cílové skupiny (například absolventy určitého typu vyšších 

technických škol apod.) a jejich podíl je nepatrný. U těchto studijních 

programů může být délka studia zkrácena až o dva semestry. 

Poměr jednotlivých forem studia v akademických letech 1994/95 - 2007/08 

souhrnně znázorňuje Graf č. 2 na str. 49. Jak je z grafu patrné, bylo v prvních 

dvou akademických letech existence sektoru FH možno studovat studijní 

programy pouze v rámci prezenční formy studia. Od akademického roku 

1996/97 jsou nabízeny také studijní programy, které mají současně denní 

formu studia i formu studia při zaměstnání. V akademickém roce 2007/2008 

nabízelo studium při zaměstnání již 41,7 % studijních programů FH (část jak 

denní formou, tak formou při zaměstnání, část pouze při zaměstnání). Můžeme 

proto konstatovat, že jedním z markantních znaků rakouského sektoru FH je 

stále větší orientace na studenty, kteří se rekrutují z řad již zaměstnané 

populace. 

(Do budoucna se jeví, že tento trend bude muset vzhledem k nepříznivému 

demografickému vývoji pokračovat). 
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Graf č. 2 Studijní programy FH podle formy studia 

Stud i jn í p r o g r a m y FH podle f o r m y s tud ia v a k a d e m i c k ý c h 
l e t e c h 1 9 9 4 - 2 0 0 8 (v °/o) 

• prezenční • prezenční a při zaměstnání • při zaměstnání 
1 0 0 * 

(0* 
4 0 * 

SO* 
2 0 * 

10* 

O* 

94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 

Zdroj dat: Fachhochschulrat 2008 

Zaměření studijních programů FH 

Podíváme-li se retrospektivně na to, jak se v průběhu let vyvíjelo zaměření 

studijních programů FH, zjistíme, že obzvláště v prvních letech existence 

sektoru FH byly akreditovány výlučně studijní programy zaměřené 

na technické a ekonomické obory, po kterých byla největší poptávka na trhu 

práce. Postupně se knim začaly přidávat i další na trhu práce žádané 

disciplíny. Aktuální stav oborové struktury studijních programů ukazuje 

Graf č. 3 na str. 50. Z něho je patrné, že i nadále tvoří největší procento 

technicky, průmyslově a ekonomicky zaměřené studijní programy. Zvýšenou 

dynamiku nárůstu lze pozorovat u programů zaměřených na oblasti 

sociálních a také zdravotnických služeb (mimo jiné v souvislosti 

se „stárnutím populace"). Tyto obory jsou často akreditovány jako 

interdisciplinární v kombinaci např. s výpočetní technikou či managementem 

(medicínská technika, management sociálních služeb, apod.). 
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G r a f č . 3 S t r u k t u r a s t u d i j n í c h p r o g r a m ů F H 

Z a m ě ř e n í s t u d i j n í c h p r o g r a m ů F a c h h o c h s c h u l e 

( a k a d e m i c k ý r o k 2 0 0 7 / 0 8 ) 

Přirodovřdné obory 

1% 
Vojenské a 

bezpečnostní c" 
Technické a 

p růmys lové obory 
43% 1% 

Sociální védy 
7 % 

Ekonomické obory 
30% 

Tvůrří a umělecké 
obory 

3 % 

Z d r o j d a t : F a c h h o c h s c h u l r a t 2 0 0 8 

Akademické tituly absolventů programů Fachhochschule 

Jelikož studium ve studijních programech FH je studiem vysokoškolským, 

jsou jeho absolventi oprávněni užívat akademické tituly. Až do akademického 

roku 2002/03 existovalo pouze diplomové studium. Jeho absolventi získávali 

akademické tituly: Dl (FH), Dipl.-Ing. (FH), Mag. (FH). Spolu se vznikem 

bakalářských a magisterských studijních programů od akademického roku 

2003/2004, které nebyly do této doby v sektoru FH zakořeněny, došlo společně 

s implementací těchto typů studijních programů i k převzetí anglické 

terminologie pro označení těchto akademických titulů. Zatímco absolventi 

diplomových studijních programů, které dosud stále dobíhají, jsou povinni 

užívat za svým akademickým titulem dodatek (FH), u nových bakalářských a 

magisterských studijních programů toto ustanovení neplatí. Tabulka č. 10 

na str. 51 podává aktuální integrovaný přehled o akademických titulech 

absolventů studijních programů FH spolu s příklady jejich použití se jménem. 
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Tabulka č. 10 Akademické tituly absolventů studijních programů FH 

Bakalářské studijní programy 

Dlouhá forma 

"Bachelor" + dodatek studijního s m í r u 

napf. „Bachelor of Arts in Business"; „Bachelor of Science in Engineering" 

Z k r á c e n á f o r m a 

"B" nebo „B." + zkratka dodatku studijního s m í r u 

napf. „BA" nebo „B.A."; „BSc" nebo „B.Sc." 

P ř í k l a d y už i t í u v e d e n v c h a k a d e m i c k ý c h t i t u l ů se j m é n e m 

J ö r g M u s t e r m a n n , B A 

J ö r g l M u s t e r m a n n , B . A . 

J ö r g M u s t e r m a n n , B . S . c . 

Magisterské studijní programy 

I D l o u h á f o r m a t i t u l ů 

"Master" nebo „Dip lom - Ingenier in /Diplom-Ingenieur" + dodatek studijního s m í r u : 

napf . „Master of Arts in Business"; „Master of Science in Engineering" 

Zkrácená fo rma: t i tulů"M" nebo „M." + zkratka dodatku studijního s m í r u 

napf. : „MA" nebo „M.A."; „MSc" nebo „M.Sc "; „Dipl.- lng." popř . „Dl" 

V technických s tudi jních programech j e udčlován akademický titul 

„Diptom-Ingenier in/Diplom-Ingenieur" nebo „Master of Science in Engineering" 

P ř í k l a d y u ž i t í u v e d e n v c h a k a d e m i c k ý c h t i t u l ů se j m é n e m 

E v a M u s t e r m a n n , M A 

Eva Mustermann, M.A. 

Eva Mustermann, M.S.c. 

D I E v a M u s t e r m a n n 

D i p l . - l n g . E v a M u s t e r m a n n 

r Diplomové studijní programy (dobíhající) 
Dlouhá forma titulů 

" M a g i s t r a / M a g i s t r a " nebo „ D i p l o m - I n g e n i e r i n / D i p l o m - l n g e n i c u r " + (FH) dodatek studijního s m í r a 

napf , „Magis tra /Magis tr (FH) für wissenschaft l iche Berufe" nebo 

„Diplom-Ingenier in /Diplom-Ingenieur (FH) für technische Berufe" 

Zkrácená forma litnlil 
"Mag." nebo „Dipl . - lng." popf . „DI" + dodatek (FH) 

napf. : „Mag. (FH)" nebo „Dlpl.-Ing. ( F H ) " popí . „DI (FH)" 

V t e c h n i c k ý ^ studijních programech ie udčlován n k a d t m i M tiWl 

„Diplom-Ingenier in /Diplom-Ingenieur (FH)" 

P ř i k l a d v u ž i t í u v e d e n v c h a k a d e m i c k ý c h t i t u l ů s e j m é n e m 

D I ( F H ) P e t e r M u s t e r m a n n 

D i p l . - l n g . ( F H ) P e t e r M u s t r m a n n 

M a g . ( F H ) D a n i e l M u s t e r m a n n 
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2.2.6 Konference vysokých odborných škol 

Konference vysokých odborných škol, respektive poskytovatelů studijních 

programů FH (Fachhochschulkonferenz - dále FHK), plní celou řadu 

důležitých funkcí nejen ve vztahu k sektoru FH, ale i ve vztahu k ostatním 

partnerům, a proto jí náleží místo v rámci rakouského modelu FH. 

(FHK je do jisté míry obdobou naší Konference rektorů vysokých škol, ale její 

působení je omezeno pouze na sektor FH). 

Co vlastně Konference vysokých odborných škol je? Kdo jsou jejími členy a 

jaké úkoly Konference vysokých odborných škol plní? 

Konference vysokých odborných škol je spolek, který sdružuje rakouské 

vysoké odborné školy, respektive poskytovatele studijních programů FH. 

Tento spolek byl založen začátkem roku 1996. Členy FHK jsou jednak zástupci 

právnických osob poskytovatelů studijních programů (podnikatelská složka), 

jednak vedoucí kolegií a vedoucí studijních programů jednotlivých institucí 

(akademická složka).8 

Hlavní úkoly Konference vysokých odborných škol jsou: 

• Zastupovat zájmy jednotlivých FH a dávat jim impulsy k zkvalitnění jejich práce. 

• Budovat atraktivní image sektoru FH. 

• Být celorakouskou platformou pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými FH. 

• Být nositelem vysoké erudovanosti a vyhledávaným expertním partnerem v oblasti 

terciárního vzdělávání. 

• Podporovat další kvalitativní i kvantitativní rozvoj sektoru FH. 

• Zlepšovat rámcové podmínky pro existenci sektoru (legislativa). 

g 

Nejdůležitějšími orgány FI 1K jsou prezídium, představenstvo a členská schůze.V čele FHK 

je sedmičlenné prezídium (Präsidium), které tvoří čtyři zástupci poskytovatelů studijních 

programů FH a tři vedoucí studijních programů FH. Včele stojí prezident spolku. 

Dalším orgánem je představenstvo (Vorstand), do kterého každá FH vysílá dva zástupce 

(vedoucí studijních programů FH, vedoucí kolegia, popř. rektora nebo zástupce subjektu 

poskytovatele). 

Členská schůze (Generalversammlung) se skládá ze všech členů FHK - všech vedoucích 

studijních programů FH, všech rektorů FH, popř. všech zástupců jednotlivých poskytovatelů. 
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• Prosazovat společné cíle např. při jednání s Radou pro vysoké odborné školy, 

příslušnými ministerstvy (např. finanční záležitosti) a dalšími relevantními aktéry. 

• Participovat na zabezpečení kvality sektoru FH. 

V rámci Konference vysokých odborných škol existují čtyři různě tematicky zaměřené výbory 

(Tabulka č. 11 obsahuje souhrn priorit jednotlivých výborů): 

• Výbor pro mezinárodní záležitosti, 

• Výbor pro personální rozvoj a rozvoj vnitřní organizace FH, 

• Výbor pro výzkum a vývoj, 

• Výbor managementu kvality. 

Tabulka č. 11 Priority jednotlivých výborů Konference vysokých odborných škol 

Výbor p ro mez iná rodn í záležitosti 

Podpora internacionalizace rakouského sektoru FH. 

Rozvoj strategií na podporu internacionalizace včetně účasti v relevantních mezinárodních grémíich. 

Prezentace rakouských FH na mezinárodni úrovni. 

Vzdělávání zaměstnanců FH v oblasti mezinárodních vztahů. 

Výbor pro personální rozvoj a rozvoj vnitřní organizace FH 

Zajišťování vzdělávacích akcí pro vyučující FH. 

Cílený rozvoj didaktických kompetenci vyučujících FH (semináře, workshopy, sympózia uj.). 

Zastřešování aktivit v oblasti personálního rozvoje v rámci sektoru FH a podpora při výměně zkušeností mezi 

jednotlivými FH. 

Vytváření platforem (včetně internetové) pro oblast personálního rozvoje v sektoru FH prostřednictvím 

permanentní výměny zkušeností jak na národní tak mezinárodní úrovni. 

Iniciování a realizace projektů v oblasti personálního rozvoje a zkvalitnění vnitřní organizace jednotlivých FH. 

Podpora rozmanitých forem a metod učení a výuky v sektoru FH. 

Zaváděni metod vedoucích k rozvoji klíčových dovednosti. 
Pořádání konferencí, sympozií a dalších velkých akci (za spoluúčasti poskytovatelů FH). 

Vydávání publikací, účast na mezinárodních akcích aj. 

Výbor p r o výzkum a vývoj 

ZvySovánl kompetencí FH v oblasti výzkumu a vývoje. 
Zdůrazňování strategické role FH jako silného potenciálního regionálního partnera ve vztahu k podnikatelské 

sféře a neziskové sféře v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje a transferu technologií. 

Vedení dialogu s univerzitami a vytvářeni synergického vztahu těchto dvou instituci v oblasti výzkumu a 
vývoje. 
Iniciování podpůrných programů pro aplikovaný výzkum a vývoj. 

Zavedení základního financování aplikovaného výzkumu a vývoje pro FH. 

Výbor managementu kvality 

Výměna zkušeností v otázkách managementu kvality a otázkách zajištění kvality. 

Shromažďování informací v oblasti managementu kvality terciárního sektoru a kritická reflexe mezinárodních 

zkušenosti a trendů, 
Participace na vytvářeni žebříčků vysokých škol (Hochschulranking). 

Spolupráce s agenturami pro zabezpečování kvality (např. AQA). 
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2.2.7 Studentská asociace 

Zástupci studentů stále větší měrou participují na rozhodovacích procesech, 

v mechanismech zajištění kvality a ostatních záležitostech vysokých škol. Tento 

trend se projevuje v posledních letech i v rakouském sektoru FH. Zájmy 

rakouských vysokoškolských studentů sice zastupuje již více než 60 let 

asociace rakouských vysokoškolských studentů (Österreichische 

Hochschüler/innenschaft - od roku 1946). Studenti sektoru FH však po celou 

řadu let od vzniku sektoru FH nebyli členy této asociace, protože neexistovalo 

potřebné legislativní zakotvení. Teprve v polovině roku 2006 proto založili 

zástupci studentů FH „Spolek na vytvoření a podporu zastoupení studentů FH 

na celorakouské úrovni (VFFH)". Završením úsilí jmenovaného spolku byla 

novela Zákona o studijních programech FH (prosinec 2007). 

Dle zmíněné novely zákona jsou vytvářeny následující organizační struktury 

zastoupení studentů od nejnižší úrovně až po celorakouskou platformu 

(Obrázek č. 1). 

Obrázek č. 1 Organizační struktury zastoupení studentů v rakouském sektoru FH 
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Mezi nejdůležitější úkoly studentských organizací v rakouském sektoru FH 

patří především: 

• Vystupovat jménem studentů při jednání s vyučujícími, poskytovateli 

studijního programu FH, kolegiem FH, vedením studijního programu, 

ale i s dalšími relevantními partnery, např. Radou pro vysoké odborné 

školy. 

• Účastnit se evaluačních řízení a výběrových řízení při přijímání nových 

vyučujících. 

• Poskytování služeb a servisu studentům (skripta, studijní materiály, 

informace, internetové odkazy, projekty aj.). 

• Zabývat se a řešit podněty a problémy jednotlivých studentů. 

• Zastupovat instituci při jednání na celonárodní úrovni s ostatními FH. 

• Zastupovat názory a stanoviska studentů FH v rámci Asociace 

rakouských vysokoškolských studentů. 

Každá organizace na úrovni instituce si vytváří vlastní stanovy, které umožňují, 

aby nižší organizační struktury byly vytvářeny v souladu s celkovou strukturou 

instituce, respektive daného poskytovatele. Změnu stanov je oprávněna 

provádět pouze daná organizace. Všechny organizace na úrovni instituce jsou 

zcela nezávislé a nikdo není oprávněn jim udílet pokyny a jakýmkoliv 

způsobem je řídit či ovlivňovat. 

Všichni předsedové studentských organizací jednotlivých FH tvoří společně 

se zástupcem předsednictva Asociace rakouských studentů Konferenci 

předsedů studentských organizací všech FH. Tato konference je 

nejdůležitějším grémiem s celorakouskou působností, kterému přísluší 

koordinovat veškeré záležitosti a řešit problémy, které se týkají výlučně 

sektoru FH. Jednotlivé FH mají v tomto grémiu 20 hlasů, předsednictvo 

Asociace rakouských studentů jeden hlas. 

Asociace rakouských studentů je zastoupení všech vysokoškolských studentů 

na celonárodní úrovni. V tomto tzv. „studentském parlamentu" mají univerzity 

66 zástupců, FH 15 zástupců. Podíl studentů FH je poměrně velký, vezmeme-li 

v úvahu, že v současné době studuje na univerzitách zhruba sedmkrát více 

studentů. 

5 5 



Volby do studentských organizací jsou výlučně volbami osobností, nikoli 

jednotlivých uskupení, která by byla obdobami politických stran. 

V souvislosti s členstvím v Asociaci rakouských studentů je spojeno i placení 

členských poplatků ve výši cca. 15,86 € na semestr. V rámci této částky je také 

příspěvek na pojištění v rámci studia ve výši 0,36 €. 85 % z odvedených 

poplatků za toto členství zůstává v jednotlivých místních organizacích, které 

mají oprávnění s nimi nakládat a smysluplně je využívat. Rakouským 

specifikem souvisejícím s členstvím v Asociaci rakouských studentů je, že toto 

členství je povinné a bez zaplacení členského příspěvku nemůže být student 

zapsán ke studiu. 
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2.2.8 „Stakeholders" v sektoru FH 

Dění v rakouském sektoru FH ovlivňuje v porovnání s tamějším univerzitním 

sektorem daleko více aktérů. Tito aktéři jsou označováni termínem 

„stakeholders" (Hölscher, Pasternak, 2007, s.82). Jsou to různí externí a 

interní aktéři, kteří mají své představy o tom, které cíle by měl sektor FH 

plnit a kteří se snaží dle svého postavení tyto cíle více či méně úspěšně 

realizovat a prosazovat jak na makroúrovni (úroveň sektoru), tak 

na mikroúrovni (úroveň poskytovatele studijního programu, popř. v rámci 

studijního programu). Mezi tyto aktéry patří především: 

• Politická reprezentace (zástupci politických stran) 

na úrovni federální, 

na úrovni spolkových zemí, 

na úrovni měst a obcí. 

• Hospodářská a průmyslová sféra 

podniky místní, regionální, národní a mezinárodní úrovně, 

podniky malé, střední a velké, 

vyučující z firem. 

• Sociální partneři 

svazy zaměstnavatelů, 

odborové svazy. 

• Poskytovatelé studijních programů 

• Vědecká a odborná komunita 

odborné a vědecké společnosti, 

oborová sdružení, 

průmyslové, odborové a profesní svazy a komory, 

ostatní vědecká a výzkumná pracoviště v tuzemsku i v zahraničí, 

univerzity jako partneři kooperace a „zásobárna" výukového personálu. 

• Příslušníci FH 

zaměstnanci (vedoucí studijních programů, výukový, výzkumný personál, 

profesoři FH), 

management a administrativa FH, 

studenti (studenti denního, kombinovaného studia, zahraniční studenti, 

případní zájemci o studium, absolventi), 

spolky absolventů, podpůrná sdružení a spolky. 

• Společenská uskupení zastupující zájmy rozličných skupin (žen, tělesně postižených, 

cizinců, sociálně znevýhodněných skupin, ekologických hnutí apod.) 
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2.3 Znázornění modelu fungování Fachhochschulen 
v Rakousku 

Navržený model fungování FH (Obrázek č. 2 na str. 59) je pokusem 

syntetizovat v předchozí části popsané a analyzované determinanty rakouského 

sektoru Fachhochschulen. 

Základním kamenem rakouského modelu Fachhochschulen je Zákon 

o studijních programech Fachhochschule. Zároveň s implementací tohoto 

zákona došlo ke konstituování nezávislého akreditačního a evaluačního orgánu 

- Rady pro vysoké odborné školy. Rada je klíčovým akreditačním a 

evaluačním orgánem, který specifikuje ustanovení Zákona o studijních 

programech FH formou akreditačních a evaluačních směrnic. Základní 

strukturní jednotkou rakouského modelu FH je studijní program FH, nikoli 

instituce. O akreditaci studijních programů mohou žádat soukromoprávně 

organizované subjekty - tzv. poskytovatelé studijních programů FH, kteří 

nemají v počáteční fázi svého fungování právo nést institucionální status 

Fachhochschule. O tento status mohou požádat až dosáhne jejich činnost 

předem stanovenou kvalitativní i kvantitativní dimenzi. Kromě Zákona 

o studijních programech FH jsou druhým klíčovým nástrojem, kterým je 

determinován chod rakouského modelu FH tzv. plány rozvoje a financování. 

Plány zpracovává ministerstvo, pod jehož kompetenci sektor FH náleží vždy 

na následující pětileté období a obsahují priority vzdělávací politiky 

(první plán zpracovalo Ministerstvo pro vědu a výzkum, druhý Ministerstvo 

pro vědu a dopravu a třetí Ministerstvo pro vzdělávání, vědu a kulturu). Tyto 

priority slouží zároveň jako kritéria, podle kterých dochází k rozhodování 

poskytnutí finančních prostředků jednotlivým studijním programům (formou 

normativu na studenta). Plány rozvoje a financování jsou tak nástrojem 

ministerstva, kterým nepřímo reguluje sektor FH z hlediska kvantitativního a 

kvalitativního. 

Dalším prvkem rakouského modelu je Konference vysokých odborných škol 

(včetně poskytovatelů, kteří nemají status Fachhochschule), která zastupuje 

zájmy jednotlivých poskytovatelů studijních programů a také jejich 

akademických pracovníků. Konference vysokých odborných škol rovněž 

participuje na zajišťování kvality sektoru FH. Zájmy studentů sektoru FH 
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zastupuje teprve nedávno vzniklá Studentská asociace, která je členem 

celorakouské Asociace studentů. V sektoru FH sehrává v porovnání 

s univerzitním sektorem významnou roli mnohem více aktérů, pro které se 

často užívá výraz „stakeholders". Patří mezi ně např. spolkové země, 

regionální a místní samosprávy, sociální partneři, výzkumné a vzdělávací 

instituce, soukromé firmy, profesní/průmyslové/obchodní komory, politické 

strany aj. 

Obrázek č. 2 Model fungování sektoru FH v Rakousku 

Zdroj: Caha 2008 
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3 Systém zabezpečení kvality v rakouském sektoru FH 

Výsledkem předchozí části práce bylo sestavení modelu fungování 

Fachhochschulen v Rakousku. Úspěšné fungování každého vzdělávacího 

modelu je nesporně do značné míry determinováno aplikací dostatečně 

účinných mechanismů zabezpečení kvality, proto se v následující části práce 

detailněji zaměříme na to, na jaké bázi funguje zabezpečení kvality 

v rakouském sektoru FH, kdo jsou jeho hlavními aktéry, pokusíme se shrnout 

model zabezpečení kvality a představíme si nejčastější instrumenty, jež jsou 

za účelem zajišťování kvality v rámci tohoto modelu v sektoru FH využívány. 

Legislativní rámec systému zabezpečení kvality v sektoru FH 

Systém zabezpečení kvality v sektoru FH se opírá předně o ustanovení Zákona 

o studijních programech Fachhochschule (FHStG). V Zákoně o studijních 

programech Fachhochschule nalezneme následující ustanovení ohledně 

zabezpečení kvality: 

• Poskytovatelé studijních programů musí vytvořit k zajištění odpovídající kvality 

vlastní systém managementu kvality ( § 2). 

• Přednášky, semináře a cvičení je nutno podrobit studentskému hodnocení, 

výsledky těchto hodnocení slouží k zajištění kvality a k dalšímu pedagogicko-

didaktickému vzdělávání vyučujících (§ 3). 

• Každé prodloužení akreditace předpokládá předložení nové žádosti 

o akreditaci dle § 12 a předložení evaluační zprávy (§13). 

• Rada pro vysoké odborné školy schvaluje po veřejném projednání evaluační směrnici, 

která obsahuje: cíle a metodické zásady evaluace; předmět evaluace a evaluačního 

procesu, způsob zveřejnění a způsob zohlednění výsledků evaluace (§ 13). 

• § 6 Rada pro vysoké odborné školy je kompetentní institucí pro akreditaci studijních 

programů Fachhochschule. 

Za hlavní aktéry rakouského systému zabezpečení kvality v sektoru FH je 

možno považovat především: 

• Radu pro vysoké odborné školy (kompetentní orgán pro akreditaci, 

evaluaci a reakreditaci studijních programů). 

• Poskytovatele studijních programů/ studijní programy (mají své 

vnitřní mechanismy zajištění kvality). 
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• Stakeholders 

- stát (Bund), spolkové země, obce, atd. (poskytovatelé finančních 

prostředků, kteří vyžadují realizaci svých strategických plánů a záměrů 

na celostátní a regionální úrovni), 

- hospodářskou a průmyslovou sféru, vzdělávací a pracovní trh, podniky, 

organizace, instituce (dávají podněty k reflexi potřeb trhu práce, jsou 

indikátorem míry respektování vzdělávací nabídky trhem práce a přináší 

podněty k výzkumným a vývojovým aktivitám), 

- vědeckou a odbornou komunitu, vysokoškolské partnerské instituce, 

tuzemské a zahraniční hospodářské kooperační partnery aj. 

Model zajištění kvality sektoru Fachhochschulen 

Po analýze Zákona o studijních programech, dosavadních plánů rozvoje a 

financování sektoru FH a aktuálních evaluačních a akreditačních směrnic Rady 

pro vysoké odborné školy můžeme konstatovat, že k zajištění kvality sektoru 

FH dochází na dvou úrovních: 

• na úrovni sektoru, 

• na úrovni jednotlivých poskytovatelů/studijních programů. 

Tabulka č. 12 na str. 62 ukazuje model zajištění kvality sektoru FH včetně 

využívaných instrumentů, prostřednictvím kterých dochází k zajištění kvality 

sektoru. Instrumenty na úrovni sektoru vytváří a implementuje Rada pro vysoké 

odborné školy. Na úrovni poskytovatelů/ studijních programů je volba 

vhodných instrumentů přímo v kompetenci jednotlivých poskytovatelů/ 

studijních programů. 

Instrumenty k zabezpečení kvality na úrovni sektoru FH 

Posloupnost kroků: žádost o akreditaci - * akreditace —• evaluace —• 

reakreditace představuje v rakouském sektoru FH nedílný a po sobě 

bezprostředně následující proces, který zahrnuje účinné mechanismy směřující 

ke kontinuálnímu zabezpečení vysoké kvality jednotlivých studijních 

programů, institucí a potažmo tedy celého sektoru FH. 
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Tabulka č. 12 Model zajištění kvality rakouského sektoru FH 

Pilíře systému zajištění kvality 
T 

Zákon o studijních programech Fachhochschule 
Plány rozvoje a financování sektoru FH 

(nepřímo i „stakeholders") 
T T 

Rada pro vysoké odborné 
školy 

T 

Poskytovatelé studijních 
programů FH 

Studijní programy FH 
T 

Instrumenty 
na úrovni sektoru 

Instrumenty na úrovni 
poskytovatelů/ programů FH 

• Proces akreditace 
(Akreditační směrnice) 

• Evaluace (Evaluační 
směrnice) 

• Monitoring studijních 
programů 

• Interview zaměřené na 
objasnění „problémových 
oblastí" 

• Sledování závěrečných 
zkoušek 

Vnitřní systémy zabezpečení kvality 
poskytovatelů/studijních programů 
FH 

T 

Využívané instrumenty: 

• formování strategických vizi, 
• definováni cílů, 
• vytváření vlastních příruček managementu 

kvality s přesní definovanými procesy, 
• evaluace výuky prostřednictvím studujících, 
• interní (méně často externí) evaluace 

vyučujících, 
• účast v žebříčcích vysokých škol, 
• balance scorecard, 
• strategické workšopy, 
• vytváření odborných sekci, 
• každoroční vytváření tzv. „bilancí 

vědění" (Wissensbilanz), 
• evaluace zahraničních stáží studentů, 
• studentské evaluace podniků, 
• evaluace studijních programů podniky 

na základě zkušeností s praktikanty, 
• dotazníková šetření různého druhu, 
• benchmarking, 
• účast na aktivitách dalšího vzdělávání, 
• total quality management, 
• certifikace ISO 9000/9001. 

Zdroj: Caha 2009 

K zabezpečení a zvyšování kvality sektoru FH využívá Rada pro vysoké 

odborné školy následující instrumenty: 

• proces akreditace, 

• proces evaluace, 

• monitoring studijních programů, 

• interview zaměřené na objasnění „problémových oblastí", 

• sledování závěrečných zkoušek. 
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Proces akreditace 

Akreditace studijních programů probíhá na základě Akreditačních směrnic 

(o akreditaci podrobněji v oddíle Studijní programy Fachhochschule). 

Z hlediska zabezpečení kvality jsou klíčovými při procesu akreditace 

následující aspekty: 

• do ložen í uplatni te lnost i abso lven tů na t rhu p ráce (p ro fesn í oblast , koherentn í 

vzdělávací nabídky, studie analyzující potřebnost studijniho programu, a studie zájmu 

o studijní program), 

• dodržen í fo rmá ln ích a o b s a h o v ý c h min imá ln ích s tandardů (kur iku lum, zkušební řád, 

didaktický koncept, zkušební řád, požadavky k přijetí, přijímací řád, personální 

struktura, aplikovaný vývoj a výzkum aj.), 

• doložení finančních zdrojů a materiálně technického zázemí, potřebného 

k provozování studijního programu v horizontu následujících pěti let (způsob 

financování, prostorové a materiální zajištění, kalkulace nákladů), 

• časové omezení akreditace pro jednotlivé studijní programy na max. pět let 

s následnou podmínkou předložení evaluační zprávy při žádosti o reakreditaci, 

• povinnost vybudovat vlastní vnitřní mechanismy zajištění kvality. 

Proces evaluace 

Kontrola a zabezpečování kvality v sektoru FH náleží k jednomu z prioritních 

úkolů Rady pro vysoké odborné školy. Nástrojem ktomu jsou evaluační 

směrnice, které je dle ustanovení Zákona o studijních programech FH Rada 

oprávněna schvalovat (aktuálně je platná směrnice Verordnung des 

Fachhochschulrates über die Evaluierung im österreichischen 

Fachhochschulsektor, EvalVO 5/2004; zuletzt geändert durch Beschluss der 

FHR vom 10.11. 2006).Na současném evaluačním konceptu participovala 

spolu s Radou pro vysoké odborné školy rovněž Konference vysokých 

odborných škol. 

Cílem evaluace prostřednictvím Rady je, aby poskytovatelé studijních 

programů FH prokázali, do jaké míry a v jaké kvalitně jsou schopni zajistit 

plnění vzdělávacích cílů proklamovaných Zákonem o studijních programech 

FH. Kromě toho je také úspěšná evaluace nezbytnou součástí při předkládání 

žádosti o reakreditaci studijního programu FH. 
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Dle současných evaluačních směrnic jsou možné dva druhy evaluace: 

• institucionální evaluace (od r. 2003), 

• evaluace studijního programu FH. 

Zatímco institucionální evaluace zkoumá chod instituce (subjektu 

poskytovatele) jako celku, úkolem evaluace studijního programu je prokázat, 

do jaké míry odpovídá kvalifikační profil a kurikulum studijního programu 

požadavkům dané profesní oblasti.9 Evaluace představuje standardizovaný 

proces, který probíhá dle předem stanovených kroků (Obrázek č. 3). 

Při provádění evaluace může Rada spolupracovat s některou nezávislou 

mezinárodně uznávanou agenturou pro zajištění kvality (např. AQA). 

Obrázek č. 3 Znázornění procesu evaluace v rakouském sektoru FH 

PROCES EVALUACE 

SEBEEVALUACE EVALUOVANÉHO SUBJEKTU t 
EXTERNÍ EVALUACE PROSTŘEDNICTVÍM EXPERTNÍHO TÝMU t 

STANOVISKO POSKYTOVATELE K EVALUAČNÍ ZPRÁVĚ 
EXPERTNÍHO TÝMU 

t 
PŘIJETÍ A VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH ZPRÁV RADOU 

PRO VYSOKÉ ^)DBORNÉ ŠKOLY 

NÁVRH OPATŘENÍ K ^.EPŠENÍ DANÉHO STAVU 

ZVEŘEJNĚNÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY 

Zdroj: Evaluierungsverordnung, EvalVO 5/2004; zuletzt geändert durch Beschluss der FHR 

vom 10.22.2006. 

Tabulka č. 13 na str. 65 podává souhrnný přehled o požadavcích na personální 

složení a přehled o položkách, které jsou předmětem institucionální evaluace. 

Tabulka č. 14 na str. 66 potom o položkách evaluace studijního programu. 

