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ABSTRAKT: 
 
 Tato práce analyzuje sou�asnou situaci financování terciárního vzd�lávání v �eské 

republice a východiska pro možnou reformu systému na základ� dokumentu zpracovaného 

Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy, tzv. Bílé knihy a ekonomických teorií Barra, 

Friedmana a Palacia, které v r�zných obm�nách fungují v �ad� zemí OECD. Podrobn�ji je 

popsán švédský systém. 

 Okrajov� jsou zmín�ny n�které výsledky výzkum� postoje student� �eských vysokých 

škol k možnostem spolufinancování studia provedené Akademií v�d �eské republiky v roce 

2004 a 2008. Sou�asn� byly použity n�které záv�ry vyplývající z dotazníku vytvo�eného 

v rámci zpracování této práce.  

 

ABSTRACT: 

 

 This work analyses the current situation of tertiary education funding in the Czech 

Republic and tries to find grounds for a possible reform of the funding system on the basis 

of a document issued by the Czech Ministry of Education, Bílá Kniha (transl. White Paper) 

and economics theories of Barr, Friedman and Palacios, which in different ways have been 

applied in various countries of OECD. The Swedish funding system is described in more 

detail. 

 Some results of the reseach into the attitude of the Czech students about 

the possibilities of cofinancing their tertiary education, which was conducted by the Academy 

for the Sciences of the Czech Republic in 2004 and 2008 are mentioned marginally. 

Simultaneously, the data from a special research made only for this work are used. 
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1. Úvod 

 „�ím významn�jším zdrojem sociálního vzestupu a životního úsp�chu vzd�lání v dané 

spole�nosti je, tím v�tší d�raz se klade na to, aby p�ístup ke vzd�lání byl otev�ený 

a spravedlivý. To nevyhnuteln� vyvolává otázku, komu se vyššího vzd�lání dostane a komu 

naopak z�stane odep�eno. Nejde p�itom jen o to, jak velká �ást populace má šanci získat vyšší 

vzd�lání, což vyvolává spíše otázky spojené s prosperitou zem� a její schopností obstát 

ve sv�tové konkurenci, ale zejména o to, z jakých d�vod� je ur�itým skupinám obyvatelstva 

vzd�lávací systém otev�ený více než jiným. Ve chvíli, kdy rozdíly v dosaženém vzd�lání 

mezi skupinami jsou vnímány jako d�sledek nerovných šancí zp�sobených n��ím jiným než 

zájmem, schopnostmi a v�lí studovat (rasa, náboženství, pohlaví, sociáln�-ekonomický 

p�vod), jde o problém dotýkající se samé podstaty sociální spravedlnosti a sociální 

soudržnosti spole�nosti. A�koli dosavadní vývoj ve sv�t� ukazuje, že �ím vyšší je celková 

vzd�lanostní úrove� zem�, tím nižší je hladina vzd�lanostních nerovností, není tomu vždy tak, 

že r�st vzd�lávacích p�íležitostí automaticky vede ke zmenšování nerovností.“1 

Petr Mat�j� a Simona Weidnerová, 

�lenové expertního týmu projektu Ipn Reforma terciárního vzd�lávání odpov�dní za p�ípravu 

návrhu finan�ní pomoci student�m. 

 

 Práce rozebírá sou�asnou situaci systému financování �eského vysokého školství. 

Zabývá se p�ipravovanou reformou koncep�n� postavenou na dokumentu Bílá kniha. 

Reforma vychází z teorií spolufinancování terciárního vzd�lávání, které publikují p�edevším 

Nicholas Barr a Miguel Palacios. Auto�i reformy �erpali inspiraci také z již zavedených 

systém� (nap�. v Austrálii, Spojených státech amerických nebo Švédsku). Práce dále uvádí 

postoje k této reform� a její postupný vývoj. N�která fakta jsou podložena výsledky 

získanými z dotazník� (z roku 2004 a 2008 uspo�ádaných Akademií v�d �R a z roku 2010 

z informativního dotazníku vytvo�eného speciáln� pro tuto práci). Tyto výsledky jsou pouze 

orienta�ní, nebo	 v�tšina respondent� nemá specializaci v oboru a o reformu se nezajímá, 

takže jejich odpov�di mohou být �asto intuitivní. Do data uzav�ení této práce nebyl vytvo�en 

závazný návrh reformy terciárního vzd�lávání zakotvený v právní úprav�. 