' Především v prvních letech existence sektoru byla využívána vzhledem k malému počtu 

studijních programů pouze evaluace studijních programů FH. S rychlým nárůstem počtu 

studijních programů dochází spíše k upřednostňování institucionální evaluace, což je ale 

v rozporu s mezinárodními trendy, které směřují spíše k institucionální evaluaci (Pellert, A. 
s.118). 
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Tabu lka č. 13 Ins t i tucionální eva luace 

Institucionální evaluace 

Expertní tým provádějící institucionální evaluaci se musí skládat minimálně ze tří osob a minimálně 
jednoho asistenta. Členem expertního týmu musí být: 
• Minimálně jeden vedoucí akademický pracovník ze zahraniční vysokoškolské instituce podobného 

zaměření. 
• Minimálně jeden pracovník s manažerskou funkcí z hospodářské sféry, popř. neziskové organizace. 
• Minimálně jeden člen musí být odborníkem na rakouský sektor FH. 
• Minimálně jeden člen tvmu musí mít zkušenosti s evaluačním řízením. 

Předmětem institucionální evaluace isou následující položky: 

Strategie a organizace 

• Má-li cvaluovaná instituce jasně formulované strategické 
cíle svého rozvoje a do jaké míry reflektuje sebe sama jako 
„učící se organizaci". 

• Má-li instituce jasně stanoveny vzdělávací a výzkumné cílc 
a zda je akceptována v akademickém společenském a 
hospodářském prostředí. 

• Jsou-li jasně definovány, komunikovány a implementovány 
rozhodovací mechanismy a kompetence a odpovědnosti. 

• Zajišťuje-li stávajíc! organizační a rozhodovací struktura 
institucionální autonomii a docházi-li ke kritické 
sebereflexi vedoucí k zlepšováni výkonnosti a efektivity 

M a n a g e m e n t kvality a personálního rozvoje 

• Má-li instituce kvalitní a účinný systém zabezpečeni 
kvality a docházi-li k pravidelnému shromažďováni a 
kritickému vyhodnocování informací a jsou-li podnikána 
následná opatření vedoucí ke zvýšení kvality. 

• Je-li zajištěn systém personálního rozvoje výzkumných, 
technických a administrativních pracovníků. 

• Jsou-li jasně definovány požadavky pro jednotlivé skupiny 
vyučujících (v hlavním a vedlejším pracovním poměru), 
které následně slouží při výběrových řizenleh. 

• Jsou-li výběrová řízeni dostatečně transparentní. 

organizace. 
• Jsou-li do organizačních a rozhodovacích struktur 

organizace týkajících sc studijních a výzkumných 
záležitostí zahrnuti také vyučující a studující a je-li 
zabezpečena dostatečná autonomie v oblasti výuky. 

• Docházi-li k budováni pozitivního vztahu k instituci tzv. 
„corporate identity" a systematické výměně znalostí a 
informací mezí všemi aktéry instituce: vyučujícími, 
výzkumnými pracovníky, administrativními pracovníky aj. 

Studenti 

• Probíhá-li studentské hodnoceni seminářů, zkoušek, 
workshopů aj. systematickým způsobem a jsou-li tyto 
výsledky využívány k zlepšováni kvality výuky. 

• Má-li Instituce společnou jasně definovanou a 
transparentní koncepci přijímacího řízeni. 

• Napomáhá-li přístup vyučujících ke studujícím k plněni 
vzdělávacích cílů. 

• Jc-ll zabezpečeno, aby byli studující dostatečně 
seznamováni s požadavky ke zkouškám. 

• Existuje-li možnost studujících se oficiálně vyjadřovat 
k studijním podmínkám a studijní organizaci. 

Studijní nabídka 

• Probíhá-li příprava nových studijních programů 
systematicky a je-li v souladu se strategickými plány a 
problhají-li inovace stávajících programů na základě 
nejnovějšich vědeckých poznatků a aktuálních profcsnich 
požadavků. 

• Je-li zabezpečena kvalita vzděláváni a naplňováni 
vzdělávacích cílů a je-li firemní praxe integrální součásti 
výuky. 

• Identifikuje-lí se instituce se všeobecnými vzdělávacími cíli 
sektoru FH (prakticky zaměřené vzdělávání na 
vysokoškolské úrovni, podpora prostupnosti vzdělávacího 
systému a profesní flexibility absolventů). 

• Jsou-li srozumitelně definovány požadavky na 
vypracováni diplomových práci s akcentem na vědeckou 
metodiku, formální aspekty a obsahovou rclcvantnost a 
jsou-li s nimi studujíc! dostatečně obeznamováni. 

Aplikovaný výzkum a vývoj 

• Je-li strategie výzkumu a vývoje totožná se strategickými 
cíli instituce. 

• Odpovldajl-li vytvořené, popř. plánované struktury 
požadavkům na provádění a organizaci výzkumné činností. 

• Jsou-li zdroje pro aplikovaný výzkum a vývoj využívány 
v souladu s výzkumnou strategii a cíli efektivně. 

• Je-li prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje 
vytvářeno know-how popř.dochází-li k transferu 
technologií do podniků či neziskových organizaci. 

• Je-li zajištěno, aby byly metody a výsledky výzkumu 
využívány pří výuce. 

Zdroje , infrastruktura a f inancováni 

• Disponujc-li instituce dostatečnou infrastrukturou, která 
odpovídá cílům, jež si sama stanovila. 

• Odpovidá-li velikost, možnost dispozice, vybaveni a kvalita 
prostorových výukových kapacit a knihovny 
vysokoškolským požadavkům. 

• Jsou-li jasně stanoveny rozpočtové zdroje a pravidla s jejich 
nakládáním. 

• Má-li instituce několikaletý plán svého financováni. 
Dokumcntuje-li instituce rozdíly mezi rozpočtovými n 
skutečnými výdaji, onalyzujc-li připadni rozdíly a 
vyvozujc-li z nich odpovídající závěry do budoucna. 

Internacional izace, kooperace a komunikace 

• Účastní-lí se instituce aktivně na implementaci cílů 
boloňského procesu. 

• Je-li vypracována pro mezinárodní aktivity strategie a zda 
je možno tuto strategie docílit pomocí stávajících 
organizačních a operativních opatření. 

• Navazuje-li instituce kontakty na národní a mezinárodní 
úrovni s jinými vysokoškolskými institucemi a dalšími 
relevantním! aktéry. 

• Jsou-li využívány různorodé nástroje a prostředky 
komunikace (prácc s veřejností, marketing, reklama, 
corporate identity ctc.), jsou-li vzájemně sladěny a 
využívány jak uvnitř instituce, tak navenek a vcdou-li 
k efektivní a konsistentní celkové komunikaci. 

Zdro j : E v a l V O 5 /2004 ; zuletzt geänder t durch Besch lu s s de r F H R v o m 10 .22 .2006 . 
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Tabulka č. 14 Evaluace studijního programu 

Evaluace studijního programu 

E x p e r t n í t ý m p r o v á d ě j í c í e v a l u a c i s t u d i j n í h o p r o g r a m u se m u s í s k l á d a t m i n i m á l n ě ze tří o s o b a 
m i n i m á l n ě j e d n o h o as i s t en ta . Č l e n e m e x p e r t n í h o t ý m u m u s í bý t : 
• M i n i m á l n ě j e d e n v e d o u c í a k a d e m i c k ý p r a c o v n í k z p o d o b n ě z a m ě ř e n é h o s t u d i j n í h o o b o r u 

ze z a h r a n i č í . 

• M i n i m á l n ě j e d e n p r a c o v n í k s d o s t a t e č n ý m i p r o f e s n í m i z k u š e n o s t m i v d a n é m o b o r u . 
• M i n i m á l n ě j e d e n č l en s d o s t a t e č n ý m i v ý u k o v ý m i z k u š e n o s t m i a k o m p e t e n c e m i , o p r á v n ě n ý p o s o u d i t 

d i d a k t i c k ý k o n c e p t ku r iku l a . 

Předmětem evaluace studijního oroeramu jsou následující položky: 

Vzdělávací cíle a metodický koncept 

• Jsou-li jasně formulovány vzdělávací cíle a jsou-li 
s n i m i všichni relevantní aktéři obeznámeni. Je-li 
dostatečně popsán a transparentně zdokumentován 
kvalifikační profil, kurikulum a didaktický koncept 
studijního programu. 

• Je-li odborná praxe integrovanou součásti kurikula. 
Jsou-li vzdělávací cíle spojené s absolvováním 
praxe definovány a jsou-li s nimi obeznámeni jak 
všichni relevantní aktéři vysoké školy , tak i osoby 
v místě provádění praxe. 

• Existuje-li funkční systém odborné praxe (výběr 
míst pro praktikanty, určení zodpovědných osob, 
posuzováni a hodnocení praxe). Je-li pracovní 
poměr mezi vysokoškolskou institucí, podnikem a 
studujícím řádně smluvně zakotven. 

• Je-li řádně popsán a zdokumentován soubor znalostí 
a dovedností, které je nutno si osvojit v rámci 
kvalifikačního profilu daného studijního programu 
a zda odpovídá profesním a vysokoškolským 
požadavkům. 

• Jsou-li v rámci kurikula zprostředkovávány 
relevantní vědecké znalosti, metodicko-analytické 
znalosti a klíčové kvalifikace, aby mohl absolvent 
řešit na vysokoškolské úrovni adekvátní úkoly 
v rámci své profesní specializace. 

• Je-li jasně formulován vztah studijního programu 
k cílové profesní oblasti. 

• Je-li kurikulum vytvořeno a metodicky zpracováno 
tak, aby bylo možno dosáhnout vzdělávacího cíle. 
Jsou-li výukové útvary (přednášky, semináře, 
cvičení, praxe, projekty etc.) v souladu se 
vzdělávacími cíli. 

Studenti 

• Jsou-li jasně stanovena pravidla přijímacího řízení a 
pravidla uznávání předchozího vzdělávání, či 
praxe. 

• Zaručuji-li reálné podmínky studia a přístup 
vyučujících ke studujícím zvládnuti vzdělávacích 
cílů v předpokládané délce studia. 

• Jsou-li jasně formulovány požadavky ke zkouškám 
a je-li zvolenými formami zkoušek docílen žádoucí 
efekt. Jsou-li stanoveny požadavky pro vypracování 
vědeckých prací (bakalářských a diplomových). 

• Mají-li studenti možnost se oficiálně vyjadřovat 
k studijním podmínkám a studijní organizaci. 

• Je-li umožněna a odpovídajícími opatřeními 
podporována mezinárodní mobilita. 

Vzdělávací cíle a metodický koncept 

• Jsou-li jasně formulovány vzdělávací cíle a jsou-li 
s n i m i všichni relevantní aktéři obeznámeni. Je-li 
dostatečně popsán a transparentně zdokumentován 
kvalifikační profil, kurikulum a didaktický koncept 
studijního programu. 

• Je-li odborná praxe integrovanou součásti kurikula. 
Jsou-li vzdělávací cíle spojené s absolvováním 
praxe definovány a jsou-li s nimi obeznámeni jak 
všichni relevantní aktéři vysoké školy , tak i osoby 
v místě provádění praxe. 

• Existuje-li funkční systém odborné praxe (výběr 
míst pro praktikanty, určení zodpovědných osob, 
posuzováni a hodnocení praxe). Je-li pracovní 
poměr mezi vysokoškolskou institucí, podnikem a 
studujícím řádně smluvně zakotven. 

• Je-li řádně popsán a zdokumentován soubor znalostí 
a dovedností, které je nutno si osvojit v rámci 
kvalifikačního profilu daného studijního programu 
a zda odpovídá profesním a vysokoškolským 
požadavkům. 

• Jsou-li v rámci kurikula zprostředkovávány 
relevantní vědecké znalosti, metodicko-analytické 
znalosti a klíčové kvalifikace, aby mohl absolvent 
řešit na vysokoškolské úrovni adekvátní úkoly 
v rámci své profesní specializace. 

• Je-li jasně formulován vztah studijního programu 
k cílové profesní oblasti. 

• Je-li kurikulum vytvořeno a metodicky zpracováno 
tak, aby bylo možno dosáhnout vzdělávacího cíle. 
Jsou-li výukové útvary (přednášky, semináře, 
cvičení, praxe, projekty etc.) v souladu se 
vzdělávacími cíli. 

Personál 

• Participuje-li na výuce vědecky a odborně 
kvalifikovaný a metodicky kompetentní 
pedagogický personál. Probíhá-li výběr vyučujících 
transparentním způsobem. Je-li jasně definováno 
rozdělení výukové a výzkumné činnosti 
vyučujících. 

• Odpovídá-li složení pedagogického sboru 
plánovanému stavu a docházi-li i k evaluaci 
pedagogického sboru. 

• Jsou-li pozice v oblasti administrativy a 
technického zázemí obsazeny kvalifikovanými 
pracovníky v souladu s nároky jednotlivých 
studijních programů a organizačními a 
rozhodovacími strukturami. 

• Je-li umožněna a odpovídajícím způsobem 
podpořena mezinárodní mobilita vyučujících. 

I n f r a s t r u k t u r a a a p l i k o v a n ý v ý v o j a v ý z k u m 

• Má-li studijní program k dispozici dostatek 
finančních prostředků, aby mohlo být trvale 
zabezpečeno dosahování vytyčených vzdělávacích 
cílů a nutné materiální, prostorové aj. vybaveni. 

• Odpovídají-li specifické výzkumné aktivity 
studijního programu strategickým výzkumným 
záměrům celé instituce. 

• Odpovidaji-li stávající struktury požadavkům 
na provádění a organizaci výzkumné a vývojové 
činnosti. 

Organizace a zajištění kvality 

• Jsou-li jasně definovány, komunikovány a 
implementovány rozhodovací mechanismy a 
kompetence a odpovědnosti. Jsou-li do 
organizačních a rozhodovacích struktur organizace 
týkajících se studijních a výzkumných záležitosti 
zahrnuti také vyučující. 

• Zajišťuje-li stávající vnitřní organizační struktura 
dostatečně koordinaci, návaznost a propojenost 
přednášek, seminářů, cvičeni aj. a jejich obsahů. 
Jsou-li k dispozici v dostatečném předstihu studijní 
plány, harmonogramy, termíny zkoušek. 

• Je-li monitorována úspěšnost studia studujících 
(např. analýzy studijní neúspěšnosti, překročení 
řádné délky studia), docházi-li na základě těchto 
poznatků k přijímání opatření vedoucích k zlepšení 
daného stavu. 

Zdroj: EvalVO 5/2004; zuletzt geändert durch Beschluss der FHR vom 10.22.2006. 
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Monitoring 

Na základě vyhlášky Rady pro vysoké odborné školy jsou povinni 

poskytovatelé studijních programů předávat dvakrát ročně v rámci tzv. 

„monitoringu" podrobné statistiky a další informace o svém provozu, které lze 

rozdělit dle jejich povahy na: 

a) Kvantitativní (počty uchazečů, počty přijatých studujících, počty studujících, kteří zanechali 

studia, počty absolventů, vyučujících aj.). 

b) Kvalitativní (zprávy o interních mechanismech zabezpečení kvality, o opatřeních k dalšímu 

metodickému vzdělávání vyučujících, o výzkumné a vývojové činnosti vyučujících či 

zkušenostech z přijímacího řízení). 

Interview zaměřené na objasnění „problémových oblastí" 

Jsou-li některé informace získané během monitoringu těžko interpretovatelné, 

nejasné nebo objeví-li se signály, které nasvědčují, že studijní programy 

fungují v rozporu s platnou akreditací, využívá Rada pro vysoké odborné školy 

interview zaměřené na odstranění těchto nejasností, popřípadě projednání 

relevantních opatření k nápravě. V rámci jednodenní návštěvy jsou 

shromažďovány a protokolovány všechny informace o dané „problematické 

oblasti" a dochází k pohovorům s kompetentními osobami. Po skončení obdrží 

závěrečnou zprávu jak Rada pro vysoké odborné školy, tak poskytovatel 

studijního programu. 

Sledování závěrečných zkoušek 

Jednou z metod vedoucích k zajištění kvality sektoru je sledování závěrečných 

zkoušek. Hojnější využití této metody ale naráží na omezené kapacity Rady 

pro vysoké odborné školy. 

Instrumenty k zajištění kvality na úrovni poskytovatelů/studijních 

programů 

Jednotliví poskytovatelé studijních programů FH jsou podle Zákona 

o studijních programech Fachhochschule povinni vybudovat vlastní účinný 

vnitřní systém managementu kvality, v rámci něhož musí provádět evaluaci 

výuky a starat se o zabezpečení dalšího vzdělávání svého výukového 
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personálu. Výběr relevantních metod a využití dalších nástrojů k zabezpečení 

kvality je však plně v jejich kompetenci, proto mohou být při vytváření 

vnitřního systému kvality využity k dosažení stejného cíle různé nástroje nebo 

naopak různé nástroje k dosažení stejného cíle. Nástroje vnitřního 

managementu kvality jsou aplikovány buď na úrovni poskytovatele 

(institucionální) nebo na úrovni studijního programu. 

Centrálním tématem managementu kvality je téměř u všech poskytovatelů 

výuka, dále následují administrativní a servisní činnosti, menší pozornost je 

věnována výzkumu a vývoji. 

Nejčastějšími nástroji vnitřního managementu kvality poskytovatelů studijních 

programů jsou: 

• formováni strategických vizí, 

• definováni cílů, 

• vytváření vlastních příruček managementu kvality s přesně definovanými procesy, 

• evaluace výuky prostřednictvím studujících, 

• interní (méně často externí) evaluace vyučujících, 

• účast v žebříčcích vysokých ¡kol, 

• balance scorecarď", 

• strategické workshopy, 

• vytváření odborných sekci, 

' každoroční vytvářeni tzv. „bilancí vědění" (Wissensbilanz), 

• evaluace zahraničních stáží studentů, 

• studentské evaluace podniků, 

• evaluace studijních programů podniky na základě zkušeností s praktikanty, 

• dotazníková šetření různého druhu, 

• benchmarking," 

• účast na aktivitách dalšího vzděláváni, 

' total quality management, 

• certifikace ISO 9000/9001. 

Podrobněji k výše jmenovaným nástrojům pojednává práce autorů (Hölscher, 
Pasternak, 2005), kteří podnikli výzkum mechanismů zabezpečení kvality 

jednotlivých poskytovatelů studijních programů F H . 

Balance scorecard je metodu strategického hodnocení firmy, která podává rychlý přehled 
«podnikání. 

Benchmarking je systematický a průběžný proces měření, proces neustále porovnávající 
Procesy organizace s podnikatelskými leadery kdekoli na světě, s cílem získat informace, které 
pomohou organizaci přijmout opatření pro zlepšení její výkonnosti. 
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4 Výuka a studium v rakouském sektoru 
Fachhochschulen 

V následujících částech práce se nejprve seznámíme s obecnými 

zásadami organizace výuky a se způsoby hodnocení výsledků studia 

v rakouském sektoru FH, předmětem našeho zájmu se stanou rovněž výukové 

útvary v sektoru FH, mezi kterými dominuje odborná praxe, pojednáme 

o přijímacím řízení a pozornost zaměříme samozřejmě i na studenty (i v rámci 

vlastního výzkumného šetření) , vyučující a absolventy sektoru FH. Budeme se 

přitom snažit identifikovat a akcentovat existující specifické rysy rakouského 

sektoru FH. 

4.1 Organizace výuky a studia a hodnocení výsledků studia 
v sektoru Fachhochschulen 

Studium v programech FH se člení na ročníky. Každý ročník se skládá ze dvou 

semestrů. Poslední 2-3 týdny každého semestru (začátek února a začátek 

června) jsou rezervovány na skládání zkoušek či zápočtů. Posluchači studia 

při zaměstnání mají většinou možnost skládat zkoušky i během semestru. 

Délka seminářů, přednášek a ostatních výukových útvarů je 45, popř. 50 minut 

(závisí to na rozhodnutí studijního programu) a konají se většinou 

v pravidelných časových intervalech (např. jednou, popř. dvakrát týdně). 

Semináře spojené sworkshopy bývají velmi často realizovány v blocích. 

U studia při zaměstnání se výuka uskutečňuje i ve večerních hodinách a 

o sobotách, aby bylo možno paralelně se studiem vykonávat zaměstnání. 

Všechny studijní programy musí závazně používat kreditní systém a studium je 

modularizované. Moduly se skládají z jednotlivých předmětů. Jednotlivým 

předmětům je přiřazen určitý počet ECTS kreditů, které vyjadřují míru studijní 

zátěže. Studenti jsou hodnoceni ve všech absolvovaných předmětech 

podle konkrétních ustanovení zkušebního řádu daného studijního programu, 

který byl součástí akreditace. Zkušební řády jednotlivých studijních programů 

FH se mohou částečně lišit, což je dáno tím, že každý studijní program FH je 
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oprávněn vypracovat samostatně svůj zkušební řád, avšak na základě 

rámcových Radou pro vysoké odborné školy vypracovaných Směrnic 

o akreditaci bakalářských, magisterských a diplomových studijních programů. 

Klasifikace v sektoru FH je prováděna podle klasifikační stupnice (1 -5). 

Pokud není možno tuto stupnici z nějakého důvodu aplikovat nebo to není 

účelné, může být provedeno pouze hodnocení „splněno" fmit Erfolg bestanden) 

popř. započteno (angerechnet). Ve zkušebních řádech jednotlivých studijních 

programů je také standardizováno, jaký maximální počet bodů lze získat 

při splnění všech požadavků v rámci přednášek, seminářů, cvičení aj. a také 

uvedena stupnice pro klasifikaci. Např. pokud je stanoveno jako maximum 100 

bodů, vypadá klasifikace např. následovně (Rankl, Walla 2008, s. 110): 

0 - 5 0 bodů 5 (nedostatečně - nicht genügend) 

51 - 62 bodů 4 (dostatečně - genügend) 

63 - 75 bodů 3 (uspokojivě - befriedigend) 

76 - 88 bodů 2 (dobře - gut) 

89 - 100 bodů 1 (velmi dobře - sehr gut) 

Každý student má nárok obdržet po absolvování každého semestru/ ročníku 

studia vysvědčení (Erfolgsnachweis), které slouží jako doklad pro úřady, 

udělování stipendií apod. Z důvodů mezinárodní kompatibility a 

započitatelnosti studijních výsledků se využívá zejména v internacionálně 

orientovaných studijních programech mezinárodně platná stupnice hodnocení 

ECTS (A - E).Výuka v předmětu je na konci semestru, popř. po ukončení 

určitého modulu završena písemnou či ústní zkouškou. Pro studenty je 

vypisováno několik termínů, ze kterých si sami vyberou termín, který jim 

nejvíce vyhovuje. V rámci seminářů, cvičení a projektových prací dochází i 

k průběžnému hodnocení během semestru. Průběžné hodnocení je pro sektor 

FH dosti typickou formou hodnocení, které zahrnuje např. aktivní zapojeni 

do práce během výuky, drobné dílčí testy, zpracování prezentace, případové 

studie, zprávy z laboratorních cvičení aj. Pro provádění a organizaci zkoušek 

platí poměrně striktně stanovená pravidla, která jsou součástí zkušebního řádu 

daného studijního programu, avšak musí být v souladu s*ustanovenímÍ 
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akreditačních směrnic. V Tabulce č. 15 jsou pro názornost uvedeny některé 

z pravidel, které jsou obsaženy v akreditačních směrnicích. 

Tabulka č. 15 Všeobecné zásady pro konání a opakování zkoušek 

Všeobecné zásady pro konání zkoušek 

• Zkoušky jc nutno vykonávat bezprostředně po absolvování přednášek, seminářů, cvičení aj. 

• Na zkoušky a opravné zkoušky jc nutno v daném semestru a studijním roce vypsat dostatečné množství terminů v časovém 

předstihu minimálně třech týdnů tak, aby bylo možno pokračovat v dalším semestru. Konkrétní termíny pro opakované zkoušky 

stanoví dle rozsahu a obtížnosti zkoušky vždy vedoucí studijního programu nebo vedoucí výukového a výzkumného personálu, 

popř. kolegium vysoké školy. 

• Konkrétní požadavky ke zkoušce (obsah, metody a kritéria hodnocení) a možnost opakování zkoušek je nutno sdělit vhodným 

způsobem na začátku každého semestru. V zásadě existují komplexní zkoušky a zápočty. 

• Nedostatečně zdůvodněná neúčast pří zkouškovém termínu se hodnotí „nedostatečně" (nicht genügend). 

• Pokud se prokáže, že byly při zkoušce, nebo vědecké práci použity nedovolené prostředky, může být její výsledek prohlášen 

za neplatný. 

• Pokud studující při zkoušce neprospěje, má právo nahlédnout do podkladů ke zkoušce, popř. zkouškových protokolů ještě 

před opravným termínem a také mu musí být předloženo správné řešení k zadání testu. 

• Ústní zkoušky jsou veřejně přístupné, přičemž může být z kapacitních důvodů počet přítomných osob omezen. 

• Průběh ústní zkoušky jc nutno protokolovat a při negativním hodnocení jc nutno zdůvodnit toto hodnocení. Výsledek ústní 

zkoušky musí být oznámen studujícímu bezprostředně po vykonání zkoušky a nejpozději do 14 dnů předán administrativě 

studijního programu prostřednictvím elektronického záznamového systému. Zkouškový protokol je nutno archivovat 

minimálně jeden rok. 

• Proti výsledku hodnoceni zkoušky se neni možno odvolat. Pokud se vyskytne nějaký závažný nedostatek při negativně 

hodnocené zkoušce, je možno podat odvolání k Radě pro vysoké odborné školy, která je oprávněna toto hodnoceni anulovat. 

Všeobecné zásady pro konání písemné zkoušky 

• Při písemné zkoušce jc třeba dodržet stanovená formální kritéria jako: jednotný hlavičkový papír pro všechny studující, vypnuti 

mobilních telefonů, informace o přípustných pomůckách (kalkulačka, zákoníky aj.). 

• Dozírající učitel u zkoušky musí navíc vyplnit protokol, ve kterém uvádí: název předmětu, semestr, datum zkoušky, číslo 

posluchárny, jméno dozoru, počet studujících na začátku a na konci zkoušky a počet odevzdaných prací. 

• Vyučující by měli během posledních hodin stručně shrnout, co bude předmětem zkoušky. 

• Otázky mají být formulovány jasně a jednoznačně, aby se zabránilo možnému nedorozumění. 

• Otázky jc nutno orientovat na prověřování nabytých kompetencí, nikoliv pouze na čirá fakta. 

• Každá otázka musí obsahovat maxímální bodový zisk. 

• Otázky by měly pojmout celé spektrum probraného učiva daného semestru, aby byla vyloučena „nahodilost" výsledku zkoušky. 

• Nedoporučuje se, aby testy při písemných zkouškách sestávaly pouze z typu otázek s výběrem možnosti (multiple-choice). 

Výhodou těchto testů sice je, že dochází k rychlému prověření širokého spektra znalosti a rychlému vyhodnocení pomocí 

šablony, avšak velkou nevýhodou oproti tomu je, že neni možno dokumentovat, jakým způsobem studující došli k danému 

řešení. 

Všeobecné zásady pro opakování zkoušek (opakování ročníku) 

• Písemná čí ústní zkouška hodnocená jako „neprospěl" může být opakována dvakrát, přičemž drahý termín je komisionální. 

Zkouška může být skládána ústně nebo písemně. 

Při komisionální ústní zkoušce musí být komise minimálně tříčlenná. Při sudém počtu členů komise přísluší rozhodovací 

pravomoc předsedovi. Všichni členové komise musí být během zkoušky přítomní (lze využít i formu „telekonference"). 

Pokud nedojde k splněni požadavků k zápočtu u semináře či cvičení, která končí zápočtem (Leistungsnachweis), existuje ještě 

jeden opravný termín. V případě, že ani v tomto termínu nesplní studující podmínky, musí vykonat v rámci druhého opravného 

terminu komisionální zkoušku. 

Nesplněná požadovaná účast na přednáškách, cvičeních a seminářích vede k hodnocení neprospěl. Studující má poté nárok 

na dva opravné termíny (druhý z nich je komisionální). 

Pokud studující nesloží komisionální zkoušku, může požádat jednou během studia o opakování ročníku. Je-li opakování 

povoleno, je možno v předchozím roce úspěšně vykonané zkoušky a zápočty uznat. . 

Dobrovolné opakování již úspěšně složené zkoušky není přípustné (např. z důvodu zlepšit si původní hodnocení). 

Zdroj dat: Akkreditierungsrichtlinien, AR 2006, Version 1.1 vom 1.12. 20006 
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Bakalářské studijní programy jsou zakončovány bakalářskou zkouškou, která 

je komisionální. Zkouška obsahuje pohovor k bakalářské práci a kurikulu 

studovaného oboru, jež se váže k bakalářské práci. 

Magisterské a diplomové studijní programy jsou zakončovány diplomovou 

prací a soubornou komisionální zkouškou. Komisionální diplomová zkouška se 

koná před odborným senátem. Zkouška se skládá z prezentace diplomové práce, 

pohovoru k diplomové práci a kurikulu studovaného oboru a odborné zkoušky. 

Při závěrečné bakalářské diplomové a magisterské zkoušce je využíváno 

následující hodnocení: 

• Úspěšně složená zkouška „prospěl" (bestanden); 

• Velmi nadprůměrný výkon „prospěl/a velmi dobře" (mit gutem Erfolg bestanden); 

• Vynikající výkon „prospěl výborně" (mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden). 

Hodnocení „prospěl velmi dobře" a „prospěl výborně" mají být využívána výlučně 

při velmi nadprůměrných výkonech. 
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4.2 Přednášky , semináře , cvičení a ostatní v ý u k o v é útvary 
v sektoru F H 

Výukovými útvary v rakouském sektoru FH jsou: integrovaný výukový útvar, 

přednášky, cvičení/praktická cvičení, laboratorní cvičení, projekty, semináře, 

prosemináře, tutoriály, repetitoria, semináře s „reflexivním charakterem", 

exkurze a praxe. 

V rámci specifických výukových útvarů je na místě vyzdvihnout pro jejich 

specifičnost především integrovaný výukový útvar, odbornou praxi, projekty, 

semináře s „reflexivním charakterem" a repetitoria. Charakteristika těchto 

výukových útvarů je uvedena v Tabulce č. 16. Odborné praxi je věnována 

vzhledem k zásadní roli, kterou sehrává při vytváření celkového profilu studia 

v sektoru FH, samostatná následující kapitola. 

Tabulka č. 16 Specifické výukové útvary v rakouském sektoru FH 

Integrovaný výukový útvar (integrierte Lehrveranstaltung) je specifickým, avšak 
pro sektor FH dosti charakteristickým výukovým útvarem, který v sobě zahrnuje 
kombinaci přednášky s cvičením. Zároveň s přednáškou nebo v bezprostřední návaznosti na ní 
dochází k prohloubení teoretických poznatků prostřednictvím praktických příkladů, 
experimentů, cvičení aj. Důležité je přitom aktivní zapojení studentů. Konkrétní realizace 
integrované výuky bývá v kompetenci vyučujících daného předmětu a jednotlivé části nemusí 
být striktně odděleny, nýbrž se prolínají. Výukový útvar integrovaná výuka může být 
zakončen buď zkouškou na závěr semestru nebo může probíhat hodnocení na základě součtu 
výsledků dílčích testů, prezentací apod. podle předem stanovených kritérií. 

Odborná praxe (viz. samostatná kapitola) 

Projekty jsou zaměřovány na samostatné řešení problematiky z daného oboru. Jde většinou 
o komplexní problémové úkoly a jejich řešení vyžaduje vynaložení většího úsilí. Projekty řeší 
jednotliví studenti nebo menší skupiny. Při řešení projektů je sice dána studentům časová 
flexibilita, avšak musí pravidelně konzultovat stav řešení projektu s vyučujícím. Projekty 
přispívají k prohlubování odborných kompetencí, k osvojování znalostí z projektového 
managementu a odkrývání interdisciplinárních souvislostí a v neposlední řadě také rozvoji 
sociálních kompetencí (týmová práce). 

Semináře s „reflexivním charakterem" slouží např. k výměně a reflexi zkušeností studentů 
z odborné praxe. 

Repetitoria slouží k odstraňování nedostatků ve znalostech studentů. Cílem je 
minimalizovat tzv. „studijní úmrtnost". 
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Souhrn ostatních běžných výukových útvarů, které jsou využívány 

v rakouském sektoru FH je uveden v Tabulce č. 17. V zásadě ale platí, že se 

v rámci všech těchto výukových útvarů více promítá individuálnější přístup 

ke studentům, svým organizačním pojetím se ale tyto útvary 

v podstatně neliší od univerzit. Je to umožněno tím, že na rozdíl od „ masového 

studia" na univerzitách je studium v programech FH více individualizované 

(v jednom ročníku určitého studijního programu většinou studuje pouze několik 

desítek studentů, proto se učitelé a studenti většinou osobně znají). 

Tabulka č. 17 Ostatní běžné výukové útvary v rakouském sektoru FH 

C í l e m přednášek v p r o g r a m e c h F H j e p ř e d e v š í m s y s t e m a t i c k é z p r o s t ř e d k o v á n í t e o r e t i c k ý c h o d b o r n ý c h 
z n a l o s t í , p o p ř . i n t e r d i s c i p l i n á r n í c h z n a l o s t í a s o u v i s l o s t í n a b á z i n e j n o v ě j š í c h v ě d e c k ý c h p o z n a t k ů . 
P ř e d n á š k y j s o u z p r a v i d l a u r č e n y p r o s t u d e n t y s t e j n é h o s e m e s t r u a s t e j n é h o s t u d i j n í h o p r o g r a m u . P o k u d 
s e o b s a h p ř e d n á š e k k r y j e s d a l š í m i s t u d i j n í m i p r o g r a m y , m o h o u b ý t i s p o l e č n é p r o n ě k o l i k s t u d i j n í c h 
p r o g r a m ů . V r á m c i p ř e d n á š e k p ř e v l á d á f r o n t á l n í v ý u k a . N a z á v ě r s e m e s t r u s t u d e n t i v ě t š i n o u s k l á d a j í 
z k o u š k u . 

Cvičení/ praktické cvičení s l o u ž í k a p l i k a c i p o p ř . n á c v i k u či u p e v ň o v á n í n a b y t ý c h z n a l o s t í , d o v e d n o s t í 
a s c h o p n o s t í s t u d e n t ů n a m o d e l o v é m p ř í k l a d u . C v i č e n í m o h o u n a v a z o v a t n a p ř e d n á š k y n e b o m o h o u 
p r o b í h a t s a m o s t a t n ě ( n a p ř . př i v ý u c e j a z y k ů ) . C v i č e n í j s o u r e a l i z o v á n a v m a l ý c h s k u p i n á c h . S t u d e n t i 
z p r a c o v á v a j í s p o l e č n ě n e b o s a m o s t a t n ě u r č i t o u p r o b l e m a t i k u a h l e d a j í p r o s t ř e d n i c t v í m d i s k u s í a 
s r o v n á n í o p t i m á l n í m o ž n o s t i ř e š e n í d a n é p r o b l e m a t i k y . 

Cílem laboratorních cvičení je, aby studenti aplikovali teoretické odborné poznatky 
s využitím nejmodernějších přístrojů. Laboratorní cvičení jsou přípravou na vědeckou práci. 
Studenti většinou pracují v malých skupinách a dokumentují výsledky laboratorních pokusů a 
diskutují o výsledcích těchto pokusů. Laboratorní cvičení jsou zakončována zkouškou 
na závěr semestru, popř. může probíhat hodnocení na základě součtu dílčích výsledků práce 
studentů. 

Semináře s l o u ž í k p r o h l u b o v á n í a r o z p r a c o v á n í t e o r e t i c k ý c h p o z n a t k ů . O b s a h o v é z a m ě ř e n í s e m i n á ř ů 
v ě t š i n o u k o r e s p o n d u j e s u r č i t o u p ř e d n á š k o u . D ů r a z j e k l a d e n n a to, a b y s t u d e n t i a k t i v n ě a s y s t e m a t i c k y 
v y p r a c o v á v a l i r ů z n é p ř í s p ě v k y , p r e z e n t a c e , r e f e r á t y , s e m i n á r n í p r á c e a j . a p ř i t o m si o s v o j o v a l i p r i n c i p y 
v ě d e c k é p r á c e ( p r á c e s o d b o r n o u l i t e r a t u r o u , i n t e r n e t e m a td . ) . 

Prosemináře j s o u p o j í m á n y j a k o p ř e d s t u p e ň s e m i n á ř ů a s t u d e n t i se př i n i c h u č í z á k l a d n í m p r i n c i p ů m 
v ě d e c k é p r á c e . N a k o n c i z p r a c o v á v a j í s a m o s t a t n o u p r ác i m e n š í h o r o z s a h u . 

Tutoriály v sektoru FH zahrnují dodatečné vzdělávací nabídky a jsou na dobrovolné bázi. 

Exkurze jsou realizovány samostatně nebo v rámci cvičení a seminářů a účast na nich je 
zpravidla povinná. 
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4.3 O d b o r n á praxe jako integrální součást studia 
v p r o g r a m e c h F H 

Odborná praxe představuje jeden z výukových útvarů aplikovaných v sektoru 

FH, je tudíž integrální součástí studia a představuje jeden z dominantních a 

zároveň specifických rysů tohoto typu studia. Z tohoto důvodu budeme 

věnovat fenoménu odborné praxe více pozornosti. Zaměříme se přitom 

na organizaci odborné praxe, způsoby hledání praktikantských míst, vedení 

praktikantů během praxe, zajištění praxe z hlediska kvalitativního a 

kvantitativního a v neposlední řadě také reflexi praxe prostřednictvím její 

evaluace. 

Ve studijních programech rakouského sektoru Fachhochschulen činí délka 

odborné praxe minimálně 15 týdnů a může být realizována buď jako souvislá 

v rámci jednoho semestru nebo v dílčích časových úsecích během několika 

semestrů. Odborná praxe bývá realizována většinou v pozdějších fázích studia, 

kdy jsou studenti na praxi již optimálně připraveni, i když to není pravidlem. 

Jelikož odborná praxe probíhá v rámci studia, má student obvykle právní status 

„praktikant", avšak student vstupuje s firmou či organizací, kde absolvuje praxi, 

do pracovněprávního vztahu, který podléhá smluvní svobodě. Vznikem 

pracovněprávního vztahu je student zavázán k výkonu práce a má nárok 

na odměnu. Výše odměny si sjednává s firmou individuálně. Všeobecně platí 

zásada, že odměna za jeho práci by měla pokrývat minimálně náklady spojené 

s praxí. 

Při realizování odborná praxe musí zaměření firmy, popř. organizace, kde 

student absolvuje svoji praxi, odpovídat vzdělávacím cílům daného 

studijního programu a také tomu, aby mu bylo umožněno aplikovat doposud 

nabytou kvalifikační úroveň přímo v praxi. 

V časovém horizontu zhruba jednoho roku před nástupem na praxi pořádají 

studijní programy pro své studenty v rámci tzv. „informační fáze" informativní 

schůzky bez ohledu na to, zda si studenti budou obstarávat praktikantská místa 

sami či jim budou tato místa poskytnuta studijním programem. Při těchto 
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prvotních setkáních jsou studenti seznamováni s rámcovými podmínkami praxe 

jako jsou: cíle praxe; požadavky na praktikantské místo ze strany studijního 

programu (délka praxe, druh pracovní činnosti, vhodné obory aj.); objasnění 

průběhu praxe včetně časového plánu; možnosti při hledání vhodného místa, 

popř. poskytnutí stávajících databází podniků; finanční záležitosti, možnosti 

finanční podpory a také specifika spojená s absolvováním praxe v zahraničí. 

Následující období po prvotním setkání je obdobím, kdy si studenti musí 

precizně a profesionálně připravit svá portfolia k žádosti o praktikantské místo, 

vědomi si skutečnosti, že perfektně připravené podklady jsou prvním důležitým 

krokem k získání praktikantského místa. Přibližně po dvou měsících od prvotní 

schůzky následuje další schůzka, při které jsou objasňovány případné 

nejasnosti související s hledáním praktikantského místa a dále je mapováno, 

jak si vedou jednotliví studenti při hledání místa. Ve všech fázích hledání jsou 

studentům ochotny pomoci studijní programy formou tzv. „individuálního 

koučingu" a to počínaje přípravou podkladů, konče navázáním smluvního 

vztahu s podnikem. Každé praktikantské místo musí ovšem splňovat určité 

požadavky, na jejichž dodržování důsledně trvají odpovědní zástupci 

studijních programů. 

Praktikantská místa jsou zabezpečována zpravidla následujícími způsoby: 

• jsou nabízena studijními programy, 

• studenti si je hledají sami, 

• studenti mají možnost volby: přijmou nabídku nebo doporučení studijního programu 

nebo si najdou místo sami. 

Studijní programy s víceletou tradicí, často s technicky úzce specializovanými 

obory mívají navázány s podniky dlouhodobé kontakty, v rámci kterých je jim 

každoročně nabízen dostatek míst pro praktikanty. V tomto případě se musí 

pouze rozhodnout, jakým způsobem tato místa rozdělí mezi jednotlivé studenty. 

Tabulka č. 18 na str. 77 ukazuje výhody a nevýhody, které vyplývají z toho, 

jsou-li praktikantská místa zajišťována studijními programy přímo. 
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Tabulka č. 18 Výhody a nevýhody při zajištění praktikantského místa studijním programem 

Zajištění praktikantského místa prostřednictvím studijního programu 

Výhody Nevýhody 

• Zajištění požadované odborné úrovně v rámci 

dlouhodobější spolupráce se zaměstnavatelem. 

• Úspora lidských i materiálních zdrojů 

při dlouhodobě dobře fungující spolupráci. 

• Ideální možnost k prohlubování partnerských 

vztahů s podniky (i pro další projekty). 

• Jistota studentů spojená s dobrým 

doprovodným servisem. 

• Studenti nejsou nuceni vyvíjet žádnou 

iniciativu. 

• Studijní program musí vynaložit velké 

počáteční úsilí při zabezpečení většího počtu 

praktikantských míst. 

• Student přijde o zkušenosti s volným trhem 

práce a nemá zpětnou vazbu ohledně 

reálné tržní hodnoty své práce. 

• Student nepozná různé podniky a činnosti, 

které by pro něho mohly být profesně 

zajímavé a přínosné. 

Zdroj: Volk 2008, s. 147 

V některých, nutno však dodat spíše výjimečných případech, jsou studenti 

pověřováni studijními programy k samostatnému hledání praktikantských míst. 

Někdy je ponechána na studentech i realizace dalších kroků včetně uzavření 

smlouvy s tím, že jsou zástupci studijních programů k dispozici k zodpovězení 

eventuálních dotazů jak podniků, tak studentů. Při této formě hledání 

praktikantských míst vystupuje v neposlední řadě do popředí i marketingový 

efekt, jelikož studenti při svém hledání navštíví průběžně mnoho podniků, 

ve kterých reprezentují zároveň svůj studijní program. Některé firmy touto 

formou získávají mnohdy první informace o existujícím studijním programu. 

Z tohoto důvodu hraje klíčovou roli, do jaké míry jsou studenti připraveni 

ucházet se o praktikantské místo. Proto probíhá již předem důkladná příprava 

včetně přípravy patřičných podkladů. Výhody a nevýhody tohoto způsobu 

zajišťování praktikantských míst jsou uvedeny v Tabulce č. 19 na str. 78. 

V praxi dochází ale nejčastěji při zajišťování praktikantských míst k využití 

kombinované formy, studujícím jsou jednak nabízena praktikantská místa 

studijním programem, jednak mají možnost si své praktikantské místo hledat 

sami. Studijní programy často poskytují svým poskytovatelům databáze firem, 

kde již dříve někteří studující absolvovali praxi a předkládají také nabídky 

firem nových. Tyto databáze často obsahují i hodnocení praxe studenty i 

hodnocení studentů ze strany firem. 
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Tabulka č. 19 Výhody a nevýhody při samostatném hledání praktikantského místa 

Samostatné hledání praktikantského místa prostřednictvím studenta 

Výhody Nevýhody 

• Student vyvíjí sám iniciativu a nese 

odpovědnost za hledání svého místa. 

• Student získává zkušenosti, jak 

po absolvování studia hledat pracovní místo. 

• Na trhu práce dochází k zvyšování povědomí 

o stávajících studijních programech. 

• Je oslovováno množství dalších podniků, 

které se stávají potenciálními partnery i 

pro zajištění výuky nebo spolupráci 

při aplikovaném výzkumu. 

• Student je ve fázi hledání v nejistotě a 

pod tlakem. 

• Studijní programy mají obtížnější možnost 

ovlivňovat kvalitu nabízené praxe. 

• V případě nevhodného nebo neobratného 

vystupování studenta hrozí poškození image 

studijního programu. 

• Před i ve fázi hledání musí studijní program 

vynaložit zvýšené úsilí, aby zajistil 

dostatečnou informovanost studentů i firem. 

Zdroj: Volk, 2008, s.148 

Vítána je vždy také iniciativa samotných studentů při samostatném zajišťování 

praxe a to i vzhledem k j i ž uvedené marketingové funkci, kterou toto hledání 

s sebou přináší. 

Studenti v rámci studia při zaměstnání nemusí absolvovat praxi v případě, že 

mohou prokázat dostatečné profesní zkušenosti v relevantním oboru, který 

studují. V opačném případě musí praxi absolvovat ve stejné délce jako 

studenti denní formy studia. Praxe v zahraničí bývá někdy povinností hlavně 

pro studenty mezinárodně orientovaných studijních programů. Pro studenty 

ostatních studijních programů se může stát případná možnost absolvovat praxi 

v zahraničí silným motivačním faktorem, vezmeme-li v úvahu, že student nejen 

stráví několik měsíců v zahraničí a získá cenné profesní zkušenosti, zlepší své 

jazykové a interkulturní kompetence, ale také si přitom může vydělat peníze. 

Pro praktikanty je administrativně méně náročná volba praxe v rámci zemí 

Evropské unie. Nezbytným předpokladem pro výkon praxe v zahraničí je 

dostatečná jazyková připravenost studujících. Možnosti a podmínky 

pro realizaci praxe v zahraničí jsou mezi jednotlivými v úvahu připadajícími 

zeměmi dosti odlišné stejně jako rámcové finanční podmínky. V některých 

případech je praktikantům poskytováno bezplatně ubytování a obdrží určité 

kapesné, jindy jsou jim hrazeny veškeré s praxí související výdaje a ještě 

dostanou kapesné. V zásadě ale platí, že praktikanti musí počítat s finanční 
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spoluúčastí. Pokud studijní program vyžaduje absolvování praxe v zahraničí, je 

od něho očekáváno, že naváže kontakty se zahraničními podniky a 

praktikantská místa svým studentům zajistí. Není-li praxe v zahraničí studijním 

programem vyžadována, hledají si studenti zpravidla praktikantská místa sami. 

Poradenskými organizacemi pro zahraniční praxe jsou např. AISEC nebo 

CENTER INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE sídlící ve Vídni. Ve Vídni se 

také každoročně koná veletrh zahraničních praxí. Zprostředkování praxe nabízí 

také řada agentur, přičemž studijní programy varují své studující, aby byli 

při využívaní služeb těchto agentur velmi obezřetní. Jako každá praxe musí být 

i zahraniční praxe zajištěna odpovídajícím vedením nejen ze strany podniku, 

ale i ze strany studijního programu. Proto jsou rovněž tito praktikanti 

v kontaktu se svým vedoucím nejčastěji formou e-mailu nebo e-learningových 

platforem. 

Zajištění praxe z hlediska kvalitativního a kvantitativního 

Prioritou každého studijního programu je zajistit odpovídající úroveň praxe 

z hlediska kvalitativního i kvantitativního a garantovat pro své studenty: 

• přiměřené pracovní zařazení v rámci jejich kvalifikační úrovně a 

profesní specializace, 

• kvalifikované vedení během praxe, 

• zajistit jim možnost poznat komplexní chod podniku, kde budou 

absolvovat praxi. 

Instrumentem, kterým je požadovaná úroveň praxe zajišťována, je rámcová 

písemná dohoda.12 Nejen studijní programy, ale i samotné firmy, které 

přijímají praktikanty, mají své specifické nároky a očekávání. 

12 
Obsahem rámcové písemné dohody mezi studijním programem, podnikem a studentem 

(praktikantem) jsou zpravidla následující ustanovení: kontaktní údaje studijního programu, 
podniku a studenta; jméno osoby z podniku, která bude vést praktikanta; cíl a obsah praxe; 
popis plánovaného pracovního uplatnění praktikanta (oddělení, pracovní činnost, projektová 
činnost); délka praxe; povinnosti a práva podniku, studenta a studijního programu nebo jeho 
zástupce (vedoucího praktikanta z jeho VŠ). 
Ostatní pracovněprávní záležitosti jsou většinou ponechány na individuální dohodě 
mezi praktikantem s podnikem. Jde např. o pracovní dobu, výši odměny aj. Každé 
praktikantské místo podléhá schválení ze strany studijního programu, aby bylo garantováno, že 
splňuje všechny nároky daného studijního programu. 

7 9 



Různými aspekty praxe se zabývala autorka studie, kterou realizoval studijní 

program Management podniku (Unternehmensfuhrung) FHWien v zimním 

semestru 2006/07. Kromě jiného se snažila zodpovědět následující otázky: 

• Jsou firmy spokojeny s připraveností praktikantů? 

• Mají firmy zájem o praktikanty? 

• Získávají-li studenti praktikantská místa sami, jakým způsobem? 

• U kolika firem se museli studenti ucházet, aby získali praktikantské místo? 

Dotazováno bylo 100 studentů a 100 podniků. Studie ukázala, že firmy 

hodnotily praktikanty velmi pozitivně a oceňovaly jejich sociální kompetence 

jako je vlastní iniciativa, ochota pracovat, samostatnost, vnímavost a týmový 

duch, které umožnily rychlejší adaptabilitu praktikantů na pracovní místo. 

Firmy dále hodnotily kladně přesnost, motivaci a vstřícnost praktikantů. 

V odborných disciplínách naopak postrádaly hlubší znalosti, popřípadě 

připravenost studentů si tyto znalosti doplnit samostudiem. Celkově ale 

ukázala zmíněná studie velkou míru spokojenosti s kvalitou a připraveností 

praktikantů. 87 ze zmíněných 100 podniků se vyjádřilo, že studenti byli 

na praxi optimálně připraveni studijním programem. Z dotazovaných 100 

firem vyjádřilo 92 další zájem přijmout praktikanty. 

Studentům, kteří si obstarali místo sami, byla položena otázka, jakým 

způsobem toto místo získali. Nejvíce z nich: 51% odpovědělo, že 

prostřednictvím osobních kontaktů, 17 % prostřednictvím internetu, 

7 % prostřednictvím doporučení FH, 6 % na doporučení jiných studentů, 

2% prostřednictvím inzerátů v novinách, 17 % jinak. Aby praktikant získal 

místo, musel podat průměrně čtrnáct žádostí a jeho hledání trvalo průměrně 

2,3 měsíce (Volk 2007, s. 2-7). 

Vedení praktikantů během praxe 

Během praxe vede praktikanta obvykle jeden pracovník firmy a zároveň jeden 

učitel FH. Vedoucím praktikanta ve firmě bývá zpravidla jeho nadřízený. 

Ve způsobech vedení svých praktikantů existují mezi studijními programy 

následující rozdíly: 

• Některé studijní programy nabízejí souběžně s praxí semináře, během kterých 

dochází k reflexi právě probíhající praxe či k prohlubování kompetencí, ve kterých 

praktikanti pociťují potřebu zlepšit se. 
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• Jiné studijní programy nabízejí praktikantům individuální koučing. 

• V některých studijních programech dozírají na praktikanty bývalí absolventi 

stejného nebo podobného studijního programu. 

Hlavním úkolem vedoucích učitelů praxe je naučit praktikanty sebereflexi či 

jim pomoci a poradit, vyskytnou-li se během praxe problémy nebo nejasnosti. 

Vedení praktikanta probíhá během již zmíněných doprovodných seminářů, 

prostřednictvím zpráv praktikantů z praxe (např. jednou měsíčně) nebo 

prostřednictvím e-mailů. Většina studijních programů zastává filozofii, aby 

vedoucí učitelé praxe byli spíše v pozadí a nebyli během praxe v přímém 

kontaktu s firmou, kde student vykonává praxi. Jejich role spočívá spíše v tom, 

aby vedli své praktikanty k samostatnému výkonu v rámci firmou přidělených 

odborných činností, a tím jim pomohli získat patřičné sebevědomí ohledně 

svých schopností. 

Způsoby hodnocení odborné praxe 

Odborná praxe se hodnotí známkou v rámci klasifikační stupnice 1-5. 

Všeobecně lze konstatovat, že způsoby, podle kterých se provádí hodnocení 

praxe, se mezi studijními programy liší. 

Studijní programy využívají vesměs jednu z následujících dvou možností: 

• Klasifikace je navrhována podnikem, kde praktikant působil a vedoucí 

vyučující praktikanta pouze přezkoumá splnění vytyčených cílů praxe. 

• Klasifikaci provádí výlučně vedoucí praktikanta daného studijního 

programu. 

Hodnocení praktikanta prostřednictvím jeho nadřízeného pracovníka (jeho 

vedoucího v rámci podniku) může zabezpečit objektivnost, protože pouze tento 

pracovník je schopen posoudit, do jaké míry opravdu zvládal a řešil zadané 

úkoly. Problematická by ale mohla být srovnatelnost hodnocení jednotlivých 

firem. Z tohoto důvodu studijní programy předávají podnikům kritéria, 

na základě kterých má hodnocení probíhat. 
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Mezi tato kritéria patří: 

• odborné znalosti, kvalita a kvantita práce, 

• schopnost týmové práce, iniciativa, adaptabilita, vyrovnávání se 

s kritikou, začlenění se do podnikového života, 

• všeobecná spokojenost s praktikantem. 

Hodnotí se jednak verbální formou, jednak formou v rámci klasifikační 

stupnice (1 - 5). Někdy je také využíváno hodnocení splněno/nesplněno. 

Verbální hodnocení slouží nejen studijnímu programu k sebereflexi a následné 

optimální přípravě praktikanta, ale i firmě, která může např. přehodnotit 

organizační průběh praxe. 

Hodnocení praktikanta prostřednictvím vedoucího vyučujícího probíhá např. 

tak, že praktikant podává na konci každého měsíce zprávu v rozsahu 1-2 stran, 

ve které sám zhodnotí, zda a do jaké míry přispěl k plnění určitých 

podnikových cílů. 

Tato zpráva je poté analyzována v individuálním pohovoru s vyučujícím praxe 

či v rámci doprovodného semináře. Tímto způsobem student získá zpětnou 

vazbu a mnohdy dokáže lépe reflektovat pokroky, kterých docílil během praxe. 

Po absolvování praxe předkládají praktikanti závěrečnou zprávu, cca v rozsahu 

25 - 30 stran textu. Výsledky studenti následně prezentují v plénu či teoreticky 

obhajují. 

Často pojednávanými tématy závěrečných zpráv z odborných praxí jsou: 

• kvalitativní a kvantitativní analýza podniku, 

• představení pracovních činností, které student během praxe vykonával 

a jejich následná reflexe doprovázená samostatným nastudováním 

relevantní odborné literatury, 

• osobní přínos praxe apod. 

Závěrečná zpráva z praxe je často chápána jako nácvik psaní odborné práce, 

což poté usnadňuje studujícím lépe se vypořádat s bakalářskou, popř. 

diplomovou prací. Někdy je realizována prezentace a obhajoba závěrečné práce 
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z praxe před zkušební komisí, která pokládá i související teoretické otázky 

na základě předem stanovené literatury (např. i v anglickém jazyce). 

Pro studenty je to ideální příležitost prověřit si své znalosti a prezentační 

schopnosti v rámci situace simulující budoucí bakalářskou či diplomovou 

zkoušku. Vyučující studijního programu mají přitom možnost monitorovat 

stupeň pokroku studentů nejen v oblasti rozvoje odborných, ale i ostatních 

klíčových kompetencí. 

Reflexe praxe prostřednictvím její evaluace 

Reflexi průběhu praxí přikládají studijní programy obzvláště velký význam, 

proto provádějí jejich evaluace. 

Evaluace praxí probíhá hlavně prostřednictvím: 

• studentů (praktikantů), 

• firem, u kterých studenti absolvovali svoji praxi. 

Evaluace praxe studenty 
Studenti v rámci evaluace praxe nejčastěji hodnotí: 

a) Studijní program 

• Spokojenost s tím, jak byli připraveni na praxi studijním programem. 

• Do jaké míry mohli profitovat z kontaktu s vedoucím praxe. 

• Vznášejí své připomínky a vyjadřují svá přání ohledně praxe. 

b) Proces „hledání praktikantského místa" 

• U kolika podniků se ucházeli o praktikantská místa, kolikrát byli pozváni 

k následnému pohovoru a od kolika podniků dostali nakonec nabídku praxi 

absolvovat. 

• Jak dlouho jim trvalo hledání místa. 

• Jakým způsobem místo našli (internet, osobní kontakty, inzeráty aj.). 

c) Podnik, v němž praxi absolvovali 

• Míru a spokojenost s uvedením do podniku a jeho činností, vedení během praxe. 

• Jasné definování oblastí činnosti. 

• Adekvátnost úkolů vzhledem k znalostem a kvalifikaci praktikantů (možnost 

uplatnění nabytých teoretických poznatků, jejich prohloubení a osvojení poznatků a 

dovedností nových). 

• Spokojenost s klimatem a platem. 

• Doporučení podniku pro příští praktikanty. 
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Evaluace praxe prostřednictvím firem 

Reflexe praxe prostřednictvím firem přináší podněty k dalšímu zlepšování 

práce jak studijním programům, tak studentům, kteří jsou s nimi seznamováni. 

Hodnocení práce praktikanta podnikem se i promítá do jeho klasifikace z praxe. 

Podniky hodnotí: 

a) Praktikanty: 

• odborné kompetence, kvalitu a kvantitu pracovního výkonu, 

• další kompetence jako schopnost pracovat v týmu, iniciativu, adaptabilitu, 

schopnost přijímat oprávněnou kritiku, schopnost začlenit se do podnikového dění aj., 

• všeobecnou spokojenost s praktikantem (vyjádřena v rámci klasifikační stupnice a je 

doplňována i verbálním hodnocením). 

b) Studijní program: 

• kvalitu přípravy praktikantů, 

• hloubku a šíři znalostí ve vztahu k praktikantskému místu, 

• slabé a silné odborné a osobní stránky praktikantů, 

• organizaci praxe ze strany studijního programu, 

• vyjadřují ochotu či neochotu přijmout opět praktikanty z daného studijního programu. 

Především pro studenty denního studia skýtá praxe potenciální možnost 

získat budoucí pracovní místo. Sevcik v rámci svého dotazníkového šetření 

zjistila, že z 340 podniků , které zaměstnávají praktikanty, je 86% ochotno je 

v případě potřeby nových zaměstnanců po absolvování praxe zaměstnat 

(Sevcik 2007, s. 110). 

Někdy zůstane praktikant u firmy následně po absolvování praxe stím, že 

změní denní formu studia na formu studia při zaměstnání. Až 5% praktikantů a 

zhruba třetina praktikantů zůstává u podniku, kde absolvovali praxi na bázi 

částečného pracovního poměru (Vólk 2007, s. 3). 

Komunikace firem se studijními programy se stává pro studijní programy 

důležitou zpětnou vazbou, která reflektuje to, zda jsou jejich studenti na praxi 

dostatečně ve všech směrech připraveni a v jakých oblastech přípravy je 

případně nutno podniknout kroky k nápravě. 
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4.4 Př i j ímací řízení v rakouském sektoru Fachhochschu len 

V následující kapitole budeme nahlížet na přijímací řízení v programech FH 

jako na jeden z klíčových determinantů, který se značnou měrou spolupodílí 

na úspěchu či neúspěchu celé vysoké školy a který zároveň plní řadu dalších 

důležitých sekundárních funkcí. Velkou pozornost přitom budeme věnovat 

jednotlivým metodám výběru studentů. 

Zatímco na rakouské univerzity je zpravidla volný přístup (s výjimkou 

některých exklusivních oborů jako jsou práva, medicína apod.), je pro přijetí 

ke studiu v programu FH zapotřebí podrobit se přijímacímu řízení. Je tomu 

tak proto, že každý studijní program má k dispozici pouze omezený počet 

studijních míst a tudíž nemůže být v řadě případů uspokojen zájem všech 

uchazečů. Přijímací řízení znamená pro všechny relevantní aktéry (uchazeče i 

personál institucí) poměrně dlouhý a náročný proces. Během přijímacího řízení 

dochází k „selekci" uchazečů ještě před začátkem studia, což klade značné 

nároky na management studijních programů (především vedoucí studijních 

programů), aby byl proveden optimální výběr. Optimální výběr budoucích 

studentů je totiž jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje do značné 

míry celkový úspěch či neúspěch studijního programu, potažmo vysoké školy. 

Skutečnost, že existuje mezi jednotlivými studijními programy značný rozdíl 

v počtu uchazečů, přináší různé přístupy k přijímacímu řízení a různé 

koncepce přijímacího řízení. Hlavní zásadou všech studijních programů je, aby 

výběr studujících byl prováděn cíleným, transparentním a objektivním 

způsobem. 

Snahou většiny studijních programů je aplikovat metody a postupy, které co 

možná nejvíce splňují kritéria objektivity i validity a zároveň respektují 

specifika jednotlivých studijních programů a nejsou příliš náročné 

na finanční a personální zdroje. 

Rámcové podmínky pro realizaci přijímacího řízení v programech FH tvoří: 

• Zákon o studijních programech FH (FHStG), 

• akreditační směrnice Rady pro vysoké odborné školy, 

• řády jednotlivých studijních programů o přijímání ke studiu. 
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Zákon o studijních programech FH (FHStG) obsahuje ustanovení ohledně 

přijímacího řízení a podmínek přijetí ke studiu ve dvou paragrafech: 

a) § 12 podmiňuje akreditaci studijního programu předložením přijímacího řádu ke studiu 

(Aufnahmeordnung), jehož součástí musí být počet studijních míst a kritéria výběru studujících 

pro případ, že počet uchazečů o studium převyšuje počet studijních míst. Přijímací řízení a 

přijímací řád detailněji specifikují až Akreditační směrnice Rady pro vysoké odborné školy. 

V oddíle těchto směrnic „Přijímací řád" nalezneme kromě jiného doporučeni, aby v rámci 

možností studijní programy upřednostňovaly během přijímacího řízeni ústní pohovory 

s uchazeči. Pro samotné studijní programy je velmi důležité i ustanovení, dle kterého mohou 

při každém termínu přijímacího řízení překročit kvótu přijatých studujících až o 10%, aniž by 

přišly o finanční podporu na tyto studující a rovněž doplnit celkový stav studujících do počtu, 

který byl součástí schválené akreditace, tzn. doplnit volná studijní místa za studující, kteří 

neprospěli nebo studia zanechali. 

b) § 4 garantuje nediskriminační přístup ke studiu pro všechny, kteří splní následující odborné 

předpoklady ke studiu: 

• Pro studium ve studijních programech FH se předpokládá doložení tzv. „ všeobecné 

univerzitní zralosti" 13 (allgemeine Universitätsreife) nebo relevantní profesní 

kvalifikace (einschlägige berufliche Qualifikation) ve spojení s dodatečnou zkouškou 

opravňující ke studiu (Zusatzprüfung), kterou je možno složit na základě dohody 

s vedoucím studijního programu i během prvního ročníku studia; 

• Pro studium v magisterských studijních programech musí uchazeč předložit doklad 

o absolvování studia v souvisejícím bakalářském studijním programu nebo doložit 

absolvování domácí či zahraniční postsekundární instituce stejného druhu; 

• Studium studijního programu FH může být omezeno pouze na určité cílové skupiny 

v případě, že koncept tohoto studia vyžaduje praxi v relevantním oboru. 

13 Tzv. „univerzitnízralost" se dokládá: 

• Vysvědčením o absolvování rakouské maturitní zkoušky (Österreichisches 

Reifezeugnis). 

• Jinými listinami, potvrzující složení zkoušky opravňující ke studiu v daném studijním 

programu: zkouškou opravňující k FH - studiu (FH - Studienbefähigung), odbornou 

maturitní zkouškou (Berufsreifeprüfung) aj. 

• Zahraničním vysvědčením, které je relevantní s rakouskou maturitní zkouškou 

(uznatelné na základě mezinárodních dohod, nostrifikace či prostřednictvím 

vedoucího studijního programu). 

• Dokladem o absolvování alespoň tříletého studia na domácí či zahraniční 

postsekundární instituci s tímto statusem. 
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Každý uchazeč o studium musí ve stanovené lhůtě splnit veškerá formální 

kritéria a kromě toho je často požadován také motivační dopis. Podklady 

jednotlivých uchazečů jsou následně zpracovány a uchazeči obdrží pozvánku 

k přijímacímu řízení. Termíny přijímacího řízení si stanovuje každý studijní 

program FH individuálně. V zásadě je vypisováno několik termínů, které jsou 

rozloženy do delšího časového úseku (např. leden, duben, červen, popř. září). 

V rámci jednoho termínu jsou s ohledem na počet uchazečů využívány 

z procedurálního hlediska dvě varianty přijímacího řízení: 

• Jednostupňové: využívají ho především studijní programy s nižším počtem uchazečů, 

které mohou aplikovat j iž od samého počátku individuálnější přístup k uchazečům než 

studijní programy s několikanásobným převisem uchazečů; 

• Vícestupňové: Vícestupňové přijímací řízení vede k postupnému výběru 

nejvhodnějších kandidátů. V rámci vícestupňového přijímacího řízení dochází na jeho 

počátku většinou k použití nejrůznějších forem testů. V pozdější fázi jsou úspěšní 

uchazeči zváni k pohovorům, provádějí prezentace aj. 

Po absolvování přijímacího řízení je sestavováno pořadí uchazečů na základě 

až patnácti různých kritérií podle priorit jednotlivých studijních programů. 

V principu ale platí, že se v celkovém hodnocení nejvíce promítají výsledky 

testů, analýzy studentských portfolii a přijímací pohovory. 

Po ukončení přijímacího řízení jsou jednotliví uchazeči vyrozuměni o přijetí či 

nepřijetí ke studiu. Uchazeči, kteří byli přijati, musí ve stanovené lhůtě 

informovat o tom, zda nastoupí a zpravidla také složit kauci, která se rovná 

školnému za jeden semestr studia 363 €. Pokud tak neučiní nebo odmítnou 

nastoupit, je přijat další uchazeč z tzv. čekací listiny (dle výsledku přijímacího 

řízení). Nepřijatí uchazeči se mohou přihlásit k přijímacímu řízení znovu příští 

rok. Na pořadí z čekací listiny předchozího roku se ale nebere již zřetel. 
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Každý nově přijatý posluchač vstupuje s poskytovatelem programu FH 

do soukromoprávního vztahu, který je zakotven v tzv. Smlouvě o poskytnutí 

vzdělávání (Ausbildungsvertrag).14 

Nejčastějšími instrumenty při přijímacím řízení v rakouském sektoru FH jsou: 

• interview, 

• testy, 

• analýzy a hodnocení portfolií uchazeče, 

• školní prospěch, 

• ukázky z činnosti uchazeče, 

• prezentace, 

• skupinové pohovory/ týmové řešení úkolů, 

• assessment -center. 

14 
Smlouva o poskytnutí vzdělávání obsahuje především: 

• označení smluvních partnerů (poskytovatel a studující), 

• název studijního programu FH, 

• délku vzdělávání, 

• vzájemná práva a povinnosti smluvních partnerů, 

• důsledky porušení smlouvy, 

• sídlo příslušného soudu pro případ vzájemného soudního sporu, 

• finanční závazky (školné), 

• místo a datum podepsání smlouvy. 

Smlouva nesmí být v rozporu s akreditačními podmínkami platnými pro daný studijní program 

a ani v rozporu s obecně platnými právními předpisy. 

Mezi základní povinnosti poskytovatele studijního programu patří garance, že zabezpečí řádný 

průběh vzdělávání. Studující se naopak zavazuje k dodržení předepsané délky studia a 

k vynaložení maximálního úsilí, aby se tak stalo. Většinou je ve smlouvě odkaz na Studijní a 

Zkušební řád pro daný studijní program. Pro řádný průběh studia je zapotřebí také maximální 

součinnosti mezi poskytovatelem a studujícím. Poskytovatelé studijního programu mají právo, 

při splnění předem daných kritérií, studujícího ze studia vyloučit. Tyto důvody musí být 

předem výslovně stanoveny, aby se předešlo případným sporům. 

Studující mají právo v odůvodněných případech studium přerušit, popř. za určitých podmínek 

ročník opakovat. Mezi povinnosti studujících patří osobní přítomnost při vzdělávání a 

dodržování termínů zkoušek, zápočtů a placení školného. 
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Interview patří v kombinaci s různými formami testů k nejoblíbenějším a 

nejvyužívanějším metodám výběru studujících při přijímacím řízení většiny 

studijních programů. Je využíváno i přesto, že je časově velmi náročné. 

Většina zástupců studijních programů si totiž dobře uvědomuje, že interview 

zároveň plní i další funkce (viz. sekundární funkce přijímacího řízení). 

Během interview mají potenciální uchazeči přesvědčit o svém zájmu o obor a 

také o svých osobnostních kvalitách. Otázky nejčastěji směřují do následujících 

oblastí: 

• Motivace ke studiu 

Otázky typu: „Proč chcete studovat na FH? Proč jste si vybral/a právě tento 

studijní program? Kdo nebo co ovlivnilo Vaše rozhodování?" 

• Profesní vize a profesní cíle 

Otázky typu: „Jaké představy máte o své budoucí profesní kariéře? Čeho 

chcete dosáhnout úspěšným absolvováním studia FH?" 

• Sebehodnocení 

Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? Jakou máte vytrvalost? Jste schopen/a 

čelit velkému pracovnímu zatížení? 

Uchazeči o studium při zaměstnání jsou často konfrontováni se skutečností, 

zda a do jaké míry budou schopni zvládat enormní studijní a zároveň pracovní 

zátěž. Někdy je předmětem pohovoru také jejich profesní erudovanost a 

výjimkou není také část pohovoru vedená v angličtině. Interview mívá 

zpravidla dvě formy - nestrukturovanou nebo částečně strukturovanou. 

Nestrukturované interview se vyskytuje v různých modifikacích a zpravidla 

plní funkci vzájemného poznávání se a seznamování se mezi uchazečem a 

zástupci studijního programu a také zahrnuje funkci informativní. 

Částečně strukturované interview většinou probíhá standardizovanou formou 

s pevně stanovenými tématy konverzace. Výsledky jsou zaznamenávány 

do standardizovaných formulářů s bodovým hodnocením. 

Prezentace provádí uchazeči buď k tématu zadanému při přijímacím řízení 

nebo k tématu, které si uchazeči samostatně doma připravili. Při prezentaci jde 

o to, aby uchazeči prokázali své odborné kompetence a také své rétorické 
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dovednosti. Součástí hodnocení je i dovednost umět vhodně využít prezentační 

technické prostředky (beemerová prezentace, projektor, flipchart či tabule). 

Skupinové pohovory/ týmové řešení úkolů je organizováno tak, že bývají 

uchazeči u přijímacího pohovoru rozdělováni do malých skupin. Skupiny 

dostanou týmový pracovní úkol, při jehož realizaci se mají identifikovat 

do určitých pracovních rolí a poté sehrát adekvátní scénky. 

Úkoly tohoto typu prokazují schopnost uchazečů pracovat v týmu, umět se 

prosadit pomocí přirozené autority či najít konsensus. 

Průběh přijímacího řízení může u uchazečů často evokovat záměrně pocit, jako 

by se ucházeli o pracovní místo v některé z firem. To, jak se uchazeči s tímto 

faktem dokáží konfrontovat, může rovněž sehrávat důležitou roli 

při rozhodování o přijetí či nepřijetí daného uchazeče. 

Testy 

Při přijímacích řízeních dochází velmi často ke kombinaci různých forem a 

typů testů. Testy se využívají zejména v první fázi přijímacího řízení a slouží 

především k zúžení výběru uchazečů o studium. Některé studijní programy 

využívají testy standardizované, jiné si testy připravují samy. Mezi běžně 

využívané testy patří: 

• multiple choice testy obsahující kombinaci různorodých elementů (logické myšlení, 

matematické a jazykové znalosti, odborné znalosti aj.), 

• testy všeobecných studijních předpokladů slouží k prověření všeobecných školních 

znalostí, odborných znalostí, jazykových znalostí, studijních předpokladů, inteligence 

nebo schopnosti pracovat pod tlakem, 

• testy studijních předpokladů pro daný obor prověřují uchazeče v kontextu daného 

studijního oboru (popis vývojových tendencí, komentář tabulek aj.), 

• testy znalosti prověřují zejména relevantní odborné znalosti (některé programy FH 

vytvářejí vlastní skripta, která slouží k přípravě uchazečů), 

• testy inteligence, 

• testy osobnosti mají za cíl zjistit rysy osobnosti uchazeče, např. strukturu osobnosti a 

hrají v přijímacím řízení na FH důležitou roli. Při těchto testech jsou často otázky 

směřovány na chování v určitých situacích, na oblasti zájmů uchazeče či na jeho silné 

a slabé stránky . Např. jde o otázky typu „Jak byste reagoval/a, kdyby někdo 

při zkoušce opisoval?" Často jsou testovány žádoucí osobnostní vlastnosti uchazeče 

vztahující se nadaný studijní obor a budoucí profesi (odolnost vůči psychické zátěži 
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nebo schopnost reagovat v neočekávaných situacích, kreativita). 

Analýzy a hodnocení portfolií uchazeče (např. motivačního dopisu, 

životopisu a dalších podkladů předložených uchazečem) patří k hojně 

využívaným metodám při výběru studentů vzhledem k tomu, že vypovídají 

nejen o motivaci uchazeče ke studiu, ale i o jeho dalších zájmech, profesních 

zkušenostech, dosavadním vzdělání, budoucích plánech aj. Při ústním 

pohovoru jsou potom uchazeči konfrontováni formou dotazů s fakty, která 

uvedli, aby se zabránilo uvádění nepravdivých či nadhodnocených údajů 

(velmi rychle se dá např. zjistit úroveň cizího jazyka). Význam této metody 

přijímacího řízení je často odůvodňován tím, že znamená pro uchazeče první 

významnou zatěžkávací zkoušku, která do jisté míry simuluje „ucházení se 

o místo" ve firmě. Způsob, jakým se uchazeč s touto zatěžkávací zkouškou 

vyrovná, pomáhá do jisté míry předjímat i to, jak bude přistupovat ke studiu. 

Školní prospěch (průměrný prospěch, prospěch při maturitní zkoušce, popř. 

výběr se studiem souvisejících předmětů). Tato metoda výběru uchazečů je 

považována spíše za doplňkovou v kombinaci s dalšími. 

Ukázky z činnosti uchazeče se využívají především v oborech zaměřených 

na tvůrčí a uměleckou činnost (design, žurnalistika aj.). Někdy se využívají 

tyto ukázky z činnosti ve spojení s následnou prezentací a diskusí. 

Metoda „assessment-center" je komplexní metodou výběru vhodných 

studujících, která je časově náročná a její princip spočívá v pozorování 

uchazečů při plnění individuálních či skupinových úkolů. Pozorování provádí 

několik nezávislých pozorovatelů/hodnotitelů. Metoda dává prostor k tomu, 

aby se prokázalo, jak se uchazeči v určitých situacích zachovají, poukáže 

na jejich charakterové slabé a silné stránky, prokáže schopnost úsudku, 

schopnost reagovat pod časovým tlakem, míru kreativity apod. V sektoru 

rakouských škol je využívána zatím velmi zřídka (např. u programů personální 

management, management v turistice). 
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Uchazeči o studium při zaměstnání jsou často konfrontováni se skutečností, 

zda a do jaké míry budou schopni zvládat enormní studijní a zároveň pracovní 

zátěž. Někdy je předmětem pohovoru také jejich profesní erudovanost a 

výjimkou není také část pohovoru vedená v angličtině. 

Funkce přijímacího řízení v sektoru FH 

Na první pohled by se mohlo jevit, že jedinou funkcí přijímacího řízení je 

výběr dostatečného počtu kvalitních studujících pro daný studijní program. 

Ve skutečnosti tomu je tak, že sice výběr dostatečného počtu kvalitních 

studujících plní primární funkci přijímacího řízení, nejedná se však o funkci 

jedinou. Většina současných poskytovatelů programů FH si toho je dobře 

vědoma a podle toho také k přijímacímu řízení přistupuje. Dobrá organizační 

úroveň přijímacího řízení je totiž chápána jako vizitka jednotlivých studijních 

programů. 

Rankl (2008, s. 73) vymezuje u přijímacího řízení v sektoru FH následující 

funkce: 

• primární funkci (selekce uchazečů), 

• sekundární funkce, 

a) marketingový nástroj, 

b) informační a orientační nástroj, 

c) regulační nástroj, 

d) nástroj strategického plánování. 

Primární funkcí přijímacího řízení je výběr dostatečného počtu „vhodných 

kandidátů" ke studiu.15 Základním ukazatelem, který vypovídá o tom, zda 

se tuto funkci přijímacího řízení podařilo naplnit, je počet studentů, kteří 

předčasně opouštějí svá studia, tzv. „studijní úmrtnost". 

15 „Vhodnými kandidáty" jsou míněni kandidáti, kteří budou schopni úspěšně zvládat nároky 
daného studijního programu. 

9 2 



Přijímací řízení jako marketingový nástroj 

Přijímací řízení je chápáno v sektoru FH jako jedna 

z nejdůležitějších marketingových aktivit studijního programu a představuje 

první intenzivní kontakt s potenciálními studujícími. 

V sektoru FH dochází k oslovování zájemců o studium prostřednictvím 

internetových stránek škol, prezentačních a informačních akcí, veletrhů 

(vzdělávání), návštěv škol a dnů otevřených dveří. V rámci těchto 

marketingových aktivit dochází k poskytování detailních informací 

o přijímacím řízení, o požadavcích k přijetí ke studiu, o relaci počtu 

uchazečů/počtu přijatých studentů aj. Každý studijní program vysílá 

prostřednictvím toho, jak přistupuje k přijímacímu řízení („náročnost", 

„nenáročnost", „zdlouhavost", „rychlost" aj.) rozličné signály směrem 

k potenciálním uchazečům a ovlivňují tímto způsobem jejich rozhodování. 

Kromě toho tyto signály přispívají k utváření image studijního programu a 

potažmo celé instituce. 

Přijímací řízení jako informační a orientační nástroj 

Přijímací řízení je také důležitým nástrojem, který umožňuje uchazeči získat 

důležité informace o studijním programu a také o tom, jaké schopnosti, 

kompetence a osobní vlastnosti se od něho během studia očekávají. Předejde se 

tak tomu, že by studující na začátku studia byli konfrontováni s realitou, která 

by nenaplňovala jejich očekávání. V případě, že přijímací řízení obsahuje 

některé elementy, které se týkají studovaného oboru, může dojít i ktomu, že 

uchazeč zjistí, že tento obor není pro něho vhodný a rozhodne se včas pro obor 

jiný. U uchazečů o distanční formu studia je často zjišťováno, zda jsou si 

uchazeči vědomi „dvojité" zátěže, jež pro ně představuje práce a studium. 

Přijímací řízení jako regulační nástroj 

FH využívají přijímací řízení do jisté míry i jako regulační mechanismus počtu 

uchazečů. Je-li počet uchazečů příliš velký, mohou být nároky na přijetí 

zvýšeny, je-li jejich počet příliš nízký, mohou být naopak nároky sníženy. 

Za regulační funkci přijímacího řízení je možné považovat i 

„přesměrování" uchazeče na jiný studijní program stejného poskytovatele, 

k jehož studiu prokazuje větší předpoklady. 
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Regulační funkce přijímacího řízení sehrává významnou roli u studijních 

programů s rozdílnými organizačními formami. Při přijímacím řízení může být 

po vzájemné konzultaci mezi zástupci studijního programu a uchazečem 

zváženo, zda pro něho bude výhodnější denní či distanční forma studia. 

Pomocí tohoto regulačního mechanismu se může docílit optimálnějšího složení 

studijních skupin nebo se vyhnout nespokojenosti studujících 

s formou studia, kterou si zvolili. 

Přijímací řízení jako nástroj strategického plánování 

Vedoucí studijních programů musí každoročně řešit v souvislosti s přijímacím 

řízením podobné otázky typu: 

Bude dostatečný počet uchazeči,i o studium? 

Jaké kapacity bude zapotřebí k organizaci přijímacího řízeni? 

Bude nutné na základě vyhodnoceni dat z předchozích let nutno marketingová opatřeni 

zintenzívnit či redukovat? 

Mnohé studijní programy proto budují velmi včasně kontrolní mechanismy, 

které umožňují včas na některé negativní trendy zareagovat. Právě počty 

uchazečů z předchozích let jsou jedinečným ukazatelem toho, zda je o daný 

studijní program v dané cílové skupině uchazečů zájem. Pravidelné sledování 

počtu přihlášených uchazečů k určitým termínům mohou pomoci včas 

identifikovat například nízký zájem a včas učinit relevantní opatření, která 

pomohou tento trend zvrátit. Některé studijní programy mají například 

zkušenosti st ím, že nastává vzestup počtu přihlášek po uskutečnění určité 

marketingové akce, např. reklamě v médiích, po realizaci dnů otevřených 

dveří apod. Přijímací řízení slouží také k získání celé řady cenných dat a 

informací o potenciálních uchazečích. Např.: 

Jakým způsobem se dozvěděli uchazeči o studijním programu? 

Co je vede ke studiu daného studijního programu? 

Co očekávají od studia? 

Odkud pocházejí (spolková země, region)? 

Jaké dosáhli předchozí vzděláni? 

Všechny výše uvedené informace ve spojení s dalšími relevantními 

informacemi např. s aktuálními počty maturantů aj. napomáhají k úspěšnému 

náboru dostatečného počtu kvalitních uchazečů ke studiu. 
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4.5 Charakter i s t ika s tudentů Fachhochschu len a rozdíly 
mez i s tudenty Fachhochschulen a s tudenty univerzit 

V následující části disertační práce nejprve upřeme naši pozornost na studenty 

sektoru Fachhochschulen. Nejprve ukážeme celkový poměr studentů sektoru 

FH a studentů univerzit, poté budeme srovnávat strukturu studujících sektoru 

FH podle pohlaví, podle formy studia a podle úrovně předchozího vzdělání. 

Pokusíme se rovněž nastínit typologické odlišnosti mezi studenty sektoru 

Fachhochschulen a studenty univerzit. K tomuto účelu nám poslouží výsledky 

některých výzkumných šetření (Hauer 2005), (Unger, Wroblowski 2006) a také 

výsledky vlastního výzkumného šetření. 

V akademickém roce 1994/95 začalo studovat v deseti akreditovaných 

studijních programech FH prvních 693 studentů. V následujících letech tento 

počet kontinuálně vzrůstal. V akademickém roce 2007/08 překročil již počet 

studentů celého sektoru 31 000. V porovnám s veřejnými univerzitami tvořil 

v zimním semestru akademického roku 2008/09 celkový podíl studentů 

na FH cca 11%, zatímco podíl studentů, kteří začali studovat v sektoru FH 

již činil cca 20% (Statistik Austria 2009). Rozdíl v celkovém podílu studentů 

v sektoru FH a podílem studentů začínajících v tomto sektoru studovat je dán 

tím, že většina studentů sektoru FH volí kratší bakalářské programy. 

Od samého počátku existence sektoru FH tvoří většinu studentů muži 

vzhledem k převaze technicky orientovaných studijních programů. Graf č. 4 

na str. 96 zobrazuje poměr studujících mužů a žen v období od vzniku sektoru 

FH až dosud. Jak je z grafu patrné, podíl mužů se postupně snižuje. Důvod 

tohoto trendu lze spatřovat v zavádění studijních programů, o které mají 

tradičně zájem spíše ženy. Jde především o disciplíny orientované na sociální 

služby a zdravotnické obory. V akademické roce 2008/09 tvořil celkový podíl 

mužů 55,5 %, žen potom 44,5%. 
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Graf č. 4 Struktura studentů sektoru FH podle pohlaví 

Studenti s ek to ru FH podle poh lav í v akademických letech 1 9 9 4 - 2 0 0 8 
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Zdroj dat: Fachhochschulrat 2009 

Porovnáme-li podíl studujících žen a mužů v rámci jednotlivých forem studia, 

pak zjistíme, že se objevují značné rozdíly. Tabulka č.20 ukazuje jednak podíl 

mužů a žen studujících v rámci denní formy studia, jednak podíl studujících 

žen a mužů v rámci studia při zaměstnání a také celkový podíl všech studentů 

v rámci uvedených forem studia. Údaje se vztahují na akademický rok 

2007/08. Z tabulky je patrné, že v denní formě studia maji mírnou převahu již 

Ženy (ženy 51,6%, muži 48,4%), avšak v rámci studia při zaměstnání je podíl 

mužů v porovnání s ženami vyšší o více než 25% (muži 64,1%, ženy 35,9%). 

Z tabulky je rovněž zřejmé, že v denní formě studia studovalo celkem 68,4% 

studentů, zatímco v rámci studia při zaměstnání to bylo 31,6 %. 

Tabulka č. 20 Rozložení studentů sektoru FH podle formy studia 

Studenti FH podle formy studia (akademický rok 2007/08) 

Forma studia ženy muži 

Procentuální podíl dané 

formy studia v rámci obou 

forem studia 

Denní studium 51 ,6% 48,4 % 68,4 % 

Studium při zaměstnání 35,9 % 64,1% 31 ,6% 

Procentuální podíl žen/mužů v rámci 

v rámci obou forem studia 
44,5 % 55,5 % 

Zdroj dat: Fachhochschulrat 2009 
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Strukturu studentů podle typu předchozího vzdělání za období posledních šesti 

akademických let znázorňuje Graf č. 5. Z tohoto grafu můžeme zjistit, že 

zdaleka největší skupinu studentů FH tvoří absolventi odborných vyšších škol 

(např. technických vyšších škol, ekonomických vyšších škol apod.). 

V posledních šesti akademických letech se pohyboval jejich podíl v rozmezí 

48,3% - 51,3%. Druhou největší skupinu tvořili absolventi všeobecně 

vzdělávacích vyšších škol (gymnázia). Jejich podíl se pohyboval 

mezi 37,5% - 31,3%. Třetí rtejvýznamnější skupinu tvořili tzv. „netradiční 

studující", jejichž podíl se pohyboval mezi 7,6% - 10,8%, přičemž trend této 

skupiny byl mírně vzestupný. V rámci této skupiny jde o ty, kteří 

nedisponovali maturitní zkouškou, avšak museli prokázat relevantní znalosti, 

např. formou dodatečných zkoušek. Často se jedná o absolventy učňovských 

škol (bez maturity), osoby s tzv. odbornou maturitní zkouškou aj. 

Graf č. 5 Studenti studijních programů FH podle typu předchozího vzdělání 

Studenti studijních programů FH podle typu 
(úrovně) předchozího vzdělání (v %) 
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Zdroj dat: Fachhochschulrat 2009 
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Univerzita či Fachhochschule? 

Každoročně stojí v Rakousku několik desítek tisíc studentů před rozhodnutím, 

zda se rozhodnou pro studium na univerzitě, či dají přednost studiu na FH. Jak 

již bylo zmíněno dříve, volí zhruba každý pátý student studium na FH. 

Při rozhodování pro určitý typ instituce hraje přitom důležitou roli velké 

množství faktorů. 

Erich Hauer ve své práci, která se zabývá tím, jaké motivy hrají nejdůležitější 

roli při rozhodování mezi studiem na univerzitě nebo studiem 

na Fachhochschule, došel k následujícím zjištěním (Hauer 2005, s.57-58): 

Studenti uvedli jako nejčastější důvody, které je vedou k rozhodnutí studovat 

ve studijních programech FH: 

• prakticky zaměřené vzdělávání, 

• kratší a fixní délku studia, 

• předem stanovené studijní plány, 

• pojetí výuky blížící se středoškolskému - není zapotřebí si sám„organizovat 

studium", 

• „nemasové vzdělávání", nýbrž výuka v malých skupinách, kde vládne „rodinné 

prostředí", 

• lepši vyhlídky získat pracovní místo, 

• osobni kontakt s vyučujícím, 

• větší tlak na studenty, 

• sociální kontakty ve stabilní studijní skupině, 

• užší a hlubší specializace na určitou profesní oblast, 

• lepší možnost vydělávat si v průběhu studia, 

• odbornou praxi v rámci studia, 

• povinnost účastnit se v maximální míře výuky, 

• zajímavé studijní obory. 

Naopak mezi nejčastějšími důvody, které vedou k rozhodnutí studovat 

na univerzitě, se objevily: 

• možnost samostatně a flexibilně organizovat svůj čas a své zkoušky, 

• možnost sám si přizpůsobovat zaměření studia, 

• nepovinná účast při výuce (kromě seminářů), 

• širší nabídka studijních směrů, 

9 8 



• snazší skloubení práce a studia, 

• důraz na samostatnost, 

• lepší všeobecné vzdělání a širší záběr studia, 

• přijetí bez přijímacích zkoušek, 

• lepší uplatnění na trhu práce, 

• možnost přizpůsobit studium svým prioritám, 

• menší finanční náročnost studia, 

• vyšší prestiž univerzitního vzdělání. 

Za účelem zjistit, jaké rozdíly vidí studenti mezi studiem 

na Fachhochschule a studiem na univerzitě a rovněž ověřit pevnost 

rozhodnutí studovat na Fachhochschule, bylo provedeno následující 

vlastní výzkumné šetření (Caha 2006), které proběhlo formou krátkého 

dotazníku na rakouské Fachhochschule des BFI Wien v období 

24.4. 2006 - 29.4.2006 během mobility učitelů. 

Respondenty zmíněného výzkumného šetření bylo 107 studentů výše 

jmenované školy. Jednalo se o 65 studentů studijního programu „Evropské 

hospodářství a management podniku" (Europäische Wirtschaft und 

Unternehmensfuhrung) formy studia při zaměstnání a 42 studentů studijního 

programu „Bankovnictí a finančnictví" (Bank- und Finanzwirtschaft) denní 

formy studia. Dotazník obsahoval dvě otázky a administrace dotazníku 

proběhla následně po skončení výuky. Studenti byli velmi vstřícní a ochotně 

zodpověděli dané otázky. 

První otázka byla otevřená a zněla: 

Jaký je rozdíl podle Vašeho názoru mezi Fachhochschule a univerzitou? 

(Welcher Unterschied ist Ihrer Meinung nach zwischen der Fachhochschule 

und der Universität?) 

Počet odpovědí jednotlivých studentů nebyl limitován, proto je bylo nutno 

nejprve kategorizovat (byly jim přiřazeny kódy). Každý kód znamenal jeden 

typ odpovědi. Následně byly prvotní kategorie obsahově systematizovány a 

vyhodnoceny (Gavora 1995, s. 58-69). Výsledky jsou vyjádřeny v četnosti 

výskytu dané kategorie. 
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Pro studium na FH je podle názorů studentů charakteristické především: 

zaměřenost studia na potřeby praxe (57 x), 

- velmi dobrá organizace a struktura studia, pevné (fixní) studijní plány 

a pevně stanovená délka studia ("55 x), 

- osobnější, individuálnější přístup ke studentům (28 x), 

užší zaměřeni studia (17 x), 

možnost skloubit studium a zaměstnáni (týká se formy studia 

při zaměstnání - 16 x), 

striktní povinnost účastnit se výuky (15 x), 

dobré kariérní vyhlídky (10 x), 

- menší studijní skupiny (9 x), 

vyučují odborníci z praxe (9 x), 

- studium je méně náročné než univerzitní (3 x), 

méně překážek ve studiu (1 x), 

- méně byrokracie (1 x), 

- méně vědecké práce (1 x). 

Druhá otázka byla uzavřená a zněla: 

Rozhodl/a byste se znovu pro studium na Fachhochschule? 

(Würden Sie sich noch einmal für das Studium an der Fachhochschule 

entscheiden?) 

Odpovědi byly sečteny a následně procentuálně vyjádřeny. Šetření přineslo 

následující poznatky (výsledky jsou zaokrouhleny na celá procenta): 

- 93 % respondentů by znovu zvolilo studium na FH, 

4 % respondentů by studium na FH znovu nezvolilo (z důvodu 

obtížnosti studia, obtížnosti absolvovat později doktorské studium, 

z důvodu časové náročnosti a nespokojenosti), 

2 % respondentů se nevyjádřili, 

1 % respondentů neví, jak by se rozhodlo. 

Dotazníkové šetření prováděné u studentů FH des BFI Wien přineslo poznatek, 

Že studium na Fachhochschule vykazuje oproti studiu na univerzitě své 

specifické rysy, kterými jsou zaměřenost studia na potřeby praxe, lepší 

organizace a struktura studia, pevné (fixní) studijní plány a pevně stanovená 
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délka studia, osobnější a individuálnější přístup ke studentům, užší zaměření 

studia, možnost skloubit studium a zaměstnání, striktní povinnost úěastnit se 

výuky, dobré kariérní vyhlídky, menší studijní skupiny, vyučující jsou často 

odborníci z praxe. Vzhledem k tomu, že by se naprostá většina dotazovaných 

studentů znovu rozhodla studovat na FH, se dá předpokládat, že právě tato 

specifika jsou důvodem jejich volby a že tato specifika odpovídají jejich 

vzdělávacím potřebám a očekáváním. 

Radu poznatků o vysokoškolských studentech v Rakousku přinesl rovněž 

velmi reprezentativní sociodemografický výzkum (9000 respondentů) 

z roku 2006 (Unger, Wroblewski 2006). Výzkum přinesl celou řadu 

zajímavých poznatků ohledně rozdílů mezi studenty sektoru FH a studenty 

univerzit, které se týkaly jejich sociálního původu, průměrného věku, 

překážek znesnadňujících rychlejší absolvování studia, transferu mezi oběma 

sektory a některých vybraných aspektů studia. 

Výsledkem srovnání studentů univerzit se studenty FH dle jejich sociálního 

původu bylo následující zjištění. Podle sociálního původu rodičů (měřeno 

jejich dosaženým vzděláním) platí dlouhodobě trend, že v sektoru FH je více 

studentů z nižších sociálních vrstev (cca 2/5) než v univerzitním sektoru 

(cca 1/5) a méně z nejvyšších sociálních vrstev - FH 12,2 %, univerzity 

22,5 % (Unger, Wroblewski 2006, s.49-50). 

Výzkum přinesl i poměrně překvapivé zjištění týkající se průměrného věku 

studentů. Průměrný věk studentů na univerzitách je 26 let, zatímco na FH 25 

let a to i navzdory tomu, že třetina studentů jsou studenti se studijní formou 

při zaměstnání, u kterých lze předpokládat vyšší věk při nástupu 

do studia (Unger, Wroblewski 2006, s.262). 

Vysokoškolští studenti také uváděli překážky, které jim znesnadňují rychlejší 

absolvování studia. I v tomto ohledu se vyskytly značné diference 

mezi univerzitními studenty a studenty FH. Studenti univerzit uváděli jako 

největši překážky: nemožnost skloubit práci a studium (25,5%), přeplněné 

posluchárny (22,5%), nedostatečná kapacita míst v seminárních skupinách 

(20,3%), nedostatečná informovanost o studiu a jeho organizaci (17,9%), 

finanční problémy (15,7%). Studenti FH uváděli oproti tomu daleko méně 
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překážek, které jim studium znesnadňují. Prakticky vůbec se u nich 

nevyskytovaly problémy s přeplněnými posluchárnami a nedostatečnou 

kapacitou v seminárních skupinách. Jako největší překážku při studiu uváděli 

studenti FH nemožnost skloubit práci a studium (16,7%), s odstupem potom 

následovaly finanční problémy (7,7%). 

Při porovnávání transferu studentů mezi univerzitním sektorem a sektorem FH, 

bylo zjištěno, že na FH přichází 18,1% studentů, kteří přešli z univerzit. 

Opačným směrem, tedy z FH na univerzity přešlo 3,1% studentů (Unger, 

Wroblewski 2006, s. 84). 

Studie se také zabývala spokojeností studentů. Studenti FH jsou v porovnání 

s univerzitními studenty více spokojeni s technickým vybavením (počítače, 

laboratoře, posluchárny), se stavem budov a poslucháren, dále potom 

s dosažitelností vyučujících a jejich odbornou a metodickou erudovaností a 

ochotou odborně pomoci studentům. Menší míru spokojenosti v porovnání 

se studenty univerzit vyjádřili studenti s vybavením knihoven a stejnou míru 

spokojenosti s jejich otevírací dobou (podrobněji viz. Tabulka č. 21). 

Tabulka č. 21 Spokojenost s vybranými aspekty studia studentů univerzit a Fachhochschulen 

Procentuální vyjádření počtu 

respondentů, kteří uvedli, že jsou 

velmi spokojeni či spokojeni 

Univerzity FH 

Otevírací doba knihoven 68% 68,2% 

Obsah vzdělávací nabídky 65,2% 79,1% 

Vybavenost knihoven 66,4% 46,3% 

„Dosažitelnost vyučujících" 57,5% 83,8% 

Odborná a metodická erudovanost vyučujících 55,9% 69,2% 

Odborná pomoc studentům ze strany vyučujících 53,2% 81,3% 

Stav budov a poslucháren 46,9% 88,3% 

Technické vybavení (PC, laboratoře, posluchárny) 44,8% 83,7% 

(Unger, Wroblewski 2006, s.105). 
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4.6 Učitelé a výzkumný personál v rakouském sektoru FH 

„Na samém počátku formování sektoru v polovině devadesátých let 20. století tvořili jádra 

jednotlivých studijních programů vnitřně velmi motivovaní a pro „novou věc" silně angažovaní 

jedinci, pro které představoval právě formující se sektor velkou výzvu. Jejich úsilí bylo 

podpořeno snahou dokázat skeptikům, že vytvoření sektoru bylo správnou volbou. 

Od vedoucích pracovníků této fáze se očekávala především kreativita, vazby k firemnímu a 

profesnímu prostředí a v neposlední řadě také vysoká schopnost improvizace". ( H e r i t s c h 

2008, s. 271-284). 

Předchozí citát dokládá, že personální složení pedagogického sboru vždy bylo 

považováno za velmi důležitý indikátor kvality jednotlivých studijních 

programů FH a potažmo tedy celého sektoru FH. 

Právě složeni pedagogického sboru je faktor, který sehrával od samého 

počátku existence sektoru FH zcela jistě zásadní roli při utváření 

specifického profesně orientovaného profilu sektoru FH. 

V souvislosti s pedagogickým a výzkumným personálem si zodpovíme 

následující otázky. Jaké jsou kvalifikační požadavky na pedagogický a 

výzkumný personál v rakouském sektoru FH? Nalezneme v sektoru FH 

akademickou dráhu obdobnou s univerzitní? Jaké kategorie učitelů existují? 

Jak je strukturovaná pracovní doba učitelů FH? Vyskytují se specifika 

ve struktuře učitelů sektoru FH? Jakým způsobem je zajištěn personální rozvoj 

v sektoru FH? 

Výuka ve studijních programech FH musí být zajištěna učiteli a výzkumným 

personálem, v jehož řadách jsou ve vyváženém poměru vědecky (habilitace), 

profesně (s dostatečnými praktickými zkušenostmi) a v neposlední řadě 

pedagogicky fundovaní členové. Požadavky na personální složení 

pedagogického sboru jsou rámcově definovány Zákonem o studijních 

programech Fachhochschule v § 12 (2) následovně: „Výuka je prováděna 

vědecky a odborně kvalifikovaným a metodicky kompetentním pedagogickým 

a výzkumným personálem." 

Tyto požadavky s sebou přinesly potřebu tzv. „nových profesionálů", 

od kterých je očekáván komplexnější kvalifikační profil, který by jim 

umožňoval zvládat širokou škálu jak tradičních, tak i nových roli (Lassnigg, 
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2000). Jde zejména o následující role: role vyučujícího/přednášejícího, role 

managera, role administrátora, role výzkumného a vývojového pracovníka, 

role tvůrce kurikulárních dokumentů, role tvůrce specifických výukových 

materiálů, role řešitele projektů, role sebeevaluátora i evaluátora ostatních, 

role studijního poradce, role facilitátora, role supervizora, role konzultanta, 

role tutora, role zprostředkovatele vlastních zkušeností a ztělesňovatele dané 

profese, role nositele inovací a role lobisty. 

V čele výukového, výzkumného a administrativně-technického personálu 

každého studijního programu FH stojí vedoucí studijního programu 

(Studiengangsleiter), kterému v zásadě přísluší následující kompetence a 

povinnosti: 

• povinnost zajišťovat kvalitu studijního programu jak po stránce odborné, tak 

po stránce pedagogické a metodické; 

• dozírat nad efektivním a hospodárném nakládání s přidělenými finančními prostředky 

v rámci daného studijního programu; 

• spolu se svým výukovým a výzkumným personálem realizovat kvalitní aplikovaný 

výzkum a vývoj; 

• efektivně se podílet na plnění všech administrativních úkolů souvisejících 

s provozem studijního programu včetně povinnosti písemně informovat o chodu 

studijního programu poskytovatele; 

• povinnost propagovat studijní program jak v národním, tak i mezinárodním měřítku; 

• participovat na činnostech souvisejících s evaluačními, akreditačními a 

reakreditačními aktivitami studijního programu; 

• v souladu s představami poskytovatele vypracovávat budoucí strategii studijního 

programu; 

• dbát o odborný růst svého výzkumného a výukového personálu. 

Především u nově vytvářených nebo malých studijních programů bývá vedoucí 

studijního programu jediným zaměstnancem na plný úvazek a jeho tým tvoří 

externí spolupracovníci. 

V sektoru FH neexistuje typická akademická dráha, která je charakteristická 

pro univerzitní sektor. Součásti týmu studijních programů jsou lektoři a 

profesoři FH na plný či částečný úvazek. Profesní označení vyučujících 

v sektoru FH se řídí pouze nezávazným doporučením Rady pro vysoké 

odborné školy. Dle tohoto doporučení zní profesní označení vyučujících do tří 
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let jejich zaměstnaneckého poměru z daného poskytovatele lektor FH, nad tři 

roky profesor FH. Udělování profesury FH je dosud ale plně v kompetenci 

jednotlivých poskytovatelů studijních programů a váže se pouze k dané 

pracovní pozici, přičemž zatím nebyla stanovena žádná závazná kritéria 

pro její udílení, což může vést ve svém důsledku k devalvaci statusu profesor 

FH. Proto i sami vedoucí studijních programů vyzývají ve svých doporučeních 

ohledně zlepšování kvality Radu pro vysoké odborné školy, aby došlo 

ke standardizaci kritérií pro udělování profesury FH (Pellert 2005, s. 200). 

Nejen uchazeči o vedoucí pozice, ale i uchazeči o pozice vyučujících se musí 

podrobovat většinou několikastupňovému výběrovému řízení, jehož součástí je 

interview, ukázková přednáška, hearing aj. Přijímání vedoucích studijních 

programů je v kompetenci poskytovatele studijního programu nebo kolegia. 

Příjímání učitelů a výzkumných pracovníků přísluší vedoucím studijních 

programů (pracovní smlouva je ale uzavírána s příslušným poskytovatelem). 

Pracovněprávní vztahy mezi vyučujícími a poskytovateli studijních programů 

se řídí obecně platnými pracovněprávními předpisy pro komerční sféru. 

Penzum pracovní doby učitelů a výzkumních pracovníků v sektoru FH činí 40 

hodin týdně. V rámci této pracovní doby jsou zastoupeny tři složky: 

• přímá vyučovací povinnost, 

• výzkumná činnost, 

• administrativní činnost. 

Přímá vyučovací povinnost se pohybuje u většiny studijních programů 

v rozmezí 15 - 17 hodin týdně, což představuje poměrně velkou pracovní zátěž. 

Struktura pracovní doby se však může lišit jak u jednotlivých pracovníků 

jednoho poskytovatele, tak i mezi různými poskytovateli podle většího či 

menšího zastoupení jednotlivých složek. 

Pedagogičtí a výzkumní pracovníci studijních programů musí disponovat 

dostatečnou vědeckou kvalifikací, kterou dokládají absolvováním 

doktorského studijního programu. Proto je také jedním z důležitých kritérií 

při přijímání nových pracovníků požadavek na absolvování doktorského 

studia. 
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Vysoké odborné školy pociťují velice negativně, že nemohou poskytovat samy 

doktorské studijní programy, v rámci nichž by si mohly vychovávat své 

perspektivní vědecké pracovníky. Jejich stávající pedagogičtí pracovníci a 

nadaní absolventi FH musí proto absolvovat studium v doktorském studijním 

programu na univerzitách, což pro ně představuje jak vysokou finanční a 

časovou zátěž, tak nebezpečí dvojího druhu. Prvním z nich je fakt, že 

univerzity pro ně znamenají konkurenci v boji o finanční prostředky v rámci 

vypsaných projektů, druhým potom skutečnost, že absolventi těchto programů 

mohou dát později přednost působení na univerzitě, kde toto studium 

absolvovali. Paradoxní situace může nastat, když studující - učitel FH pracuje 

v rámci studia v doktorském studijním programu na univerzitě na projektu, 

který konkuruje obdobnému projektu či výzkumným aktivitách, které provádí 

jeho mateřská vysoká škola. 

V personální oblasti naopak vytýkají univerzity poskytovatelům studijních 

programů FH, že často zaměstnávají v rámci vedlejších pracovních poměrů 

jejich vysoce kvalifikované pracovníky s relativně nízkými náklady , zatímco 

plnou tíhu nákladů za ně nesou samy univerzity (Wala 2005, s. 7). 

Pro rakouský sektor FH platí specifikum, že v něm působí již od jeho samého 

počátku pouze nízké procento vyučujících v trvalém pracovním poměru. 

V zásadě jsou pro to uváděny dva důvody: 

• snaha o co největší zastoupení odborníků přímo z praxe, 

• úspora finančních prostředků (náklady na vyučující ve vedlejším 

pracovním poměru jsou podstatně nižší). 

Graf č. 6 na str. 107 ukazuje vývoj procentuálního podílu vyučujících 

v hlavním a vedlejším pracovním poměru od akademického roku 1996/97 

do akademického roku 2005/06. Z grafu je zřejmé, že podíl vyučujících 

v hlavním pracovním poměru v sektoru FH se zatím pohyboval vždy v rozmezí 

12 % až 17 %. V posledních letech se spíše projevovala klesající tendence a 

procentuální podíl vyučujících v hlavním pracovním poměru dosahoval 

s pouhými 13 % spíše dolní hranice tohoto rozmezí. 
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Graf č. 6 Podíl vyučujících v hlavním a vedlejším pracovním poměru v sektoru FH (v %) 

Podíl vyučujících v hlavním a vedlejším pracovním poměru 
v rakouském sektoru FH (v %) 

• Vyučující v hlavnřn pracovním poměru • Vyučující ve vedlejším pracovním poměru 
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Zdroj dat: Bericht des Fachhochschuljahres 2000 - 2006 

Vezmeme-li v úvahu, že většina vyučujících působí v sektoru FH na bázi 

vedlejšího pracovního poměru, hraje významnou roli fakt, odkud se tito 

vyučující rekrutují a zda jde o dlouhodobější trend. Graf č. 7 na str. 108 

znázorňuje rozčlenění vyučujících sektoru FH podle jejich hlavního 

pracovního poměru. Jde přitom o srovnání v horizontu vždy po sobě 

následujících dvou akademických let počínaje rokem 1996/97 až do roku 

2005/06. Na základě tohoto srovnání zjistíme, že dlouhodobě nejvíce 

vyučujících působících v sektoru FH má hlavní pracovní poměr ve firemním 

sektoru (rozmezí 30 % - 45,2 %), druhou největší skupinu tvoří vyučující 

s hlavním pracovním poměrem v univerzitním sektoru 

(rozmezí 16,5 % - 23,3 %). První skupina vyučujících vykazuje spíše 

tendenci vzestupnou, druhá skupina tendenci relativně stabilní pohybující se 

okolo 20 %. Největší kontinuální úbytek zaznamenávala skupina zahrnující 

vyučující škol nižší úrovně (z původních 18,5% v akademickém roce 1996/97 

klesla na 5 % v akademickém roce 2005/06). Relativně proměnlivé je procento 

vyučujících z veřejného sektoru (rozmezí 3,9 % - 9 %). Skupina ostatní 

zahrnuje dosti různorodé skupiny, proto není blíže specifikována. 

Jedním z dalších specifik sektoru FH je nízké procento žen v řadách 

vyučujících. Např. v akademickém roce 2005/06 participovalo na výuce 
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v celém rakouském sektoru FH 7135 vyučujících. Pouze 929 z nich bylo 

v trvalém pracovním poměru, 6206 ve vedlejším pracovním poměru. 

Procentuální podíl žen u vedlejších pracovních poměrů čítal pouze 24%, 

u hlavních pracovních poměrů 26 % (Bericht des Fachhochschulrates 2006, 

s.50-51). 

Graf č. 7 Vyučující sektoru FH podle jejich hlavního pracovního poměru 
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Zdroj dat: Bericht des Fachhochschulrates 2000 - 2006 

Přístupy jednotlivých poskytovatelů studijních programů FH 

k oblasti personálního rozvoje svých zaměstnanců jsou odlišné. Zatímco 

někteří zřizují centrální oddělení personálního rozvoje pro celou instituci, jiní 

ponechávají tuto oblast v rukou vedoucích jednotlivých studijních programů, 

respektive řídících pracovníků stojících v jejich čele. 

Pro vedoucí pracovníky jednotlivých poskytovatelů studijních programů FH 

jsou zpětnou vazbou toho, zda se jejich strategie personálního rozvoje ubírá 

správným směrem, výsledky evaluace studijního programu, popř. 

institucionální evaluace, které zahrnují mimo jiné rovněž položku „personál". 
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Hlavními využívanými nástroji personálního rozvoje jsou: 

• podpora zaměstnanců během doktorského studia, 

• interní a externí školení, semináře a workshopy (odborné i metodické), 

• pohovory: 

- pohovory mezi top-managementem a vedoucími studijních 

programů, vedoucími administrativního úseku aj. 

pohovory mezi vedoucími studijního programu a pracovníky 

studijního programu (projednávání osobních kariérních cílů, 

aktivit dalšího vzdělávání aj.), 

• popisy pracovních pozic (slouží především při uvádění nových 

pracovníků). 

V rakouském sektoru FH je možno zaznamenat zejména v posledních letech 

tendenci k profesionalizaci v oblasti personálního rozvoje zaměstnanců. 

Brzdícími elementy v tomto nastoupeném trendu jsou především (Heritsch 

2008, 281 -283): 

• chybějící zdroje jak finanční, tak časové (omezené časové možnosti, 

které představuje enormní výukové zatížení, práce na výzkumných 

projektech, administrativní agenda aj.), 

• nekompatibilní kariérní modely na univerzitách a FH (lepší kariérní 

růst nabízí univerzity), 

• finanční náročnost doktorského studia na univerzitách (chybí možnost, 

aby si FH sama vychovávala své doktorandy), 

• stále nedostatečná prostupnost mezi FH a univerzitami. 
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4.7 Abso lvent i s tudijních p r o g r a m ů F H 

Důležitým indikátorem úspěšnosti studijních programů FH (potažmo celého 

sektoru FH) jsou jeho absolventi. Z tohoto důvodu si přiblížíme postavení 

absolventů na trhu práce, poukážeme na zaměření studijních programů, o které 

je největší zájem, uvedeme perspektivní obory a také zmíníme obory, o které 

již zájem upadá. Ukážeme si rovněž, jaké typy podniků zaměstnávají nejvíce 

absolventů sektoru FH a nastíníme i některé problémy související 

s akceptováním absolventů na trhu práce. Chybět nebudou ani kvantitativní 

údaje a také výsledky některých studií, které byly zaměřeny na přechod 

absolventů do praxe a jejich postavení na trhu práce. 

Zejména první absolventi byli absorbováni trhem práce velmi rychle, 

vzhledem k tomu, že studijní programy reagovaly svoji vzdělávací nabídkou 

na akutní regionální potřeby průmyslu a hospodářství. V souvislosti 

s narůstajícími počty absolventů FH, ale také absolventů univerzit začínají být 

absolventi studijních programů FH ve stále větší míře konfrontováni 

s univerzitními absolventy. Velkou konkurenční výhodu absolventů FH 

při vstupu na trh práce představuje absolvovaná odborná praxe. V poslední 

době je však i přesto pro absolventy FH velmi obtížné získat uplatnění v top-

managerských pozicích. Stále větší počet absolventů se proto musí spokojit 

s pozicemi, které dříve zastávali absolventi odborných vyšších škol. Zároveň 

jsou však i na tyto pozice kladeny vyšší nároky. 

Aktuálně patří k nejžádanějším na trhu práce absolventi technicky 

zaměřených studijních programů (např. různorodých oborů v rámci výpočetní 

techniky, mechatronika, robotika, průmyslová elektronika, senzorika a 

mikrosystémy, stavební obory, bioinformatika) a některých 

interdisciplinárních teclmicko-ekonomických a technicko-medicínských 

oborů (výpočetní technika pro hospodářskou sféru, projektový management 

s výpočetní technikou, mediální komunikace s výpočetní technikou, 

medicínská technika). Mezi obory s dobrou perspektivou na trhu práce se řadí 

také obory se zaměřením na sociální práci a medicínské disciplíny. Menší 

uplatnění je naopak u některých ekonomicky zaměřených studijních programů 
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(marketing, reklama, personalistika aj.) vzhledem k celkovému převisu 

nabídky na trhu práce (Industriemagazin 3/2009, s.28-30). Poptávka na trhu 

práce je však v rámci jednotlivých regionů velice diferencovaná a to 

v závislosti na hospodářské struktuře daného regionu. 

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele absolventů FH patří především velké 

podniky, které zaměstnávají 61 % absolventů. Velké podniky přicházejí 

jednak s největší nabídkou pracovních míst, jednak sami absolventi dávají 

těmto podnikům při své volbě přednost. Dle mínění absolventů skýtají velké 

podniky lepší možnost kariérního a profesního růstu. 29 % absolventů působí 

v malých a 10 % ve středně velkých podnicích (Hoyer, Ziegler 2002, s. 83). 

Ačkoliv existuje sektor FH již více než deset let, mají některé především malé 

a střední podniky nedostatečné nebo chybné informace o studijních 

programech FH ve svém regionu. Tento fakt potvrzují i někteří absolventi, 

kteří uvádějí, že jejich kvalifikace FH byla někdy zaměňována za kvalifikaci 

odborných vyšších škol, tedy nevysokoškolskou, někdy nebyla jejich 

kvalifikace záměrně zaměstnavatelem akceptována jako vysokoškolská (AMS, 

2001). Na druhé straně ale více než 80 % absolventů vyjádřilo spokojenost 

se svou stávající profesní kariérou (Hoyer, Ziegler 2002, s. 93). 

Prvních 114 absolventů úspěšně završilo svá studia ve studijních programech 

FH v akademickém roce 1996/97. V dalších letech jejich počet kontinuálně 

narůstal. Vývoj počtu absolventů je znázorněn v Grafu č. 8 na str. 112. 

V akademickém roce 2006/07 činil počet absolventů 28 883. Cca 66% všech 

dosavadních absolventů tvoří muži, 34% ženy (vzhledem k převaze 

technických disciplín). Poměr mezi muži a ženami se ale začne postupně 

vyrovnávat v souvislosti s nárůstem studijních programů, ve kterých naopak 

převažují ženy (sociální práce, zdravotnické disciplíny apod.). Co se týče typů 

studijních programů, převažují dosud mezi stávajícími absolventy jednoznačně 

absolventi diplomových studijních programů. V nejbližších letech se ale dá 

očekávat v souvislosti se zaváděním strukturovaného studia v duchu 

boloňského procesu rychlý nárůst absolventů bakalářských a v menší míře také 

absolventů magisterských studijních programů. 
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Graf č. 8 Vývoj počtu absolventů studijních programů FH 

Absolventi studijních programů FH v Rakousku 
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Zdroj dat: Fachhochschulrat 2009 

První absolventi FH, kteří vstupovali na trh práce, se stali nositeli a zároveň 

průkopníky nového kvalifikačního segmentu. O tom, do jaké míry nalezli 

uplatnění a akceptování na trhu práce, vypovídá analýza prvních absolventů 

studijních programů FH „Die ersten Fachhochschul-Absolventen 

am Arbeitsmarkt" (Wimmer 2000). V rámci výzkumného šetření došlo 

počátkem roku 2000 k dotazování jak absolventů, tak i podniků, ve kterých 

absolventi působili. Osloveno bylo prostřednictvím pošty 1529 absolventů. 

Výsledky studie byly pro sektor FH vesměs pozitivní:. 

• Přechod absolventů do praxe proběhI zpravidla velmi rychle a sami absolventi 

potvrdili velký zájem podniků je zaměstnat. 

• 30% absolventů uvedlo, že jim při hledáni mista velmi pomohla úzká vazba 

mezi studijním programem a firemní sférou (odborná praxe, realizace společných 

projektů, výuka vedená odborníky z podniků apod.). 

• Průměrná délka hledáni pracovního mista činila cca 2 měsíce a u 2/3 absolventů 

proběhlo hledáni mista naprosto hladce. 

• Mezi požadovanými kvalifikacemi, které absolventi uváděli jako nejdůležitější 

v rámci stávajícího pracovního mista patřily: komplexní vědomosti, kvalifikace 

přesahující rámec oboru a organizační schopnosti. Překvapivě méně důležitě se jim 

jevila potřeba úzkých specifických znalosti z jejich oboru. 

• Pracovní pozice, kterou většina dotazovaných absolventů zastávala, byla hodnocena 

jako adekvátní s ohledem na jejich akademickou kvalifikaci (55% absolventů 

zastávalo již po relativné krátké době střední manažerské posty). 
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• Cca 50% absolventů však vyjádřilo subjektivní názor, že jsou v porovnání 

s univerzitními absolventy platově znevýhodněni (Wimmer 2000, s. 13-48 ). 

V rámci výše zmíněné studie „Die ersten Fachhochschul-Absolventen 

am Arbeitsmarkt" bylo rovněž osloveno prostřednictvím poštou zaslaného 

dotazníku 775 podniků, které zaměstnávaly absolventy FH. Cílem dotazování 

podniků bylo přitom zjistit, jaké mají podniky zkušenosti s absolventy FH a 

také došlo k jejich porovnání s absolventy univerzit. Hodnocení podniků 

vyznělo pro absolventy celkově pozitivně, i když v některých aspektech byli 

hodnoceni v porovnám s absolventy univerzit o něco hůře. 

Šetření přineslo následující poznatky: 

• 90% podniků vyjádřilo zájem i nadále zaměstnávat absolventy FH, což dokládá, 

že první absolventi obstáli na trhu práce velmi dobře. 

• Nejvíce podniky u absolventů oceňovaly schopnost pracovat v týmu a rychle a 

flexibilně se vyrovnávat s novými profesními úkoly. Toto zjištění bylo velmi 

pozitivní, jelikož rychle měnící se trh práce vyžaduje flexibilitu, schopnost 

přizpůsobovat se a disponovat sociálními kompetencemi. 

• 80% podniků konstatovalo, že kvalifikace absolventů FH odpovídá aktuálním 

profesním požadavkům. 

• Bezmála tři čtvrtiny dotazovaných podniků potvrdilo schopnost absolventů 

myslet v „podnikových souvislostech" a téměř dvě třetiny podniků vyjádřily 

mínění, že absolventi mají dobré znalosti v oboru. 

• Více než 30% podniků uvedlo, že nástupní platy absolventů FH jsou nižší než 

platy absolventů univerzit, čímž došlo k potvrzení subjektivního názoru 

absolventů, že tomu tak je. 

• Srovnání absolventů FH a absolventů univerzit přineslo zjištění, že absolventi 

FH plní spíše operativní úkoly a jsou v přímém kontaktu se zákazníky, kdežto 

absolventi s univerzitním diplomem spíše realizují výzkumnou činnost a řeší 

inovativní úkoly. 

• Výzkum přinesl i poznatek, že v porovnání s absolventy univerzit jsou připraveni 

absolventi FH lépe plnit praktické profesní úkoly, jsou schopni lépe pracovat 

v týmu a jejich kvalifikace je aktuální, rovněž jejich zapracování se ve firmě 

vyžaduje kratší dobu a jsou schopni lépe se vypořádat s novými úkoly. 

• Hůře byla naopak u absolventů FH hodnocena v porovnání s absolventy 

univerzit jejich kreativita a schopnost komplexního uvažování a také kariérní 

vyhlídky (Wimmer 2000, s.49-70). 
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Působení absolventů na trhu velmi podrobně monitoruje organizace 

„Arbeitsmarktservice Österreich (AMS)", která od roku 2000 vydává 

publikaci „Fachhochschul-Studiengänge". Publikace přináší 

kromě základních informací o možnostech studia ve studijních programech 

FH také informace o aktuálních trendech, požadavcích a situaci na trhu práce 

se zřetelem na absolventy FH. U jednotlivých studijních směrů jsou uváděny 

příklady nejčastějších profesních oblastí, ve kterých absolventi FH nacházejí 

uplatnění. Zhodnoceny jsou i perspektivy do dalších let. 

Aktualizované vydání publikace „Arbeitsmarktservice Österreich 

(AMS)" uvádí také zajímavý poznatek, který se týká rozdílů při získávání 

pracovních míst mezi absolventy FH a univerzit. Zatímco absolventi univerzit 

využívají jako prioritní zdroj při hledání pracovního místa písemné zdroje 

(inzeráty v novinách, dopisy podnikům, internet), absolventi FH získávají 

pracovní místa častěji prostřednictvím osobních kontaktů (absolvovaná praxe, 

zaměstnání o prázdninách, upozornění vyučujících na volná místa, firemní 

přednášky na FH, upozorněni přátel a známých apod.) (AMS 2007, s. 24). 

Již od roku 2000 provádí rakouský časopis „Industriemagazin" hodnocení 

technicky a ekonomicky zaměřených studijních programů FH pod názvem 

„FH-Ranking". V rámci tohoto výzkumu je každoročně dotazováno 

kolem 1000 řídících pracovníků rakouských firem na kvalitu jednotlivých 

studijních programů FH. Výzkum z roku 2008 přinesl následující poznatky: 

• S počtem a nabídkou a zaměřením studijních programů FH bylo velmi spokojeno 

nebo spokojeno 88% dotazovaných, nespokojených bylo 12 % respondentů. 

• S odbornou kvalifikaci absolventů bylo velmi spokojeno nebo spokojeno 88% 

dotazovaných, nespokojených jich bylo 12 %. 

• 30% dotazovaných uvedlo, že kvalifikace absolventů je stejně vysoká jako 

kvalifikace absolventů univerzity, 61 % vyjádřilo názor, že kvalifikace absolventů 

FH je sice vyšší než kvalifikace absolventů odborných vyšších škol, ale nižší než 

kvalifikace absolventů univerzit, zbylých 9% respondentů uvedlo, že kvalifikace 

absolventů FH je stejná jako kvalifikace absolventů technických vyšších škol. 

• 65 % dotazovaných uvedlo, že kvalifikace a finanční ohodnoceni absolventů FH je 

stejné jako u absolventů univerzit, 35% se vyjádřilo, že je kvalifikace i ohodnocení 

absolventů FH v porovnání s absolventy univerzit nižší (Industriemagazin 3/2008, 

s.42-45). 
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Industriemagazin v březnu 2009 v rámci každoročního hodnocení 

„FH-Ranking 2009" poprvé přinesl kromě hodnocení jednotlivých studijních 

programů FH rovněž celkové hodnocení jednotlivých institucí poskytujících 

studijní programy FH, dále potom údaje o tom, do jaké míry jsou studijní 

programy FH známy v povědomí firem a jaké renomé z jejich pohledu mají. 

Respondenti taktéž uváděli, zda by i následující absolventy studijních 

programů dle svých zkušeností doporučili dalším zájemcům. Hodnoceni 

institucí i studijních programů proběhlo podle školní klasifikační stupnice 

1-5. V rámci jednotlivých institucí byla nejlépe hodnocena FH Oberosterreich 

s průměrným hodnocením 1,69, na druhém místě následovala FH Salzburg 

s hodnocením 1,75. Na dalších místech se umístili FH Technikum Wien (1,82), 

FH Joaneum (1,88). Nejhůře hodnocenými institucemi byly naopak FH St. 

Poltěn s hodnocením 2,71 a Lauder Business School s hodnocením 2,95 

(Industriemagazin 3/2009, s.27). 
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5 Proces internacionalizace v rakouském 
sektoru FH 

Jedním z aktuálních témat rakouského sektoru FH je internacionalizace, která 

se projevuje tím, že studium FH prolínají takřka na každém kroku rozličné 

internacionální komponenty. V této kapitole se budeme snažit identifikovat a 

poukázat na internacionální komponenty vyskytující se v sektoru FH. 

Internacionalizace studia přispívá k osvojování interkulturních kompetencí, 

které se stávají jednou z klíčových kvalifikací na současném globalizovaném 

trhu práce. Proto je zcela logické, že rakouský sektor Fachhochschule již 

od počátku své existence reflektuje a následuje aktuální mezinárodní trendy. 

K zvýšení dynamiky procesu internacionalizace bezesporu přispěl i boloňský 

proces. 

Legislativním základem k implementaci boloňské deklarace v sektoru FH byla 

novelizace Zákona o studijních programech FH (FHStG) v letech 2002 a 2004, 

kterou došlo: 

• k zavedení strukturovaného typu studia - bakalářského a magisterského (§ 2 odst. 2 

FHStG), 

• k zavedení kreditního systému (§ 12 odst. 2 FHStG), čímž byla podpořena možnost 

mobilit studentů i vyučujících, 

• k povinnému zavedení anglicky psaného dodatku k diplomu „Diploma 

Supplement" (§ 2 odst. 2 FHStG) a anglického překladu diplomu (§ 5 odst. 2a 

FHStG), 

• k zavedení možnosti studijních programů stzv. dvojitým diplomem v rámci 

spolupráce s jinou rakouskou či zahraniční vysokou školou (§ 3 odst. 2 bod 10 

FHStG). 

Rovněž Evaluační směrnice EvalVO/2004, které vydává Rada pro vysoké 

odborné školy, obsahují následující ustanovení týkající se internacionalizace 

studia: 

• instituce musí aktivně uskutečňovat cíle boloňského procesu, 

• instituce musí mít jasně definovanou mezinárodní strategii, 

• instituce vytváří kontakty s vysokými školami na národní a mezinárodní úrovni, 

• instituce musí umožňovat mobility studentů i učitelů. 
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Jedním z projevů internacionalizace je hojné používání anglické terminologie 

v souvislosti se sektorem FH. Např.: 

• Většina z poskytovatelů studijních programů FH používá 

vedle označení Fachhochschule či FH-Studiengánge rovněž anglický 

název „University of Applied Sciences". 

• Také označení akademických titulů bylo přejato z angličtiny a to i 

přesto, že by bylo možno užívat německých výrazů „Magister" a 

„Bakkalaureus". Namísto toho se prosadily anglické výrazy ,Master" a 

„Bachelor". 

• Pro jednotlivá místa, kde provozují poskytovatelé studijní programy FH, 

se často používají anglické výrazy jako např. Campus Linz, Campus 

Hagenberg, Campus Wels, což např. u nás není obvyklé. 

• Oddělení pro zahraniční styky je označováno International Office a 

výjimkou nejsou ani celé názvy studijních programů v angličtině jako 

např. ,JSupply Chain Management, „Facillity Management, 

„Human Resource Management, Management and Law" aj. 

Mobility studentů a vyučujících 

V procesu internacionalizace sehrávají klíčovou roli jednosemestrální studijní 

pobyty jak vyjíždějících studentů a vyučujících, tak přijíždějících studentů a 

učitelů. Pobyty jsou realizovány většinou v rámci programů EU. Např. jde 

o program Erasmus. Zatímco studenti vyjíždějí často na období jednoho 

semestru, realizují vyučující zpravidla pobyty kratší v rozsahu 1-3 týdnů. 

Veškerou agendu související s těmito mobilitami vyřizují oddělení 

pro mezinárodní vztahy (International Offices). Většina FH navázala během let 

kontakty s mnoha partnerskými institucemi nejen v Evropě, ale také 

v Americe, Austrálii a Asii (viz. webové stránky institucí). Mobility přispívají 

zejména k prohlubování odborných a cizojazyčných znalostí, rozšiřování 

interkulturních kompetencí, rozvoji samostatnosti. Pro studenty některých 

programů FH, respektive vedoucí studijních programů, je vzhledem k poměrně 

úzké oborové specializaci asi největším problémem nalézt oborově 

kompatibilní instituce, na kterých by mohli absolvovat přednášky a semináře, 
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které by jim mohly být posléze v plné míře uznány na domácí instituci. 

Dodatečné skládání většího množství zkoušek by znamenalo pro studenta 

velkou zátěž, vzhledem k velmi omezené možnosti prodlužování celkové délky 

studia. Rovněž pro studenty studijních programů při zaměstnání je z mnoha 

důvodů možnost absolvovat jeden semestr v zahraničí dosti omezená. 

Studenti, kteří tráví jeden semestr na FH v Rakousku jsou začleňováni do tzv. 

mezinárodních skupin, pro které bývá výuka organizována v angličtině, aby 

mohl být osloven větší počet studentů. K docílení integrace mezinárodních 

studentů se studenty domácí vysoké školy slouží tzv. „Buddy System". Princip 

tohoto systému spočívá v tom, že student domácí instituce pomáhá 

zahraničnímu studentovi s vyřizováním všech administrativních záležitostí a 

věnuje se mu i ve volném čase při různých sportovních, společenských aj. 

akcích. 

V rámci studia na mateřské FH se setkáváme mimo jiné s následujícími 

projevy internacionalizace: 

• V některých studijních programech probíhá výuka pouze v anglickém 

jazyce. Není výjimkou, že uchazeči o studium musí prokázat své 

cizojazyčné znalosti již během přijímacího řízení a to formou pohovoru 

s přijímací komisí či formou prezentace na zadané téma. 

• V průběhu studia mají studenti možnost navštěvovat některé odborné 

přednášky, které jsou vedeny sice jejich kmenovým rakouským 

vyučujícím, ovšem v anglickém jazyce. Tu a tam se vyskytují i 

závěrečné práce (bakalářské, magisterské) vyhotovené v angličtině. 

• Internacionalizace se promítá též do obsahu výuky. Řada studijních 

programů má mezinárodní charakter, čemuž odpovídá i zaměření 

jednotlivých modulů a předmětů (mezinárodní hospodářství a obchod, 

mezinárodní účetnictví, mezinárodní marketing a logistika aj.). 
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• Odborná praxe může být absolvována v zahraničí nebo u zahraničních 

firem působících v Rakousku. 

• Dochází k zintenzivňováni výuky cizích jazyků a studenti jsou 

připravováni k mezinárodně uznávaným zkouškám (např. TOEFL, 

DELF apod.) 

• Uskutečňují se exkurze v zahraničních firmách, konají se přednášky 

specialistů ze zahraničních firem, jsou organizovány letní školy, jsou 

abonovány cizojazyčné odborné časopisy apod. 

Souhrnným přehledem internacionálních komponentů v sektoru FH je 

Obrázek č. 4. 

Obrázek č. 4 Internacionální komponenty v sektoru FH 

Užíváni anglických výrazů „Unverslty of Applied 
Sciences", 8achelor, Master, Campus, International 

Office - názvy studijních programů v Aj 

Naplňováni boloňské deklarace: zavádéni 
strukturovaného studia {bakalářské, 

magisterské) 
* kreditní systém, modularlzace kurikula 

Internacionalizace studijních 
programů (vyučovacím jazykem 

pouze Aj) 

Zřizováni odděleni pro mezinárodni vztahy 
(International Offices) 

Mobility studentu a uřitclů na zahraniční VŠ 
v dílec 1-2 semestry (tzv. „outgoing") 

Internacionální komponenty 
v sektoru FH 

Tzv."incoming" 
studenti" 

.buddy" systém 

(Částečná) realizace přijímacích 
pohovorů v Aj 

Přednášky kmenových vyučujících 
odborných předmětů vedené v AJ 

Existence.dvojitých" studijních 
programů ve spolupráci 

se zahraničními VŠ 

Vypracování závěrečných práci 
v A J 

(bakalářských, magisterských) 

Internacionalizace obsahu výuky 

Jazykové kurzy pro vyučující 

Dodatek k diplomu v Aj (Diploma Supplement) 

Předplatné mezinárodních 
odborných časopisů 

Odborné praxe studentů v zahraničí nebo 
u zahraničních firem 

Přednášky odborníků 
ze zahraničních firem 

Organizováni mezinárodních vědeckých konferencí, 
mezinárodních .týdnů" apod. 

Realizace projektů ve spolupráci se zahraničními firmami a 
výzkumnými institucemi 

Organizováni zahraničních odborných exkurzi 

Organizování mezinárodních letních Škol 
(summer school) 

Zintenzivňováni cizojazyčné výuky, 
příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám 
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6 Aplikovaný výzkum a vývoj v rakouském 
sektoru FH 

Následující část práce je věnována postavení aplikovaného výzkumu a vývoje 

v rakouském sektoru FH. Důraz je přitom kladen na jeho legislativní zakotvení 

a jeho hodnocení v rámci evaluační činnosti. Dále je ukázáno začlenění 

aplikovaného výzkumu a vývoje do systému výzkumné a vývojové činnosti a 

také jeho organizování jednotlivými poskytovateli. Aplikovaný výzkum je 

představen jako oblast, ze které mohou profitovat jak poskytovatelé studijních 

programů, tak regionální podnikatelské subjekty. Opomenuta není ani jedna 

z problémových oblastí výzkumné a vývojové činnosti, kterou je otázka 

financování. 

S aplikovaným výzkumem a vývojem se počítá v rakouském sektoru FH již 

od samého počátku jeho existence, čemuž svědčí i jeho legislativní zakotvení 

v § 12 Zákona o studijních programech Fachhochschule, který podmiňuje 

akreditaci studijního programu prováděním aplikovaného výzkumu a vývoje 

prostřednictvím erudovaného výukového a výzkumného personálu. 

Zodpovědnost za provádění tohoto úkolu nese poskytovatel studijního 

programu FH, přičemž může zvolit i formu kooperace s jinými výzkumnými 

institucemi. Podrobněji jsou nároky na aplikovaný výzkum a vývoj definovány 

v akreditačních a evaluačních směrnicích vydaných Radou pro vysoké 

odborné školy. 

Akreditační směrnice (2006) 

Při akreditaci studijního programu FH je ve vztahu k aplikovanému výzkumu a 

vývoji nezbytné, aby: 

a) Poskytovatel studijního programu (zástupce poskytovatele) 

• Stanovil oblasti a priority výzkumu a doložil potřebnou infrastrukturu. 

• Popsal, jak bude probíhat spolupráce s výzkumnými institucemi v tuzemsku i 

zahraničí a také s podniky (především malými a středně velkými podniky). 

• Popsal, jakým způsobem budou dokumentovány výsledky aplikovaného výzkumu a 

vývoje (patenty, publikace a zprávy, možnosti využití výsledků v praxi). 
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b) Studijní program (jeho zástupce) 

• Popsal, jakým způsobem budou studijní program a členové výukového a výzkumného 

personálu zapojeni do stanovených výzkumných úkolů. 

• Popsal, jakým způsobem bude zabezpečen transfer metod a výsledků výzkumných a 

vývojových aktivit do výuky. U magisterských a diplomových studijních programů je 

nutno nastínit formu společného zapojení studentů a vyučujících do výzkumných a 

vývojových aktivit a jejich realizaci v rámci projektů, odborných praxí a diplomových 

prací. 

c) Došlo k adekvátnímu zabezpečení výukové a výzkumné činnosti 

• Popsáním míry přímé vyučovací povinnosti výukového a výzkumného personálu 

v hlavním pracovním poměru a uvést opatření, prostřednictvím kterých bude 

docházet k podpoře personálu (např. rozložení výukové a výzkumné činnosti). 

• Definováním požadované vědecké, odborné a pedagogické kvalifikaci výukového a 

výzkumného personálu a procedur výběru zaměstnanců. 

Evaluační směrnice (2006) 

Při institucionální evaluaci je v rámci tematické položky aplikovaný 

výzkum a vývoj prověřováno: 

• Je-li strategie výzkumu a vývoje totožná se strategickými cíli instituce. 

• Odpovídají-li vytvořené, popř. plánované struktury požadavkům na provádění a 

organizaci výzkumné činnosti. 

• Jsou-li zdroje pro aplikovaný výzkum a vývoj využívány v souladu s výzkumnou strategií 

a cíli efektivně. 

• Je-li prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje vytvářeno know-how popř. dochází-

-li k transferu technologií do podniků či neziskových organizací. 

• Je-li zajištěno, aby byly metody a výsledky výzkumu transformovány do výuky. 

Při evaluaci studijního programu je v rámci tematické položky aplikovaný 

výzkum a vývoj prověřováno: 

• Má-li studijní program k dispozici dostatek finančních prostředků, aby mohlo být trvale 

zabezpečeno dosahování vytyčených vzdělávacích cílů a nutné materiální, prostorové aj. 

vybavení. 

• Odpovídají-li specifické výzkumné aktivity studijního programu strategickým 

výzkumným záměrům celé instituce. 

• Odpovídají-li stávající struktury požadavkům, které jsou kladeny na provádění a 

organizaci výzkumné a vývojové činnosti. 
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Oblasti výzkumu a organizace výzkumu a vývoje u jednotlivých 

poskytovatelů studijních programů FH 

Ve studii Rady pro výzkum a rozvoj technologií s názvem Prázisierung des F E 

- Potenzials im FH -Wesen (Detter et al 2005), která se zabývá výzkumnou a 

vývojovou činností v sektoru FH, je ukázáno, jakým směrem se výzkumná a 

vývojová činnost v sektoru FH profiluje, a to ve srovnání s výzkumnými 

institucemi a univerzitami (Obrázek č. 5). Z tohoto obrázku je patrné, že 

prioritou sektoru FH je především oblast aplikovaného výzkumu a vývoje 

(angewandte F & E) a poskytování služeb (Dienstleistungen). Ve vztahu 

k univerzitám nejde přitom o konkurenční postavení, nýbrž o synergický vztah 

(kooperaci) především na pomezí aplikovaného výzkumu a vývoje a 

základního výzkumu, přičemž doménou univerzit zůstává i nadále základní 

výzkum. 

Obrázek č. 5 Optimální začlenění sektoru FH do výzkumných a vývojových 
aktivit 

Zdroj: Detter 2005, s.l 15 
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Položíme-li si otázku, jakým způsobem je aplikovaný výzkum a vývoj 

v sektoru FH organizován, zjistíme, že je to v rámci následujících interních a 

externích organizačních struktur. 

a) Interní struktury 

• centrální výzkumná oddělení v rámci jednoho poskytovatele, 

• výzkumné týmy v rámci několika oborově podobných studijních programů (jednoho 

poskytovatele) - jde o tzv. „tematické zaměření výzkumu", 

• výzkumné týmy v rámci jednoho studijního programu, 

• provádění vědecké činnosti v rámci výukové činnosti (např. v rámci diplomových 

prací). 

b) Externí struktury 

• vytváření dceřiných výzkumných společností 

se 100% majetkovým podílem, 

s většinovým majetkovým podílem (nad 50 %), 

s menšinovým majetkovým podílem (pod 50 %), 

• různé formy kooperací s výzkumnými, podnikatelskými či vzdělávacími subjekty. 

Obrázek č. 6. je zobrazením nejběžněji využívaných organizačních struktur 

k zajištění aplikovaného výzkumu a vývoje v rakouském sektoru FH.. 

Obrázek č. 6 Organizování výzkumné a vývojové činnosti v sektoru FH 
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Především střední a menší podniky a nezisková sféra v rámci regionů se stávají 

pro jednotlivé FH strategickými partnery při provádění aplikovaného 

výzkumu a vývoje a zároveň adresáty výsledků výzkumu a vývoje. FH se tak 

stávají důležitými hnacími motory při rozvoji jednotlivých regionů a samy 

z této spolupráce profitují tím, že mohou aktuální poznatky nabyté 

prostřednictvím vývojových a výzkumných aktivit transformovat přímo 

do výuky v jednotlivých studijních programech. 

Sektor FH se snaží prezentovat úspěchy svých výzkumných a vývojových 

aktivit i v očích veřejnosti. Například tím, že organizuje vědecká fóra FH 

(v letech 2007 a 2009). 

Jedním ze stávajících problémů ve vztahu k výzkumné a vývojové činnosti 

v sektoru FH je otázka jeho základního financováni. Na podporu výzkumné a 

vývojové činnosti v sektoru FH sice stát vypisuje podpůrné programy (v letech 

1997 a 1999 „Kooperation Fachhochschule - Wirtschaft 1 a Wirtschaft II, 

aktuálně program „FHplus"), avšak poskytovatelé studijních programů FH si 

stěžují na to, že chybí základní financování, které by přineslo stabilizaci a 

jistotu při realizaci výzkumných a vývojových činností. Proto např. i 

Konference vysokých odborných škol již řadu let prosazuje, aby stát větší 

měrou podporoval výzkumné a vývojové aktivity v sektoru FH. 
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7 FH Oberösterreich a FH Salzburg 

V následující kapitole, která má empirický charakter, si nejprve představíme 

komparativní formou dva poskytovatele studijních programů 

FH Oberósterreich a FH Salzburg a seznámíme se s vlastním dotazníkovým 

šetřením, které bylo provedeno mezi studenty zmíněných institucí. 

FH Oberósterreich byla jedním z prvních poskytovatelů studijních programů 

FH, když otevřela první dva akreditované studijní programy již 

v akademickém roce 1993/94. FH Salzburg vznikla rovněž jako jeden 

z prvních poskytovatelů, přičemž studium v prvních dvou studijních 

programech bylo zahájeno v akademickém roce 1994/95, tedy o rok později. 

V akademickém roce 2007/08 byla FH Oberósterreich s bezmála 4000 

studenty největšim poskytovatelem studijních programů FH v Rakousku, 

zatímco FH Salzburg byla s více než dvěma tisíci studenty pátým největšim 

poskytovatelem studijních programů FH. Tabulka č. 22 ukazuje vývoj počtu 

studentů obou subjektů. 

Tabulka č. 22 Vývoj počtu studentů FH Oberósterreich a FH Salzburg 

Akademický 
rok 

FH 
Oberösterreich 

Fachhochschule 
Salzburg 

1994/1995 169 -

1995/1996 348 I l l 
1996/1997 600 225 
1997/1998 754 400 
1998/1999 945 540 
1999/2000 1068 726 
2000/2001 1336 835 
2001/2002 1697 1050 
2002/2003 2155 1271 
2003/2004 2715 1442 
2004/2005 3149 1612 
2005/2006 3527 1702 
2006/2007 3743 1877 
2007/2008 3926 2068 

Zdroj dat: Statistik Austria 2008 
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FH Oberôsterreich byla a je od samého počátku jediným subjektem 

ve spolkové zemi Oberôsterreich, který poskytoval a nadále poskytuje studijní 

programy FH, zatímco současná Fachhochschule Salzburg vznikla 

postupnou fúzí tří předchozích poskytovatelů ve spolkové zemi Salzburg. Oba 

subjekty jsou vystaveny v rámci své spolkové země konkurenci jak místních 

veřejných, tak soukromých univerzit (v Linci studovalo v akademickém roce 

2007/2008 na univerzitách celkem 14.276 studentů, ve městě Salzburg 13.271 

studentů). 

Ačkoliv je FH Oberôsterreich největším poskytovatelem studijních programů 

FH, není zatím oprávněna nést institucionální označeni Fachhochschule. 

Zkratka FH v případě této instituce neznamená totiž „Fachhochschule", nýbrž 

Fachhochschulstudiengange Oberôsterreich, kterou by bylo možno přeložit 

jako „Studijní programy Fachhochschule Horní Rakousko". Druhým 

ze srovnávaných poskytovatelů studijních programů je FH Salzburg, která 

právo nést institucionální označení „Fachhochschule již získala. Stalo se tak 

v roce 2004. V běžném chodu obou institucí ale skutečnost, zda jsou oprávněny 

nést označení „Fachhochschule" nehraje zásadní roli. 

Poměrně zásadní rozdíl mezi oběma subjekty ale existuje v otázce placení 

školného. FH Salzburg vybírá školné ve výši 363,36 € za semestr. FH 

Oberôsterreich k výběru školného zatím nepřistoupila (je jedním ze dvou 

poskytovatelů studijních programů FH, kteří zatím tak neučinili). 

Společné pro oba poskytovatele je to, že v počáteční fázi existence využily 

jako právní formu podnikáni spolek. S růstem počtu studentů se ale tato 

právní forma stala nevyhovující, a proto došlo ke změně právní formy 

na společnost s ručením omezeným. Podíváme-li se na rozložení vlastnických 

podílů na zmíněných s.r.o., pak zjistíme, že v FH Oberôsterreich 

Management GmbH má 98 % vlastnický podíl spolková země Horní 

Rakousko (Land Oberôsterreich) a města Hagenberg, Linz, Steyr a Wels, 

Z nichž každé vlastní 0,5 % podíl). Ve FH Salzburg vlastní 50% Hospodářská 

komora Salzburg (Wirtschaftskammer Salzburg) a 50 % Zaměstnanecká 

komora Salzburg (Arbeitskammer Salzburg). 

FH Oberôsterreich Management GmbH funguje na bázi holdingové 

společnosti. Jednotlivé činnosti jsou zabezpečovány dceřinnými společnostmi. 

FH Oberôsterreich Management GmbH má 100% ve svých třech dceřinných 
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společnostech: studijní, výzkumné a společnosti spravující movitý majetek. 

U FH Salzburg GmbH je veškerá činnost realizována v rámci jedné 

společnosti. Pouze v oblasti výzkumné činnosti FH Salzburg GmbH navíc 

vlastní podíly ve třech výzkumných společnostech. (Obrázky č. 7 a č. 8 

znázorňují strukturu FH Oberósterreich a FH Salzburg). 

Obrázek č. 7 Vlastnická struktura FH Oberósterreich 

Obrázek č. 8 Vlastnická struktura FH Salzburg 

FH Oberösterreich působí na čtyřech místech bez jejich hierarchického 

rozlišení. Jsou jimi Wels, Hagenberg, Steyr a Linz. FH Salzburg působí 

na dvou místech. Jde o Urstein (v těsné blízkosti města Salzburg) a Kuchl. 
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Obrázek č. 9 na str. 128 znázorňuje na mapě Rakouska místa působení obou 

subjektů. 

Na FH Oberbsterreich funguje princip, na základě kterého jsou 

na jednotlivých místech působení poskytovatele koncentrovány oborově 

podobné studijní programy, které do značné míry reflektují potřeby daného 

regionu a kopíruji oborové zaměření místních firem, popř. institucí. Toto 

zaměření má přispět k maximálnímu využití všech zdrojů a infrastruktury. 

V Hagenbergu, kde se nachází velký softwarový park a množství firem 

se zaměřením na IT, jsou proto poskytovány studijní programy zaměřené 

na informační technologie. V průmyslově orientovaném Welsu jde 

o průmyslově a enviromentálně zaměřené studijní programy. Steyr se stal 

zázemím pro studijní programy zaměřené na ekonomiku a management. Linz, 

ve kterém působí velké množství sociálních zařízení a nemocnic, je zaměřen 

na sociálně a medicínky (technicko-medicínsky) orientované studijní 

programy. 

Obrázek č. 9 Místa působení FH Oberósterreich (1-4) a FH Salzburg (5-6) 

Zdroj: http://www.fachhochschulen.ac.at/de/alle_fachhochschulenudia 

1. Hagenberg 
2. Linz 
3. Steyr 
4. Wels 
5. Urstein 
6. Kuchl 

U FH Salzburg zmíněný princip funguje pouze částečně. Zatímco se kampus 

Kuchl profiluje jako místo se studijními programy zaměřenými na zpracování 

dřeva a design, nabízí kampus Urstein celou škálu studijních programů 

počínaje studijními programy zaměřenými na mediální produkci, přes studijní 

programy orientované na výpočetní techniku, sociální služby až po cestovní 

ruch. 
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FH Oberosterreich patří primát v sektoru FH nejen v počtu studentů, ale také 

v počtu akreditovaných studijních programů. V akademickém roce 2007/08 to 

bylo 32 studijních programů. FH Salzburg ve stejném období poskytovala 

studium ve 14 studijních programech. Tabulka č. 23 ukazuje vývoj počtu 

studijních programů obou subjektů podle jejich typu. 

Tabulka č. 23 Vývoj počtu studijních programů FH Oberosterreich a FH Salzburg 

A k a d e m i c k ý 
rok 

Fachhochschuls tudiengänge 
Obcrösterreich 

Fachhochschule 
Sa lzburg 

celkem 
SP 

diplomové 
SP 

bakalářské 
SP 

magisterské 
SP 

celkem 
SP 

diplomové 
SP 

bakalářské 
SP 

magisterské 
SP 

1994/1995 2 2 -

1995/1996 3 3 2 2 

1996/1997 4 4 3 3 

1997/1998 4 4 4 4 

1998/999 5 5 4 4 

1999/2000 6 6 4 4 

2000/2001 10 10 4 4 

2001/2002 15 15 7 7 

2002/2003 22 22 8 8 

2003/2004 26 23 3 - 9 9 -

2004/2005 25 17 6 2 9 9 -

2005/2006 25 13 10 2 9 9 -

2006/2007 28 5 18 5 13 5 8 

2007/2008 32 1 23 8 14 1 13 

Zdroj da t : Statistik Austria 2008 

Z tabulky je patrné, že až do akademického roku 2002/03 byly poskytovány 

výlučně diplomové studijní programy. Obrat nastal v souvislosti s novelizací 

Zákona o studijních programech, který umožnil v duchu boloňského procesu 

vznik bakalářských a magisterských studijních programů. Od akademického 

roku 2003/04 začaly nově vznikat první bakalářské studijní programy nebo 

došlo v rámci reakreditace stávajících diplomových programů k jejich změně 

na bakalářské a to především u FH Obeósterreich. FH Salzburg následovala 

zmíněný trend až od akademického roku 2006/07. V akademickém roce 

2007/08 u obou subjektů dobíhaly poslední diplomové studijní programy. 

FH Oberosterreich v tomto akademickém roce nabízela kromě jednoho 

dobíhajícího diplomového studijního programu 23 bakalářských a 

8 magisterských studijních programů. FH Salzburg poskytovala kromě 

jednoho dobíhajícího diplomového studijního programu ještě 8 bakalářských 

studijních programů. 
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7.1 Dotazník spokojenosti studentů 

Nyní se zaměříme na mezinárodní dotazníkové šetření, které bylo provedeno 

u dvou zavedených v předchozí části již charakterizovaných poskytovatelů 

studijních programů FH Oberôsterreich a FH Salzburg. Mírně modifikovaná 

forma zmíněného dotazníku byla použita rovněž na Vysoké škole technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích. Vezmeme-li v úvahu zcela odlišné 

rámcové podmínky a další faktory (např. délka existence institucí) 

ve fungování vysokých škol v obou zemích, je třeba vnímat výsledky 

dotazníku položeného studentům na VŠTE pouze jako doplňkové. 

K hlavním cílům dotazníkového šetření patřilo především zjištění míry 

spokojenosti studentů se svou vysokou školou, dále potom s jejím materiálně 

technickým a administrativním zázemím. Studenti také hodnotili a vyjadřovali 

své postoje k vybraným aspektům studia a výuky. 

Dotazník se skládal z 24 položek. Jednotlivé položky dotazníku byly předem 

konzultovány se zástupci zúčastněných institucí a několika studenty 

(především z hlediska obsahové srozumitelnosti). Položky obsahovaly 

posuzovací škálu v rozmezí 1 - 5 , přičemž respondenti vyjadřovali míru svého 

postoje k jednotlivým položkám. Položky byly vyhodnocovány tak, že škála 

byla chápána jako kontinuum. Jednotlivým hodnotám škály byly přisouzeny 

koeficienty od 1 do 5, jednotlivé frekvence voleb byly poté vynásobeny těmito 

koeficienty a poté došlo k vydělení počtem respondentů, kteří danou položku 

označili. Výsledkem byla průměrná hodnota (vyhodnocení dotazníku proběhlo 

podle Gavora 1996, s.51). Po předchozím souhlasu zástupců obou rakouských 

institucí byl položen dotazník vždy bezprostředně po skončení výuky, čímž 

byla také zajištěna maximální návratnost, která činila 100 %. Pouze u několika 

dotazníků se objevila některá z položek bez označení volby. Administrace 

dotazníku proběhla nejprve na FH Oberôsterreich (Linz v termínu 19.5. - 23.5. 

2008), poté na FH Salzburg (Urstein v termínu od 26.5.-30.5. 2008). Na FH 

Oberôsterreich byl předložen dotazník 64 respondentům - studentům a 

studentkám studijních programů Sociální práce (3. ročník, forma studia 

při zaměstnání) a Management v sociálních službách (prezenční forma, 
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2. ročník). Na FH Salzburg byl dotazník předložen celkem 68 respondentům 

rovněž dvou studijních programů. Prvním z nich byl studijní program Sociální 

služby (3. ročník, forma studia při zaměstnání), druhým byl studijní program 

IT a systémový management (3. ročník, forma studia prezenční). 

Administrace dotazníku na VŠTE proběhla v období 13.-18.10. 2008. 

Dotazováno bylo celkem 70 studentů a studentek studijního programu 

Ekonomika a management prezenční formy studia (2. ročník, prezenční forma). 

Položky 1-5 byly zaměřeny na spokojenost studentů s infrastrukturou 

a materiálně technickým a administrativním zázemím institucí. Položky 6 - 2 3 

byly zaměřeny na hodnocení výuky a studia a na vyjádření jejich postoje 

k vybraným aspektům výuky a studia (viz. dále). V položce č. 24 provedli 

studenti celkové hodnocení své vysoké školy. 

Položka č. 1 byla zaměřena na spokojenost studentů s areálem školy (Graf č. 9). Vysokou míru 

spokojenosti vyjádřili studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 2,1). Mírně podprůměrnou 

míru spokojenosti s areálem školy vyjádřili studenti FH Oberosterreich (průměrná hodnota 3,1) 

a VŠTE České Budějovice (průměrná hodnota 3,5). 

Graf ě. 9 Spokojenost studentů s areálem školy 

Spokojenost s areálem školy 

-íÉ 
VŠTE České Budějovice 3,5 

FH Oberosterreich [. ¡3,1 

FH Salzburg £ 
V ^ Z 7 7 J 

2,1 

2 3 4 5 

Škála 1-5 
Fbzn.: Čím nižší hodnota než 3, tím vice jsou 

studenti spokojeni, čím vyšší hodnota než 3, tim 
méně jsou studenti spokojeni. 
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Položka č. 2 se týkala spokojenosti studentů s posluchárnami, seminárními prostorami a 

technickým vybavením vysoké školy (Graf č. 10). Velmi vysokou míru spokojenosti vyjádřili 

studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 1,5), vysokou míru spokojenosti vyjádřili i studenti 

FH Oberosterreich (průměrná hodnota 1,9). Naopak spíše nespokojeni byli studenti VŠTE ČB 

(průměrná hodnota 3,7). 

Graf ě. 10 Spokojenost studentů s posluchárnami, seminárními prostorami a technickým 
vybavením vysoké školy 

Spokojenost s posluchárnami, seminárními prostorami a technickým 
zázemím vysoké školy 

VŠTE České Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 

1 1 
Ii ö.f 

t 1 ' 5 

I 
1 ,9 

1 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím více jsou studenti 

spokojení, čím vyšší hodnota než 3, tím méně jsou 
studenti spokojení. 

V položce č. 3 měli studenti vyjádřit spokojenost s nabídkou odborné literatury, odborných 

časopisů a ostatních studijních materiálů (Graf č. 11). Poměrně velkou míru spokojenosti 

vyjádřili studenti FH Oberosterreich (průměrná hodnota 2,1), spíše spokojenost vyjádřili i 

studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 2,5). Studenti VŠTE vyjádřili mírně podprůměrnou 

spokojenost (průměrná hodnota 3,1). 

Graf č. 11 Spokojenost s výběrem a nabídkou odborné literatury, odborných časopisů a 
ostatních studijních materiálů v knihovně 

Spokojenost s výběrem a nabídkou odborné literatury, odborných 
časopisů a ostatních studijních materiálů v knihovně 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 

1 2 3 4 5 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, lim vice jsou 

studenti spokojeni, čím vyšši hodnota než 3, tím 
méně jsou studenti spokojeni. 

- | -

II «3,1 

1 1 

f 2 . 1 
ft* I 

2 , 5 

r — - i — ^ / 
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Položka č. 4 byla zaměřena na spokojenost studentů s administrativním zázemím vysoké školy 

(Grafč. 12). Velkou míru spokojenosti vyjádřili studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 1,8). 

Lepší než průměrnou míru spokojenosti vyjádřili i studenti FH Oberosterreich (průměrná 

hodnota 2,4) a VŠTE ČB (průměrná hodnota 2,8). 

Grafč. 12 Spokojenost s administrativním zázemím vysoké školy (úřední hodiny knihovny a 
studijního oddělení) 

Spokojenost s administrativním zázemim vysoké školy 
(úřední hodiny knihovny a studijního oddělení) 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 

1 2 3 4 5 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, t ím v íce jsou studenti spokojeni, 

čím vyšš í hodnota než 3, tím méně jsou studenti spokojeni. 

Položka č. 5 měla za cíl zjistit míru spokojenosti studentů s možností využívat internet i v době 

mimo výuky (Graf č. 13). Vysokou míru spokojenosti vyjádřili jak studenti FH Oberosterreich 

(průměrná hodnota 1,5), tak studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 1,7). Studenti VŠTE ČB 

vyjádřili pouze mírně nadprůměrnou míru spokojenosti (průměrná hodnota 2,8). 

Grafč. 13 Spokojenost studentů s možností využívat internet i v době mimo výuky 

Možnost využívat internet v dostatečné míře i v době mimo výuky 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 

Skála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím více jsou studenti spokojeni, čím vyšší 

hodnota než 3, tím méně jsou studenti spokojeni. 
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V položce č. 6 studenti hodnotili náročnost přijímacího řízení. Jak je možno vidět z Grafu 

č. 14, vyjádřili studenti všech tří institucí názor, že obtížnost přijímacího řízení mírně 

překračovala průměrnou náročnost. Jako nejnáročnější hodnotili přijímací řízení studenti FH 

Salzburg (průměrná hodnota 3,6), následovala VŠTE ČB (průměrná hodnota 3,3) a 

s nepatrným rozdílem FH Oberósterreich (průměrná hodnota 3,2). 

Grafč . 14 Náročnost přijímacího řízení z pohledu studentů 

Náročnost přijímacího řízeni na danou vysokou školu 

Škála 1-5 
Pozři.: Čím nižši hodnota než 3, t ím menší náročnost, čim vyšší 

hodnota než 3, tím větší náročnost přijímacího řízení. 

V položce č. 7 měli studenti vyjádřit to, do jaké míry jsou jim jasné cíle a organizace studia. 

Z Grafu č. 15 vyplývá, že studentům všech tří institucí jsou cíle a organizace studia poměrně 

dobře jasné. Nejjasnější jsou cíle a organizace studia studentům FH Salzburg (průměrná 

hodnota 2,1), následuje FH Oberósterreich (průměrná hodnota 2,3) a VŠTE ČB (průměrná 

hodnota 2,8). 

Graf č. 15 Jasnost cílů a organizace studia z pohledu studentů 

Jasnost cílů a organizace studia z pohledu studentů 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím jasnější jsou studentům cíle a 

organizace studia, čim vyšší hodnota než 3, tím méně jsou studentům 
jasné čile a organizace studia. 
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V položce č. 8 vyjadřovali studenti míru své spokojenosti s přístupem učitelů k výuce a jejich 

pedagogickou kvalitou (Graf č. 16). Studenti všech tří institucí vyjádřili spíše spokojenost. 

Nejvyšší míru spokojenosti vyjádřili studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 2,3), 

následovala VŠTE ČB (průměrná hodnota 2,5) a FH Oberosterreich (průměrná hodnota 2.8), 

u které se ale hodnota blížila spíše k průměrné spokojenosti. 

G r a f č . 16 Spoko jenos t s tudentů s p ř í s tupem učitelů k výuce a j e j i ch p e d a g o g i c k o u kval i tou 

Spokojenost studentů s přístupem učitelů k výuce a jejich 
pedagogickou kvalitou 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberosterreich 

FH Salzburg 

Škála 1-5 
Pozn.: Čim nižší hodnota než 3, t ím v í c e jsou studenti spokojeni 
s př ís tupem v y u č u j í c í c h k v ý u c e a jejích pedagogickou kvalitou, 

člm v y š š í hodnota než 3, t ím m é n ě jsou studenti spokojeni. 

V položce č. 9 vyjadřovali studenti svůj názor na to, zda jsou vyučující svým přístupem 

k výuce spíše „praktici" či „teoretici". Studenti všech tří institucí se mírně přiklonili k názoru, 

že jsou spíše „praktici" (Graf č. 17), a to v pořadí FH Salzburg (průměrná hodnota 2,6), FH 

Oberosterreich (průměrná hodnota 2,6) a VŠTE České Budějovice (průměrná hodnota 2,8). 

Graf č. 17 Názor studentů na to, zda jsou učitelé spíše „praktici" či „teoretici". 

Jsou vyučující spíše "praktici" či "teoretici"? 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Salzburg 

FH Oberdsterreich 

Škála 1-5 
Pozn.: Čim nižší hodnota než 3, t ím v í c e jsou vyuču j í c í 

"praktici", č lm v y š š í hodnota než 3, t im v í c e jsou 
vyuču j í c í s p í š e "teoretici". 

135 



V položce č. 10 vyjadřovali studenti své mínění, do jaké míry jsou přednášky, semináře a 

ostatní výukové útvary relevantní a významné s ohledem na jejich budoucí povolání 

(Graf č. 18). Nadprůměrně vidí míru relevance a význam přednášek, seminářů a ostatních 

výukových útvarů s ohledem na své budoucí profesní uplatnění studenti FH Oberósterreich 

(průměrná hodnota 2,5) a FH Salzburg (průměrná hodnota 2,5), naopak mírně podprůměrně 

studenti VŠTE České Budějovice (průměrná hodnota 3,1). 

Graf č. 18 Názor studentů na relevanci a význam přednášek, seminářů a cvičení 
s ohledem na jejich budoucí profesní uplatnění 

Relevance a význam přednášek, seminářů a cvičeni s ohledem 
na budoucí profesní uplatněni 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberósterreich 

FH Salzburg 

1 2 3 4 5 

Škála 1-5 
Ftozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím větší re levance a 

význam, čím vyšš i hodnota než 3, tím menší re levance 
a v ý z n a m pro budoucí profesní uplatnění. 

V položce č. 11 se studenti vyjadřovali k tomu, do jaké míry jsou optimálně střídány různé 

formy výuky (Graf č.19). Studenti FH Salzburg se vyjádřili, že různé formy výuky jsou 

střídány poměrně optimálně (průměrná hodnota 2,3), o něco hůře hodnotili optimální střídání 

různých forem výuky studenti FH Oberósterreich (průměrná hodnota 2,6). Studenti VŠTE ČB 

hodnotili střídání různých forem výuky jako průměrné (průměrná hodnota 3). 

Graf č. 19 Optimálnost střídání různých forem výuky z pohledu studentů 

Střídáni různých forem výuky 

FH Oberösterreich 

VŠTE České 
Budějovice 

Škála 1-5 

Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím optimálněji jsou střídány 

různé formy výuky , čím vyšš í hodnota než 3, tím v ice převažuje 

názor, že různé formy výuky nejsou střídány. 

FH Salzburg 
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V položce č. 12 studenti hodnotili skutečnost, do jaké míry dochází k realizaci „praktického" zaměření 

studia (Graf č.21). K názoru, že k praktickému zaměření studia dochází se mírně přiklonili jak studenti 

FH Oberosterreich (průměrná hodnota 2,3), tak FH Salzburg (průměrná hodnota 2,4). Studenti VŠTE se 

mírně přiklonili k názoru, že k praktickému zaměření studia nedochází (průměrná hodnota 3,2). 

Graf č. 21 Realizace praktického zaměření studia z pohledu studentů 

Realizace praktického zaměřeni studia 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberosterreich 

FH Salzburg 

2 3 4 5 
Škála 1-5 

Pozn.: Čim nižší hodnota než 3, tlm více je realizováno 
praktické zaměření studia, čím vyšší hodnota než 3, tím 

méně je realizováno praktické zaměření studia. 

V položce č. 13 se vyjadřovali studenti k tomu, zda učitelé průběžně aktualizují obsah výuky (Graf č. 20). 

Studenti všech tří subjektů se spíše mírně přiklonili k tomu, že k průběžné aktualizaci obsahu výuky 

dochází, a to v pořadí FH Salzburg (průměrná hodnota 2,3), VŠTE České Budějovice (průměrná hodnota 

2,6) a FH OberOsterreich (průměrná hodnota 2,7). 

G r a f č. 2 0 N á z o r s tudentů na to, zda docház í k p r ů b ě ž n é aktual izaci o b s a h u v ý u k y učiteli 

Průběžné aktualizace obsahu výuky vyučujícími 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberosterreich 

FH Salzburg 

2 3 4 5 
Skála 1-5 

Pozn.: Čim nižší hodnota než 3, tím větší měrou dochází 
k průběžné aktualizaci obsahu výuky, čim vyšši hodnota než 3, tím menši měrou 

dochází k průběžné aktualizaci obsahu výuky. 
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Položka č. 14 byla koncipována pro rakouské studenty a české studenty odlišně vzhledem k jiným 
podmínkách v obou zemích. Zatímco na rakouských FH je všeobecně nutno dodržet předepsanou délku 
studia a studijní plány jsou závazné a předem dané, s velmi omezenou možností volitelnosti předmětů, 
na VŠTE České Budějovice je větší míra volitelnosti předmětů a možnost opakovaného zápisu předmětů. 
U rakouských studentů byla položka proto zaměřena na jejich postoj k pevně stanovené délce studia a 
„závazným" studijním plánům (Graf č. 21), u studentů VSTE ČB potom na jejich postoj k možnosti 
opakovaného zápisu předmětů a s touto možností související „prodlužování" délky studia (Graf č. 22). 
Jak je možno vidět na Grafu č. 21, jsou pevně stanovená délka studia a závazné studijní plány vnímány 
studenty jak FH Salzburg, tak FH Oberosterreich velmi pozitivně (u FH Salzburg to byla průměrná 
hodnota 1,8, u FH Oberosterreich potom průměrná hodnota 2,0). 

G r a f č. 21 "Pevně" s t anovená dé lku s tudia a "závazné" s tudi jní p l á n y z p o h l e d u r akouských 
s tudentů 

"Pevně" stanovená délku studia a "závazné" studijní plány z pohledu 
rakouských studentů 

FH Oberöster re ich 

FH Salzburg 

f 
1.8 

2 3 4 5 
Škála 1-5 

Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím pozítivnějí je hodnocena "pevně" 
stanovená délka studia a "závazné" studijní plány, čím vyšší hodnota 

než 3, tím negatívněji je hodnocena tato možnost. 

Student i V Š T E oprot i t omu hodnot i l i ve lmi poz i t ivně ( p r ů m ě r n o u hodno tou 1,8) možnos t 

o p a k o v a n é h o zap i sován í p ř edmě tů a možnos t „p rod lužován í dé lky s tud i a" (Gra f ě. 24) . 

G r a f ě. 2 2 M o ž n o s t o p ě t o v n é h o zap isování p ř e d m ě t ů a "p rod lužován í " dé lky s tudia 
z p o h l e d u č e s k ý c h s tudentů 

Možnost opětovného zapisování předmětů a "prodlužováni" délky studia z 
pohledu českých studentů 

VŠTE České 
Budějovice 

3 
Škála 1-5 

Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím pozitivněji je hodnocena 
studenty možnost opětovného zapisování přdmětů, čím 

vyšší hodnota než 3, tim negativněji je tato možnost 
hodnocena. 
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V položce č. 15 studenti vyjadřovali svůj postoj k povinnosti účastnit se v maximální míře 
přednášek a seminářů (Graf č. 23). Studenti FH Salzburg a FH Oberosterreich se vyjadřovali 
k tomu, jak vnímají svou stávající povinnost účastnit se v maximální míře výuky, studenti 
VŠTE se vyjadřovali k tomu, jak by tuto povinnost uvítali. Z Grafu č. 23 je možno vyčíst, že 
nejpozitivněji povinnost účastnit se v maximální míře výuky hodnotili studenti FH Salzburg 
(průměrnou hodnotou 2,3), studenti FH Oberosterreich hodnotili tuto povinnost spíše 
negativněji (průměrnou hodnotou 3,3). Studenti VŠTE České Budějovice by tuto povinnost, 
v případě že by byla zavedena, vnímali velmi negativně (průměrnou hodnotou 4,5). 

Graf č. 23 Postoj studentů k povinnosti účastnit se v maximální míře výuky 

Postoj studentů k povinnosti účastnit se v maximální míře výuky 

VŠTE České | 
Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 

r 
lí 4,b 

3,3 

— J . / 

3,3 

— J . / 

3,3 

— J . / 
2,4 

- V — ~~Z 

3,3 

— J . / 
2 3 4 5 

Škála 1-5 
Pozn.: Čim nižši hodnota než 3, tím více studenti vítají 

povinnost účastnit se v maximální míře výuky, čim vyšší 
hodnota než 3, tím méně vítají tuto povinnost. 

V položce č. 16 vyjadřovali studenti míru svého zájmu o výzkumné aktivity a projekty v rámci 

svého oboru (Graf č. 24). Poměrně velký zájem o výzkumné aktivity v rámci studovaného 

oboru vyjádřili studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 2,1), studenti FH Oberosterreich 

(průměrná hodnota 2,7) vyjádřili mírně nadprůměrný zájem, studenti VŠTE České Budějovice 

potom zájem průměrný (průměrná hodnota 3). 

Graf č. 24 Zájem studentů o výzkumné aktivity a projekty v rámci studovaného oboru 

Zájem o výzkumné aktivity a projekty v rámci studovaného oboru 

FH 

1 2 3 4 5 
Škála 1-5 

Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím více se studenti zajímají o 
výzkumné aktivity v oboru, čim vyšší hodnota než 3, tím méné se 

studenti zajímají o výzkumné aktivity v oboru. 

VŠTE České 
Budějovice 

Oberösterreich 

FH Salzburg 
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V položce č. 17 se studenti vyjadřovali k tomu, kolik času týdně stráví přípravou na výuku. 

Graf č.25 ukazuje, že nejvíce času věnují přípravě na výuku studenti FH Oberósterreich (více 

než 6 hodin), následují studenti VŠTE České Budějovice (necelé 4 hodiny). Nejméně času 

týdně věnují přípravě studenti FH Salzburg (více než 2 hodiny týdně). 

Graf č. 25 Týdenní časové penzum, které vynakládají studenti na přípravu na výuku 

Týdenní časové penzum vynaložené přípravou na výuku 

VŠTE České Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 

1 2 3 4 5 
Škála 1-5 

Pozn.: Čím vyšši hodnota, tím více času stráví studenti 
přípravou na výuku: 1 (žádný), 2 (1-2 hod.), 3 (3-4 hod.), 

4 (5-6 hod.), 5 (více než 6 hod.) 

Jr 2 , 9 

jf 4 , 1 

í 2 ,1 
ff / / — 4 — / 

V položce č. 18 studenti hodnotili náročnost studia na své vysoké škole. Graf č. 26 ukazuje, že 

studium na své vysoké škole hodnotí studenti všech tří institucí jako mírně podprůměrně 

náročné - studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 2,8), FH Oberósterreich i VŠTE České 

Budějovice (průměrná hodnota 2,9). 

Graf č. 26 Náročnost studia z pohledu studentů 

Náročnost studia z pohledu studentů 

1 2 3 4 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím m é n ě je 

studium pro s tudenty náročné, čím vyšši hodnota než 3, tím více je 
studium pro studenty náročné . 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 
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V položce č. 19 vyjadřovali studenti pevnost své volby studovat neuniverzitní typ vysoké školy 

(Graf č. 27). Studenti všech tří institucí potvrdili, že jsou si volbou neuniverzitního typu vysoké 

školy jisti, nejvíce jisti jsou si svou volbou studenti FH Oberósterreich (průměrná hodnota 4,3), 

následují studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 4,1) a studenti VŠTE České Budějovice 

(průměrná hodnota 3,6). 

Graf ě. 27 Pevnost rozhodnutí studentů studovat na neuniverzitním typu vysoké školy 

Pevnost rozhodnutí studovat na neuniverzitním typu vysoké školy 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 

Škála 1-5 
Pozn.: Čim nižši hodnota než 3, tím více by studenti inklinovali spíše 

ke studiu na univerzitě, čím vyšší hodnota než 3, tím více jsou si 
studenti jisti volbou neuniverzitního typu studia. 

V položce č. 20 se studenti vyjadřovali k finanční náročnosti studia (Graf č. 28). Své studium 

vidí jako mírně podprůměrně finančně náročné studenti VŠTE ČB (průměrná hodnota 2,9). 

Studenti FH Salzburg vidí své studium jako mírně nadprůměrně náročné (průměrná hodnota 

3,1). Jako spíše finančně náročné hodnotí své studium studenti FH Oberósterreich (průměrná 

hodnota 3,7) 

Graf č. 28 Finanční náročnost studia z pohledu studentů 

Finanční náročnost studia 

FH Oberösterreich 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Salzburg 

1 2 3 4 

Škála 1-5 
Pozn.: Čim nižši hodnota než 3, tím méně je 

studium pro studenty finančně náročné, čím vyšší hodnota než 3, 
tím vlce je studium pro studenty finančně náročné. 
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Cílem položky č. 21 bylo zjistit, zda studenti zamýšlí strávit část studia na zahraniční vysoké 

škole (Graf č. 29). Studenti všech tří institucí se vyjádřili, že spíše nezamýšlí strávit část studia 

v zahraničí. Nejvíce tento úmysl deklarovali studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 4,1), 

následovali studenti VŠTE České Budějovice a FH Oberosterreich se stejnou průměrnou 

hodnotou 3,7. 

Graf č. 29 Úmysl studentů strávit část studia na zahraniční vysoké škole 

Úmysl stávit část studia na zahraniční vysoké škole 

FH Oberösterreich 

VŠTE České Budějovice 

FH Salzburg 

2 3 4 5 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím více 

studenti deklarují úmysl strávit část studia na zahraniční VŠ, čím 
vyšší hodnota než 3, tím méně tento úmysl deklarují. 

Záměrem položky č. 22 bylo zjistit, zda studenti zamýšlí absolvovat odbornou praxi 

v zahraničí (Graf č. 30). Studenti všech tří institucí se vyjádřili, že spíše nezamýšlí absolvovat 

odbornou praxi v zahraničí. Nejvíce tento úmysl zastávají studenti FH Oberosterreich 

(průměrná hodnota 4,4), o něco méně potom studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 4,1) a 

nejméně studenti VŠTE České Budějovice (průměrná hodnota 3,7). 

Graf č. 30 Úmysl studentů absolvovat odbornou praxi v zahraničí 

Úmysl absolvovat odbornou praxi v zahraniční 

VŠTE České 
Budějovice 

FH Oberösterreich 

FH Salzburg 4,1 
7 r 
2 3 4 5 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižší hodnota než 3, tím více studenti 

proklamují úmysl absolvovat odbornou praxi v zahraničí, čím vyšší 
hodnota než 3, tím méně tento úmysl proklamují. 

142 



V položce č. 23 se studenti vyjadřovali k tomu, zda jejich vysoká škola připravuje odborníky 

spíše s regionálním či mezinárodním uplatněním (Graf č. 31). Studenti všech tří institucí se 

přiklonili k názoru, že jde spíše o regionální uplatnění. Nejvíce tento názor zastávají studenti 

FH Oberosterreich (průměrná hodnota 2,0), následuje potom FH Salzburg (průměrná hodnota 

2,6) a VŠTE České Budějovice (průměrná hodnota 2,8). 

Graf č. 31 Názor studentů na to, zda připravuje jejich vysoká škola odborníky spíše 

s regionálním či mezinárodním uplatněním 

Připravuje vysoká škola odborníky spíše s regionálním či mezinárodním 
uplatněním? 

Škála 1-5 
Pozn.: Čím nižši hodnota než 3, tím více zastávají studenti názor, 

že jde o regionální uplatnění, čim vyšší hodnota než 3 tím více 
zastávají názor, že jde o mezinárodní uplatněni. 

V položce č. 24 měli studenti provést celkové hodnocení své vysoké školy (Graf č. 32) 

Nejpozitivněji hodnotili svoji vysokou školu studenti FH Salzburg (průměrná hodnota 2), 

spíše pozitivně hodnotili svou vysokou školu i studenti FH Oberosterreich (průměrná hodnota 

2,4). Studenti VŠTE České Budějovice hodnotili svou vysokou školu pouze průměrně 

(průměrná hodnota 3). 

Graf č. 32 Celkové hodnocení vysoké školy prostřednictvím studentů 

Celkové hodnoceni vysoké školy 

ú I 
VŠTE České Budějovice 

FH Oberosterreich r - 2 . 4 

FH Salzburg L 2 
. ^ / 

1 2 3 4 5 

Škála 1-5 
Fbzn.:Čím nižši hodnota než 3, tím lépe 
studenti hodnotí VŠ, čím vyšší hodnota 

než 3, tím hůře hodnotí studenti VŠ. 

143 



8 Z á v ě r 

Disertační práce přinesla integrovaný pohled na předmět studie: rakouský 

sektor Fachhochschulen. Základním kamenem směřujícím k utváření 

komplexního pohledu na rakouský sektor Fachhochschulen se stalo vytyčení 

klíčových determinantů jeho fungování (k nim byly zahrnuty: Zákon 

o studijních programech Fachhochschule, Rada pro vysoké odborné školy, 

plány rozvoje a financování pro sektor Fachhochschulen, poskytovatelé 

studijních programů Fachhochschule, studijní programy Fachhochschule, 

konference vysokých odborných škol, studentská asociace a stakeholders 

sektoru FH). Následně byl sestaven model fungování rakouského sektoru a 

tento model byl rovněž graficky znázorněn (viz. Obrázek na str. 59). 

K osvětlení stěžejních aspektů výuky studia v sektoru FH přispěly další části 

práce, ve kterých byly představeny systém zabezpečení kvality, výuka a 

studium, internacionalizace a aplikovaný výzkum a vývoj. Během práce bylo 

kontinuálně poukazováno na charakteristické i specifické rysy jednotlivých 

segmentů rakouského sektoru FH a rovněž byly identifikovány prvky, které 

dokládají vysokou zaměřenost na potřeby praxe a které zároveň razí jeho 

osobitý profil. Uceleni pohledu na rakouský sektor Fachhochschulen přinesla 

dvě výzkumná šetření realizovaná u studentů třech poskytovatelů studijních 

programů Fachhochschule. 

Ve vztahu k poskytovatelům studijních programů FH, dále ve vztahu 

ke studijním programům FH, k výuce a studiu, k studentům, k učitelům a 

k absolventům byly v této disertační práci identifikovány následující 

charakteristické rysy a specifika: 

1) Poskytovatelé studijních programů 

• O akreditaci studijních programů Fachhochschule žádají a následně je poskytují 

„soukromoprávně organizované" subjekty - tzv. poskytovatelé studijních programů 
(Erhalter). 

• V roli poskytovatelů studijních programů FH často figurují: spolkové země, regionální 

správy (města, obce), obchodní a řemeslné komory, instituce, svazy zaměstnavatelů a 
svazy zaměstnanců, soukromé firmy (v malé míře) aj. 
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• Rakouským specifikem je existence dvou typů poskytovatelů: poskytovatelů bez práva 

nést institucionální označení „Fachhochschule" a s právem nést institucionální označení 

„Fachhochschule". 

• S iniciativou při vytváření nových studijních programů FH přicházejí sami poskytovatelé 

studijních programů „zdola" (tzv. button up - princip). 

• V každé spolkové zemi vyvíjí činnost minimálně jeden poskytovatel studijních 

programů FH. 

• Poskytovatelé studijních programů velmi často realizují větší kvantum studijních 

programů (10 a více). 

• 80 % poskytovatelů studijních programů vykazuje 1000 - 4000 studentů. 

• V subjektu poskytovatele dochází ke střetu dvou principů - akademického principu a 

podnikatelského principu, což může vyvolávat konflikty. 

2) Studijní programy Fachhochschule 

• Studijní program Fachhochschule je základní strukturní jednotkou rakouského sektoru 

Fachhochschulen. 

• Předmětem studia v programech Fachhochschule není studium určitého vědního oboru 

v celé jeho šíři jako tomu je na univerzitách, nýbrž nabytí odborných znalostí, schopností a 

dovedností na vysokoškolské úrovni, které umožňují vysoce kvalifikovaný výkon určité 

profese. 

• Rakouský sektor FH není zaměřen výlučně na poskytování kratších bakalářských 

studijních programů (69 %), nýbrž jsou poskytovány rovněž studijní programy 

magisterské (26 %) a dobíhající diplomové (5 %) studijní programy. 

• Studijní programy FH nezahrnují celou škálu oborů, nýbrž dominují programy zaměřené 

na ekonomické a technické disciplíny a zvýšenou dynamiku růstu zaznamenávají také 

programy orientované na zdravotnictví a sociální práci (studijní programy jsou často 

interdisciplinární). 

• Studijní programy FH mají jednoznačně definovanou délku řádného studia a tato délka 

může být překročena pouze výjimečně. 

• K utváření specifického profilu studijních programů FH přispívá svými ustanoveními 

akreditační řízení (např. při akreditaci studijního programuje nutno jednak předložit studie 

dokládající zájem o absolventy na trhu práce, jednak studie potvrzující zájem 

potenciálních uchazečů o studijní program). 

• Studijní programy FH a potažmo celý sektor FH jsou velmi otevřeny procesu 

internacionalizace, což se projevuje tím, že takřka na každém kroku prolínají studium 

internacionální komponenty. 

• Plnohodnotnou a velmi akcentovanou součástí studia ve studijních programech FH je 

aplikovaný výzkum a vývoj. 
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• Pro sektor FH je příznačná existence relativně velkého počtu studijních programů (240) 

v porovnání s počtem studentů v nich (průměr 129 studentů na jeden studijní program). 

• Většina studijních programů přijímá pouze 30 - 50 nových uchazečů ročně. 

• Na rozdíl od univerzitních studentů musí uchazeči o studium ve studijních programech 

FH absolvovat přijímací řízení (na univerzity je volný přístup). 

• Zájem o studium ve studijních programech FH je značně diferencován 

- průměrný počet uchazečů na jedno studijní místo činí 2,7, 

- největšímu zájmu se těší disciplíny orientované na zdravotnictví a sociální práci a 

tradičně o disciplíny v oblasti hospodářských věd. 

• V sektoru FH není možno poskytovat doktorské studijní programy. 

• Specifickou velmi rozšířenou formou studia je studium při zaměstnání 

(berufsbegleitendes Studium), které odpovídá svým pojetím našemu dřívějšímu 

večernímu studiu, ve kterém rovněž platí princip maximální osobní účasti při výuce 

(cca 42 % studijních programů lze studovat formou studia při zaměstnání). 

• Distanční forma studia je zatím teprve v počátcích (překážkou je zřejmě již zmíněný 

osobní princip účasti). 

• Zvláštní a velmi zřídka se vyskytující formou studijních programů FH jsou studijní 

programy pro tzv. specifické cílové skupiny, které jsou výlučně pro absolventy určitých 

typů odborných vyšší škol a mohou být zkráceny až o 2 semestry. 

• Posluchači studijních programů FH platí školné, které je možné vybírat ve stejné výši jako 

u posluchačů univerzit (dva poskytovatelé dokonce školné nezavedli). 

3) Výuka a studium 
• V rámci výuky je jednotně všemi poskytovateli studijních programů aplikován princip 

maximální osobní účasti, který má garantovat rychlý studijní pokrok a úspěšné 

absolvování studia. 

• Pro sektor FH je průběžné hodnocení dosti typickou formou hodnocení, která zahrnuje 

např. aktivní zapojení do práce během výuky, drobné dílčí testy, zpracování a prezentace, 

případové studie, zprávy z laboratorních cvičení aj. 

• Ke specifickým výukovým útvarům rakouského sektoru FH náleží především odborná 

praxe, integrovaný výukový útvar, projekty, semináře s reflexivním charakterem a 

repetitoria. 

• V rámci všech výukových útvarů je více promítán individuálnější přístup ke studentům, 

což je umožněno tím, že FH nemají na rozdíl od univerzit „masový" charakter. 

4) Studenti 

• Ke studiu v rakouském sektoru FH nastupuje každý pátý vysokoškolák a celkový podíl 

studentů sektoru FH představuje v rámci všech vysokoškolských studentů cca 11 %. 
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• V počátcích existence sektoru FH převládali v řadách studentů muži (dominovaly studijní 

programy zaměřené na technické a ekonomické disciplíny). V současné době se celkový 

podíl studentů obou pohlaví začíná vyrovnávat, vzhledem k zavádění studijních programů, 

o které projevují dlouhodobě zájem spíše ženy (zdravotnictví, sociální práce). Podíl žen 

v rámci denního studia již mírně překračuje podíl mužů (cca 52%), avšak v rámci studia 

při zaměstnání jednoznačně i nadále převládá podíl mužů ( 61%). 

• Podle typu předchozího vzdělání tvořili největší skupinu studentů FH během posledních 

let absolventi odborných vyšších škol (48,3 % - 51,3 %), následovali absolventi 

všeobecně vzdělávacích vyšších škol, jejichž podíl postupně neustále klesá 

(37 ,5% -31 ,3 %). 

• Rakouský sektor FH je při splnění určitých podmínek otevřený i tzv. skupině 

„netradičních studentů" - studentům bez maturitní zkoušky, kterými jsou např. absolventi 

učňovských škol. Podíl těchto studentů během posledních pěti let vykazoval mírně 

vzestupnou tendenci v rozmezí 7,6 % - 10, 8%. 

• Podle sociálního původu rodičů platí dlouhodobě trend, že v sektoru FH je více studentů 

z nižších sociálních vrstev (cca 2/5) než v univerzitním sektoru (cca 1/5) a méně 

z nejvyšších sociálních vrstev (FH - 12,2 %, univerzity 22, 5%). 

• Průměrný věk studentů sektoru FH činí 25 let, průměrný věk studentů univerzit 26 let. 

• Do sektoru FH přechází 18,1 % studentů univerzit, opačným směrem, tedy ze sektoru FH 

do univerzitního sektoru jsou to 3,1 % studentů. 

• Rozsáhlý sociodemografický výzkum z roku 2006, který porovnával kromě jiného 

otevírací dobu knihoven, obsah vzdělávacích nabídek, vybavenost knihoven, dosažitelnost 

vyučujících a jejich odbornou a metodickou erudovanost, stav budov a poslucháren a 

technické vybavení přinesl poznatek, že studenti sektoru FH jsou mnohem více spokojeni 

než studenti univerzit. 

5) Učitelé 

• V sektoru FH neexistuje typická akademická dráha, která je charakteristická 

pro univerzitní sektor. 

• V čele jednotlivých studijních programů stojí vedoucí studijních programů 

(Studiengangsleiter), který disponuje poměrně rozsáhlými pravomocemi. 

• Součástí týmů studijních programů jsou profesoři a lektoři. 

• Udělení profesury FH je plně v kompetenci poskytovatele studijních programů FH a váže 

se pouze k dané pracovní pozici. 

• Přímá vyučovací povinnost závisí na poměru vyučovací, výzkumné a administrativní 

činnosti, obvykle se ale pohybuje mezi 1 5 - 1 7 vyučovacími hodinami týdně. 

• Zejména pro pracovní pozici profesor je požadováno absolvování doktorského studijního 

programu. 
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• Pro rakouský sektor FH platí specifikum, že v něm vyučuje již od samého počátku velmi 

nízké procento učitelů v trvalém pracovním poměru (v akademických letech 

1996/97-2005/06 činil jejich procentuální podíl pouze 12 % - 1 7 %). 

• Většina učitelů působila v sektoru FH na bázi vedlejšího pracovního poměru. Nejvíce 

z nich se dlouhodobě rekrutuje z firemního sektoru (v akademických letech 

1996/97 - 2005/06 se jejich procentuální podíl pohyboval mezi 30 % - 45 %), druhou 

nejfrekventovanější skupinou byli vyučující z univerzitního sektoru (16 % - 23 %). 

• Jedním ze specifik rakouského sektoru je nízké procento žen v řadách vyučujících 

(v akademickém roce 2005/06 to bylo pouze 26 %). 

• Přístupy jednotlivých poskytovatelů studijních programů FH k oblasti personálního 

rozvoje svých vyučujících jsou odlišné, avšak se musí ubírat takovým směrem, aby 

obstály v rámci evaluační činnosti. 

6) Absolventi 

• O absolventy sektoru FH je na trhu práce zájem vzhledem k tomu, že studijní programy 

FH reagují svojí aktuální vzdělávací nabídkou na regionální potřeby průmyslu a 

hospodářství, avšak tito absolventi jsou ve stále větší míře konfrontováni s univerzitními 

absolventy. 

• Velkou konkurenční výhodu absolventů sektoru FH při vstupu na trh práce představuje 

absolvovaná odborná praxe, prostřednictvím které často absolventi získají pracovní místo. 

• K nejžádanějším na trhu práce patří absolventi technicky zaměřených studijních programů 

některých interdisciplinárních technicko-ekonomických a technicko-medicínských oborů. 

• Velmi perspektivními se jeví obory zaměřené na sociální práci. Menší poptávka je naopak 

po některých ekonomicky zaměřených oborech, jejichž absolventy je trh práce 

momentálně nasycen. 

• Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele absolventů FH patří především velké podniky, které 

zaměstnávají 61 % absolventů. 29 % absolventů působí v malých a 10 % ve středně 

velkých firmách. 

• K problémům, se kterými se museli potýkat především první absolventi studijních 

programů FH, patřilo, že jejich kvalifikace byla často zaměňována s kvalifikací odborných 

vyšších škol, tedy nevysokoškolskou, někdy nebyla jejich kvalifikace záměrně 

akceptována jako vysokoškolská. 

• Výsledky několika výzkumů svědčí o tom, že absolventi studijních programů FH jsou 

vesměs hodnoceni pozitivně. V konfrontaci s univerzitními absolventy jsou hodnoceni 

v některých aspektech hůře, v jiných naopak lépe. 

Jedním z dalších dílčích cílů disertační práce bylo identifikovat komponenty, 

které dokládají vysokou zaměřenost rakouského sektoru Fachhochschulen 

na potřeby praxe. Práce přinesla především následující zjištění: 
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Již u samého zrodu studijního programu FH je aplikován tržní princip nabídky a poptávky 

- akreditován může být pouze takový studijní program, u něhož je doložena dostatečná 

poptávka na trhu práce a současně podložen dostatečný zájem potenciálních studentů 

o něj. 

K výrazné profesní profilaci sektoru má svým složením přispívat i složení Rady 

pro vysoké školy (akreditačního a evaluačního orgánu), polovina jejíž členů musí 

disponovat několikaletou profesní praxí v oblastech, které korespondují se studijními 

programy FH. 

Kvalita a praktická zaměřenost připravovaného studijního programu musí být garantována 

expertním týmem, který připravuje akreditaci, polovina z tohoto týmu musí prokázat 

několikaletou vysoce kvalifikovanou praktickou činnost v oboru, ke kterému se váže 

akreditace. 

Délka akreditace je omezena pouze na pětileté období. Reakreditace je podmíněna 

opětovným předložením studií dokládajících dostatečný zájem o studijní program 

na trhu práce a zároveň studií dokládajících dostatečný zájem o studijní program ze strany 

potenciálních studentů. 

V celé řadě subjektů poskytovatelů studijních programů FH jsou zastoupeny určitým 

procentuálním poměrem např. hospodářské komory, odborová sdružení aj. - např. FH 

Salzburg nebo instituce zaměřené na profesní vzdělávání, jak je tomu např.u FH des BFI 

Wien. 

Samotní poskytovatelé studijních programů FH jsou soukromé firmy, čemuž odpovídá i 

jejich vnitřní organizační struktura, management a marketingové strategie, které využívají. 

Přijímací řízení často simuluje proces „ucházení se" o pracovní místo a je spojeno 

s pohovorem, který prověřuje hloubku zájmu uchazeče o daný obor. 

Mnozí poskytovatelé, popř. jednotlivé studijní programy se angažují v rámci kooperací či 

společných firem v oblasti aplikovaného vývoje a výzkumu a stávají se tak katalyzátorem 

inovativních procesů v rámci jednotlivých regionů. (Např. FH Salzburg sama vlastní 50% 

podíl na výzkumné společnosti FHS-Forschungsgesellschaft GmbH, u FH Oberôsterreich, 

která vykazuje holdingovou strukturu, je výzkumná společnost jednou zdceřinných 

společností). 

Mnozí výzkumní pracovníci jsou zároveň vyučujícími studijních programů FH, což 

zajišťuje transfer výsledků aplikovaného vývoje a výzkumu přímo do aktuálního obsahu 

výuky. 

Integrální součástí studia je odborná praxe. Praxe musí svou úrovní splňovat velmi přísná 

kvalitativní kritéria. Během odborné praxe musí mít studenti možnost aplikovat a dále 

prohlubovat všechny znalosti, dovednosti a kompetence, které dosud nabyli při studiu a 

navážou také důležité sociální kontakty. 
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• Velké procento studentů, prokáže-li dostatečné schopnosti, získá již v průběhu praxe 

přislib pracovního místo - z tohoto hlediska je praxe pro studenty velkou výzvou a 

motivací. 

• Úzkou vazbou na firemní problematiku se vyznačují také témata 

bakalářských/magisterských/diplomových prací studentů, které studenti obvykle 

zpracovávají během své odborné praxe. 

• V sektoru FH je záměrně velmi vysoké procento vyučujících, externistů, kteří se rekrutují 

ze zaměstnanců firem a organizací, což má garantovat, aby výuka byla zaměřena 

na aktuální potřeby praxe. 

• Některé FH se snaží cíleně udržovat kontakt se svými absolventy a po několika letech 

praxe využít jejich potenciálu k tomu, aby rozšířili řady vyučujících. 

• Ve výuce jsou využívány tzv. integrované formy výuky, při kterých dochází bezprostředně 

po teoretickém výkladu k aplikaci teoretických znalostí a akcentování jejich využití 

v praxi.. 

• Velmi častým jevem je realizace odborných exkurzí ve firmách a podnicích. 

• Jedním z markantních komponentů svědčících o vysoké profesní zaměřenosti je zvýšená 

orientace na zájemce o studium z řad již zaměstnané populace - 42 % studijních programů 

je možno studovat i v rámci studia při zaměstnání. 

• Studenti v rámci formy studia při zaměstnání často pracují v nejrůznějších firmách 

v daném oboru a dochází tak k cenné interakci při výměně zkušeností a nových poznatků 

nejen mezi studenty navzájem, ale i mezi studenty a učiteli. 

• Studium je otevřeno při splnění určitých podmínek i zájemcům z tzv. netradičních skupin 

(bez maturity), kteří však prokážou svoji odbornou způsobilost. 

K ucelení obrazu o rakouském sektoru FH přispěla i dvě vlastní empirická 

šetření provedená dotazníkovou formou. 

První z těchto šetření bylo realizováno na Fachhochschule des BFI Wien a 

respondenty se stalo 107 studentů zmíněné instituce. Cílem dotazníkového 

šetření bylo jednak zjistit, jaké rozdíly vidí studenti mezi Fachhochschule a 

univerzitou, jednak ověřit pevnost rozhodnutí studentů studovat neuniverzitní 

typ vysoké školy (Fachhochschule). 

Dotazníkové šetření přineslo dva následující poznatky: 

• Pro studium v sektoru Fachhochschulen jsou dle názoru studentů charakteristické 

především: zaměřenost studia na potřeby praxe, dobrá organizace a struktura studia, pevné 

(fixní) studijní plány a pevně stanovená délka studia, osobnější a individuálnější přístup 

ke studentům, užší zaměření studia, možnost skloubení studia a zaměstnání (u studentů 
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studia při zaměstnání), striktní povinnost účastnit se výuky, dobré kariérní vyhlídky, menší 

studijní skupiny, vyučující jsou často odborníci z praxe. 

• Naprostá většina studentů by v případě, že by se znovu rozhodovali mezi FH a univerzitou, 

opět zvolila Fachhochschule (94 % studentů). 

Druhé výzkumné šetření bylo uskutečněno celkem mezi 132 studenty dvou 

zavedených poskytovatelů studijních programů - FH Oberósterreich a FH 

Salzburg. Mírně modifikovaná forma zmíněného dotazníku byla použita 

rovněž mezi 70 studenty Vysoké škole technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích (dále VŠTE). Vzhledem k zcela odlišným rámcovým podmínkám 

v začlenění neuniverzitních sektorů do systému vysokého školství a dalším 

důležitým faktorům (např. délce existence institucí a finančnímu zázemí) bylo 

třeba vnímat výsledky dotazníku položeného studentům na VŠTE pouze jako 

doplňkové a orientační pro utváření prvotního obrazu, který posloužil nástinu 

stávajících odlišností mezi vysokými školami neuniverzitního typu v obou 

zemích. K hlavním cílům dotazníkového šetření patřilo především zjištění 

míry spokojenosti studentů se svou vysokou školou, dále potom 

s jejím materiálně technickým a administrativním zázemím. Studenti také 

hodnotili a vyjadřovali své postoje k vybraným aspektům studia a výuky. Toto 

výzkumné šetření přispělo rovněž k získání informací týkajících se postojů 

studentů zkoumaných institucí ke studiu na neuniverzitním typu vysoké školy. 

Výsledky dotazníkového šetření můžeme shrnout následovně: 

1) Celkové hodnocení instituce 

• Zatímco studenti obou rakouských institucí vyjádřili se svou vysokou školou spíše 

spokojenost, studenti VŠTE vyjádřili pouze spokojenost průměrnou. Nejvíce spokojeni 

byli studenti FH Salzburg. 

2) Spokojenost s materiálně technickým a administrativním zázemím 

• Studenti obou rakouských vysokých škol vyjádřili až na jednu výjimku spokojenost 

s areálem, s posluchárnami a technických vybavením, nabídkou odborné literatury, 

administrativním zázemím a možností využívat internet i v době mimo výuky. Zmíněnou 

výjimku představovala pouze mírná nespokojenost studentů FH Oberósterreich s areálem 

vysoké školy. Studenti VŠTE České Budějovice vyjádřili spíše nespokojenost s areálem, 

s posluchárnami a technickým vybavením a také s nabídkou odborné literatury. 
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3) Hodnocení a postoje k vybraným aspektům studia a výuky 

• Největší rozdíl mezi oběma rakouskými institucemi a VŠTE České Budějovice se projevil 

v položkách, ve kterých studenti hodnotili relevanci a význam přednášek, cvičení aj. 

pro svou budoucí profesi a také realizaci praktického zaměření studia. Studenti FH 

Salzburg a FH Oberosterreich se v porovnání se studenty VŠTE přiklonili k názoru, že 

studium je více zaměřeno na potřeby praxe. 

• Studenti všech tří institucí potvrdili poměrně jednoznačně pevnost svého rozhodnuti 

studovat neuniverzitní typ vysoké školy, především pak studenti obou rakouských 

Fachhochschulen. 

• Dotazníkové šetření přineslo také jedno poměrně překvapivé zjištění ohledně studentů 

všech tří institucí. Tímto zjištěním byl velmi jasně deklarovaný nezájem absolvovat jak 

část studia, tak odbornou praxi v zahraničí. 

• Studenti všech tří institucí se přiklonili k názoru, že jejich vysoké školy připravují 

odborníky spíše s regionálním uplatněním. 

• Studenti všech tří institucí uvedli, že cíle a organizace studia jsou jim spíše jasné, poměrně 

pozitivně hodnotili taktéž přístup vyučujících a jejich pedagogickou způsobilost a učitele 

podle jejich přístupu k výuce hodnotili spíše jako „praktiky". 

• Studenti všech tří institucí hodnotili své studium jako mírně podprůměrně náročné, avšak 

přijímací řízení se jim jevilo spíše jako náročnější. 

• Studenti FH Salzburg a FH Oberosterreich hodnotili velmi pozitivně pevně stanovenou 

délku studia a závazné studijní plány, studenti VŠTE České Budějovice naopak hodnotili 

velmi pozitivně možnost opětovného zápisu předmětů. 

• Diametrální rozdíly mezi všemi třemi institucemi se objevily v postoji účastnit se 

v maximální míře výuky. Zatímco studenti FH Salzburg se k této své stávající povinnosti 

vyjádřili pozitivně, studenti FH Oberosterreich mírně negativně. Studenti VŠTE České 

Budějovice by tuto povinnost, v případě, že by byla zavedena, hodnotili velmi negativně. 

• Studenti obou rakouských FH projevili ve srovnání se studenty VŠTE České Budějovice 

větší zájem o výzkumné aktivity a projekty v rámci svého oboru studia. 

• Zatímco studenti obou rakouských FH se přiklonili mírně k názoru, že studium je finančně 

náročné, studenti VŠTE České Budějovice hodnotili finanční náročnost studia jako mírně 

podprůměrnou. 

Výsledky předchozího šetření ukázaly, že VŠTE České Budějovice by měla 

k optimálnější spokojenosti svých studentů podniknout především následující 

opatření: 

1) Zlepšit především materiálně technické zázemí a nabídku odborné literatury. 

2) Větší měrou realizovat praktické zaměření studia. 

3) Více akcentovat internacionalizaci studia. 
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Závěrem lze konstatovat, že disertační práce ukázala, že rakouský sektor 

Fachhochschulen je příkladem dobře fungujícího sektoru vysokých škol 

neuniverzitního typu. Toto konstatování se opírá především o následující fakta 

a zjištění: 

1) Disertační práce přinesla poznatek, že sektor FH funguje na bázi moderního 

modelu, k jehož pozitivním stránkám patří především: 

• Přizpůsobování obsahu studia potřebám praxe. 

• Důraz na spolupráci s firemním sektorem. 

• Zavádění tržních prvků do vnitřního i vnějšího fungování institucí. 

• Existence manažerského řízení institucí. 

• Diverzifikace financování. 

• Velký akcent na kvalitu. 

• Značný důraz na uspokojování potřeb již zaměstnané populace. 

• Internacionalizace studia a otevřenost boloňskému procesu. 

• Prezence aplikovaného výzkumu a vývoje v rámci studia. 

2) Práce také ukázala, že se rakouský sektor FH dokázal díky svým 

charakteristickým rysům i specifikám ve vztahu k univerzitnímu sektoru velmi 

dobře profilovat. Jeho osobitost by se dala charakterizovat často užívaným 

následujícím příměrem, který ovšem není pouhým klišé: „andersartig aber 

gleichwertig" (jiný ale rovnocenný). Práce také na příkladu Rakouska ukázala, 

že se v rámci binární struktury vysokoškolského systému daří lépe utvářet 

osobitý profil neuniverzitního sektoru a zaručit jeho optimálnější zaměřenost 

na potřeby praxe. 

3) Rovněž vlastní výzkumné šetření potvrdilo spokojenost studentů jak 

se svými vysokými školami, tak s vybranými aspekty výuky a studia a zároveň 

prokázalo velkou míru pevnosti rozhodnutí studentů studovat neuniverzitní typ 

vysoké školy. 
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Disertační práce přinesla celou řadu dílčích poznatků, které by se mohly stát 

v řadě aspektů inspirativní pro zlepšování chodu jednotlivých vysokých škol 

(např. odborná praxe, přijímací řízení, internacionalizace apod.), tak celého 

systému a zároveň přispět k stávající diskusi o jeho dalším směřování. Velmi 

podnětné se jeví především mechanismy, které garantují vysokou zaměřenost 

na potřeby praxe a systém zabezpečení kvality. Z hlediska systému by nebylo 

od věci zvážit cestu větší diferenciace mezi univerzitním a neuniverzitním 

sektorem. 
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9 Resumé 

Rakouský model Fachhochschulen 

Jedním z palčivých problémů našeho vysokého školství je nedořešená otázka 

jeho diverzifikace. Záměrem disertační práce bylo proto nalézt dobře fungující 

zahraniční sektor vysokých škol neuniverzitního typu, který by se mohl stát 

podnětný i pro nás. Vybráno bylo sousední Rakousko především proto, že zde 

byla otázka vytvoření neuniverzitního vysokoškolského sektoru (sektoru 

Fachhochschulen) řešena zhruba ve stejném období jako u nás, počátkem 

90. let 20. století, avšak zcela odlišným způsobem. 

Ačkoliv je Rakousko naší sousední zemí, podrobnější a aktuálnější informace 

0 tamějším sektoru Fachhochschulen se u nás prakticky nevyskytovaly. 

Disertace proto přináší velmi komplexní pohled na fungování celého tohoto 

sektoru v Rakousku. 

V úvodní části práce byla v popředí výzkumných prací genese a především 

deskripce, analýza a následná syntéza obecného rámce fungování rakouského 

sektoru Fachhochschulen. Výsledkem této fáze práce bylo sestavení modelu 

fungování rakouského sektoru Fachhochschulen. Předmětem výzkumu se 

taktéž stal systém zabezpečení kvality sektoru Fachhochschulen, vzhledem 

ke klíčové roli, kterou systém zabezpečení kvality sehrává v rámci každého 

vzdělávacího systému. 

Práce se dále velmi detailně zaobírala především výukou a studiem, studenty, 

učiteli i absolventy studijních programů FH. V centru pozornosti stálo také 

přijímací řízení a nebyl opomenut ani fenomén odborné praxe. Práce 

zmapovala i problematiku internacionalizace studia v rakouském sektoru FH a 

ukázala rovněž postavení aplikovaného výzkumu a vývoje v rámci tohoto typu 

studia. Během práce byly kontinuálně akcentovány především charakteristické 

1 specifické rysy jednotlivých segmentů sektoru Fachhochschulen v Rakousku 

a rovněž byly identifikovány prvky, které dokládají jeho vysokou zaměřenost 

na potřeby praxe a které zároveň razí jeho osobitý profil. 
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K ucelení pohledu na rakouský sektor Fachhochschulen přispěla i dvě vlastní 

realizovaná výzkumná šetření u studentů studijních programů Fachhochschule. 

Za účelem nastínění možných odlišností mezi neuniverzitními typy 

vysokoškolských institucí u nás a v Rakousku bylo druhé z těchto šetření 

v mírně modifikované formě realizováno i na jedné české vysoké škole 

neuniverzitního typu. 

Práce prokázala, že se rakouský sektor Fachhochschulen dokázal během své 

dosavadní existence velmi dobře profilovat díky svým charakteristickým i 

specifickým rysům a především důsledným zaměřením na potřeby praxe a že je 

možno tento sektor považovat za příklad dobře fungujícího sektoru 

neuniverzitních vysokých škol, z něhož lze čerpat řadu inspirativních 

podnětů. 

V závěru práce následovala jednak některá doporučení pro VŠTE České 

Budějovice, na které bylo realizováno obdobné výzkumné šetření jako u dvou 

rakouských poskytovatelů studijních programů FH, jednak byl nastíněn 

žádoucí směr dalšího směřování neuniverzitního sektoru vysokých škol u nás. 
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10 Summary 

The Model of Austrian Fachhochschulen 

One of the burning problems of our higher education is an unresolved question 

of its diversification. The aim of the thesis was therefore to find 

a well-functioning foreign sector of higher education institutions of 

a non-university type, which could become an inspiration for us. 

Neighbouring Austria was dealing with the question of a non-university higher 

education sector (the Fachhochschulen sector) at about the same time period, in 

the early 1990s, as our country and therefore I chose Austrian model although 

their solution was completely different. 

Although Austria is our neighbouring country, more detailed and updated 

information on the Fachhochschulen sector was virtually absent in the Czech 

Republic. The dissertation, therefore, provides a very comprehensive view of 

the functioning of this sector in Austria. 

Research work and in particular genesis, analysis and subsequent synthesis of 

the general framework of the functioning of the Austrian Fachhochschulen 

sector were at the forefront in the introductory part of the thesis. This section of 

the thesis results into forming an operation model of the Austrian 

Fachhochschulen sector. The research also examines the quality assurance 

system in the Fachhochschulen sector because it plays a key role within each 

educational scheme. 

The dissertation deals in detail with teaching and studying, students, teachers 

and degree programs graduates of FH. The admission procedure was also in the 

spotlight and the phenomenon of professional practice was not neglected either. 

The thesis monitored study internationalization problems in the Austrian FH 

sector, and also showed the status of applied research and development in this 

type of study. Particular characteristic and specific features of the various 

segments of the Fachhochschulen sector in Austria were emphasized. 

Similarly, there were identified the elements that demonstrate a strong focus on 

the needs of practice and at the same time paving its distinctive profile. 
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The two self-implemented research surveys among Fachhochschulen degree 

programs students contributed to the holistic view of the Austrian 

Fachhochschulen sector. 

In order to outline the possible differences between the types of non-university 

higher education institutions in our country and in Austria the second survey in 

a slightly modified form was implemented at a Czech higher education 

institution of a non-university type. 

The thesis proved that the Austrian Fachhochschulen sector has managed to 

profile very well during its previous existence due to its characteristic and 

specific features and a particular attention to the needs of rigorous practice. 

This sector can be regarded as an example of a well-functioning non-university 

sector of higher education from which it is possible to draw many inspiring 

initiatives. 

The conclusion includes some recommendations for VŠTE České Budějovice, 

where similar surveys as in two Austrian providers of FH courses were 

implemented. It also outlines a desirable future direction of the non-university 

sector of higher education in our country. 



11 Kurzfassung 

Das österreichische Model von Fachhochschulen 

Eines der brennenden Probleme unseres Hochschulwesens ist die nicht 

zufrieden stellend gelöste Frage seiner Diversifizierung. Die Absicht 

der Dissertation war deshalb, einen gut funktionierenden ausländischen 

Hochschulsektor des nicht universitären Typs zu finden, der für unser 

Hochschulwesen anregend sein könnte. Es wurde unser Nachbarland 

Österreich ausgewählt. Diese Wahl wurde getroffen, weil die Frage 

der Konstituierung des nicht universitären Hochschulsektors (Sektors der 

Fachhochschulen) ungefähr in derselben Zeit gelöst wurde wie bei uns. Es war 

Anfang der neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts und es handelte sich 

dabei um eine völlig unterschiedliche Art und Weise seiner Konstituierung. 

Obwohl Österreich unser Nachbarland ist, gab es kaum ausfuhrlichere und 

aktuellere Informationen über den hiesigen FH-Sektor. Die Dissertation bringt 

darum einen sehr integrierten Einblick in das Funktionieren dieses Sektors 

in Österreich. 

Im ersten Teil der Arbeit standen im Vordergrund der Forschungsarbeiten die 

Genese und vor allem die Deskription, die Analyse und folgende Synthese des 

allgemeinen Funktionsrahmens des österreichischen FH-Sektors. Das Ergebnis 

dieses Teiles war die Erstellung des Modells, auf dessen Basis der 

österreichische FH-Sektor funktioniert. Zum Forschungsgegenstand wurde 

auch das Qualitätssicherungssystem, in Bezug auf die Rolle, die das 

Qualitätssicherungssystem im Rahmen eines jenen Bildungssystems einnimmt. 

Der Autor der Arbeit beschäftigte sich auch sehr detailliert vor allem mit der 

Lehre und dem Studium, mit den Studenten, dem Lehrpersonal und auch mit 

den Absolventen der FH-Studienprogramme. Die Aufmerksamkeit wurde auch 

dem Aufnahmeverfahren gewidmet und es wurde auch das Phänomen des 

Berufspraktikums nicht ausgelassen. In der Arbeit wurden ebenfalls die 

Problematik der Internationalisierung des Studiums dargestellt und auch die 

Stellung der angewandten Forschung und Entwicklung im FH-Studium gezeigt. 
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In der Arbeit wurden kontinuierlich vor allem charakteristische und spezifische 

Züge der einzelnen Segmente des FH-Sektors in Österreich akzentuiert und es 

wurden ebenfalls Elemente identifiziert, die seinen hohen Praxisbezug 

dokumentieren und die zugleich auch sein einzigartiges Profil prägen. 

Auch zwei eigene durchgeführte empirische Forschungen trugen dazu bei, 

einen Gesamtüberblick über den FH-Sektor zu vermitteln. Diese empirischen 

Forschungen wurden bei Studenten der FH-Programme realisiert. Die zweite 

empirische Forschung wurde in einer etwas modifizierter Form auch an einer 

tschechischen Hochschule des nicht universitären Typs durchgeführt. Diese 

empirische Forschung sollte auf mögliche Unterschiede zwischen den 

Hochschulen des nicht universitären tertiären Sektors in beiden Ländern deuten. 

Die Arbeit zeigte, dass sich der österreichische FH-Sektor während seiner 

bisherigen Existenz dank seiner charakteristischen und spezifischen Züge und 

vor allem dank seines hohen Praxisbezuges sehr gut profilieren konnte. 

Deshalb kann man diesen Sektor für das Beispiel eines gut funktionierenden 

nicht universitären Hochschulsektors halten und es ist möglich in diesem 

Sektor eine ganze Reihe von inspirierenden Anreizen zu finden. 

Zum Schluss der Arbeit folgten einige Empfehlungen für die Technische und 

Ökonomische Hochschule České Budějovice, wo eine ähnliche empirische 

Forschung wie bei zwei österreichischen Erhaltern von FH-

Studienprogrammen realisiert wurde. Es wurde auch der angestrebte künftige 

Weg für die Entwicklung unseres nicht universitären Hochschulsektors gezeigt. 
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1. Dotazník spokojenosti studentů - FH Salzburg a FH Oberösterreich (květen 
2008) 

Sehr geehrte Studierende, ich bitte Sie den folgenden Fragebogen auszufüllen. Sie 
helfen mir bei meiner Forschung, die die österreichischen Fachhochschulen und 

die tschechischen Hochschulen des nicht universitären Typs betrifft. 

Fragebogen der Zufriedenheit von Studierenden 

Der Befragte : [~| Mann Q Frau 
Studienjahr: [ J e r s t e s Q zweites Q drittes 
Form des Studiums: Q Vollzcitstudium Q Bcrufsbcglcitendes Studium 

Studiengang (ergänzen Sie, bitte): 

Zur Beantwortung der folgenden Fragen gibt es 5 Abstufungen. Markieren Sie 
immer eine der Abstufungen je nach dem Maß Ihrer Einstellung zu den 

einzelnen Posten des Fragebogens. 

1. Das Areal Ihrer Hochschule entspricht Ihren Bedürfnissen . . . . 

völlig o o o o o überhaupt nicht 

2. Mit den Hörsälen, Seminarräumen und der technischen Ausstattung sind Sie...? 

sehr zufrieden o o o o o sehr unzufrieden 

3. Die Auswahl und das Angebot an Fachbüchern, Fachzeitschriften und anderen 
Studienmaterialien in Ihrer Bibliothek sind . . . . 

sehr gut o o o o o sehr schlecht 

4. Die Amtszeiten der Bibliothek und der Administration sind für Sie an Ihrer FH . . . . 

optimal o o o o o nicht gut 

5. Der Internetzugang ist für Studierende auch in den Zeiten außerhalb der LV im 
ausreichenden Maß möglich. 

stimmt völlig o o o o o stimmt nicht 

6. Das Auswahlverfahren (die Aufnahmeprüfung) an der FH war für Sie 

sehr schwierig o o o o o sehr einfach 

7. Die Ziele und die Organisation des ganzen Studiums sind Ihnen . . . . 

völlig klar o o o o o völlig unklar 

8. Mit dem Herangehen der Lehrenden an den Unterricht und Ihren pädagogischen 
Fähigkeiten sind Sie . . . . 

sehr zufrieden o o o o o unzufrieden 

9. Die meisten Lehrenden, Lektoren und Dozenten sind eher . . . . 

„Praktiker" o o o o o „Theoretiker" 

10. Die Relevanz und den Sinn der LV finden Sie für Ihre künftige berufliche Praxis . . . . 

sehr hoch o o o o o sehr niedrig 
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11. Verschiedene Unterrichtsformen (Frontal- Gruppenunterricht, Selbststudium 
usw.) werden variiert. 

optimal o o o o o wenig 

12. Die praktische Ausrichtung des Studiums wird nicht nur proklamiert, sondern auch 
realisiert. 

stimmt völlig o o o o o stimmt überhaupt nicht 

13. Die Lehrinhalte werden laufend aktualisiert. 

stimmt völlig o o o o o stimmt überhaupt nicht 

14. Die feste Studiendauer und die festen Studienplänc an der FH finden Sie . . . . 

sehr positiv o o o o o sehr negativ 

15. Die Anwesendheitspfiicht bei den Lehrveranstaltungen finden Sie . . . . 

sehr positiv o o o o o sehr negativ 

16. Die Forschung und die Forschungsprojekte in Ihrem Fachbereich . . . . 

interessieren Sie sehr o o o o o interessieren Sie gar nicht 

17. Wie viel Zeit verbringen Sie pro Woche mit der Vorbereitung für die LV? 

o keine Zeit o 1 bis 2 St. o 3-4 St. o 5-6 St. o mehr als 6 St. 

18. Ist das Studium an Ihrer FH aus Ihrer Sicht anstrengend? 

ja, sehr o o o o o nein, gar nicht 

19. Könnten Sie Ihre Entscheidung ändern, würden Sie lieber das Uni-Studium wählen? 

ja, bestimmt o o o o o nein, keinesfalls 

20. Ist für Sie das FH-Studium finanziell aufwendig? 

ja, sehr o o o o o nein, überhaupt nicht 

21. Beabsichtigen Sie ein Semester an einer ausländischen Hochschule zu verbringen? 

eher ja o o o o o ehernein 

22. Haben Sie vor das Praktikum bei einer Firma im Ausland zu absolvieren? 

eher ja o o o o o eher nein 

23. Die FH bereitet Ihrer Meinung nach eher die Spezialisten für den Einsatz vor. 

regionalen o o o o o internationalen 

24. Ihre Hochschule bewerten Sie im Großen und Ganzen .... 

sehr positiv o o o o o sehr negativ 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zusammenarbeit! 
Zdenek Caha 
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2. Dotazník spokojenosti studentů - VŠTE České Budějovice (říjen 2008) 

Vážen í s t u d e n t i , chtě l b y c h V á s p o ž á d a t o vyp lněn í n á s l e d u j í c í h o dotazníku. 
Z í s k a n é údaje využiji při s v é m v ý z k u m u , který s e týká r a k o u s k ý c h 

v y s o k ý c h o d b o r n ý c h š k o l ( F a c h h o c h s c h u l e n ) a č e s k ý c h v y s o k ý c h ško l 
neuniverz i tn ího typu. 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 

Respondent: |~~| žena | | muž 
Ročník studia: | | první f~l druhý Q třetí 
Forma studia P l denní | | distanční 

Obor studia (vyplňte): 

V rámci pětistupňové škály vyznačte míru Vašeho postoje k jednotlivým 
položkám dotazníku. 

1. Areál Vaší školy odpovídá Vašim potřebám 

zcela o o o o o vůbec ne 

2. S posluchárnami, seminárními prostorami a technickým vybavenim jste 

velmi spokojen/a o o o o o velmi nespokojen/a 

3. Výběr a nabídka odborné literatury, odborných časopisů a ostatních studijních materiálů 
ve Vaší knihovně jsou 

výborné o o o o o velmi špatné 

4. Úřední hodiny knihovny a administrativního úseku (např. studijního oddělení) na Vaší 
vysoké škole jsou pro Vás 

optimální o o o o o nevyhovující 

5. Studenti mají možnost využívat internet v dostatečné míře i v době mimo výuky, 

souhlasí zcela o o o o o nesouhlasí vůbec 

6. Přijímací řízení na Vaši vysokou školu bylo pro Vás 

velmi obtížné o o o o o velmi snadné 

7. Cíle a organizace celého studia jsou Vám 

naprosto jasné o o o o o zcela nejasné 

8. S přístupem vyučujících k výuce a jejich pedagogickou kvalitou jste 

velmi spokojen o o o o o nespokojen 

9. Většina vyučujících, lektorů, docentů jsou 

„praktici" o o o o o „teoretici" 

10. Relevantnost a význam přednášek, seminářů, cvičení apod. je pro Vaše budoucí profesní 
uplatnění 

velmi vysoká o o o o o velmi nízká 

11. Různé formy výuky jsou střídány (frontální, skupinová výuka, samostudium aj.) 

optimálně o o o o o málo 
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12. Praktické zaměření studia je nejen proklamováno, nýbrž také realizováno. 

naprosto souhlasí o o o o o vůbec nesouhlasí 

13. Obsah výuky je průběžně aktualizován 

zcela souhlasí o o o o o vůbec nesouhlasí 

14. Možnost opětovného zápisu předmětů v dalším studijním období a možnost prodlužování délky 
studia hodnotíte 

velmi pozitivně o o o o o velmi negativně 

15. Uvítali byste povinnost účastnit se v maximální míře všech zvolených přednášek a seminářů? 

určitě ano o o o o o rozhodně ne 

16. Výzkum, výzkumné aktivity a projekty ve Vašem oboru Vás 

zajímají velmi o o o o o nezajímají vůbec 

17. Kolik času strávíte týdnč přípravou na výuku? 

o žádný o 1 - 2 hodiny o 3 - 4 hodiny o 5 - 6 hodin o více než 6 hodin 

18. Je z Vašeho pohledu studium na Vaší vysoké škole náročné? 

ano, velmi o o o o o ne, vůbec ne 

19. Kdybyste mohl/a změnit své rozhodnutí, zvolil/a byste raději studium svého oboru 
na univerzitě (např. JČU)? 

ano, určitě o o o o o ne, v žádném případě 

20. Je pro Vás studium finančně náročné? 

ano, velmi o o o o o ne, vůbec ne 

21. Zamýšlíte strávit část studia na zahraniční vysoké škole? 

spíše ano o o o o o spíše ne 

22. Máte v úmyslu absolvovat odbornou praxi v zahraničí? 

spíše ano o o o o o spíše ne 

23. Podle Vašeho názoru připravuje Vaše vysoká škola spíše odborníky s uplatněním 

regionálním o o o o o mezinárodním 

24. Svou vysokou školu hodnotíte celkově 

velmi pozitivně o o o o o velmi negativně 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku! 
Zdeněk Caha 

172 



3. Dotazník - Fachhochschule des bfi Wien (duben 2006) 

Sehr geehrte Studierende, ich bitte Sie den folgenden Fragebogen auszufüllen. Sie 
helfen mir bei meiner Forschung, die die österreichischen Fachhochschulen und 

die tschechischen Hochschulen des nicht universitären Typs betrifft. 

Studiengang (ergänzen Sic, bitte): 

Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 

1) Welcher Unterschied ist Ihrer Meinung nach zwischen der Fachhochschule 

und der Universität? 

2) Würden Sic sich noch einmal für das Studium an der Fachhochschule 

entscheiden? 

• dri t tes 

n Bcrufsbeglcitcndes Studium 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zusammenarbeit! 
Zdenek Caha 
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