 

                                                
1 Dostupné na http://www.reformy-msmt.cz/financni-pomoc-studentum/clanky/financni-pomoc-studentum-proc-
jak-kdy (ke dni 14.5.2010). 
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2. Teoretická východiska v oblasti vysokoškolského vzd�lávání 
 

Všechny vysp�lé státy sv�ta zabývající se otázkami financování systému vysokoškolského 

vzd�lávání obecn� �eší t�i okruhy problém�: 

� zhodnocení efektivity systému financování vysokých škol 

� možnosti posilování vícezdrojového financování (tento okruh problém� má vy�ešit 

p�ístup k financování vysokých škol z investi�ního hlediska a možností získání 

dodate�ných zdroj� financování) 

� sociální nerovnosti, které vznikají v d�sledku používaných systém� financování. 

 

2.1. Pohledy na problémy financování vysokoškolského vzd�lávání 
 

 Uvedené okruhy problém� financování vysokoškolského vzd�lávání lze analyzovat 

z následujících hledisek (Simonová, 2005). 

 

 Sociální hledisko 

 Vysp�lé státy sm��ují k vytvo�ení takového systému poskytování vysokoškolského 

vzd�lávání, který by umožnil studium všem uchaze��m. Tento stav je považován za ideální, 

avšak prozatím z�stává pouze idealistickou vizí. Proto by šance studovat na vysoké škole m�li 

dostat nejnadan�jší, nejúsp�šn�jší a nejsnaživ�jší, a to bez ohledu na sociální t�ídu, ze které 

pocházejí. Vysokoškolského vzd�lávání se v p�evažujícím procentu ú�astní studenti z rodin 

lépe finan�n� zajišt�ných, z rodin, v nichž alespo� jeden z rodi�� ukon�il vysokoškolské 

studium, a z rodin za�azených do vyšších pozic v rámci stratifika�ního systému zem� (systém 

sociálních t�íd). 

 �eská republika vykazuje dlouhodob� postupné prohlubování sociálních nerovností,2 

což se projevuje i v p�ístupu k terciárnímu stupni vzd�lávání. Efektivním �ešením sm��ujícím 

k odstran�ní tohoto problému se jeví zvýšení kapacity vysokých škol. Tohoto kroku se 

poda�ilo dosáhnout nap�. ve Spojených státech amerických, kde se zvýšil po�et student� 

pocházejících z d�lnických rodin studujících na vysoké škole až o 10 %. Úsp�šn� dopadlo 

i Švédsko, kde se šance student� s rozdílným sociálním p�vodem tém�� vyrovnaly. 

 Situace na poli �eského vysokého školství není v porovnání s ostatními zem�mi 

OECD p�íznivá.3 Poptávka po vysokoškolském vzd�lání p�evyšuje nabídku a studenti nejsou 

                                                
2 Sociologický ústav Akademie V�d �R: Tu�ek, Machonin, Gartman, 2000: Vývoj sociální struktury v �eské 
spole�nosti 1988 – 1999. 
3 Education at a Glance, 2009 (www.OECD.org). 
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omezeni po�tem p�ihlášek ke studiu na jednotlivých školách a oborech. Již tento fakt 

znevýhod�uje studenty z h��e finan�n� situovaných rodin, kte�í ztrácejí šance být p�ijati 

ke studiu v prestižních oborech již proto, že placenou p�ihlášku podají rad�ji na tu školu, 

na které je p�evis poptávky ke studiu nižší. V kone�ném d�sledku tento stav m�že znamenat 

snížení kvality vzd�lávání v okamžiku, kdy šanci ke studiu nedostanou studenti, kte�í jsou 

v daném oboru nejnadan�jší, avšak z d�vodu malé informovanosti a nedostate�nému 

finan�nímu zabezpe�ení ke studiu vybraného oboru nedostanou p�íležitost. Snížení kvality 

terciárního vzd�lávání má negativní vliv na celou spole�nost, nebo	 finan�ní prost�edky 

poskytnuté na vzd�lávání nejsou využity nejefektivn�jším zp�sobem. 

 

 Ekonomické hledisko 

 Otázka, kterou je t�eba se zabývat z ekonomického hlediska, je postavena na vyjasn�ní 

pojmu, jakým statkem je vzd�lání z pohledu celé spole�nosti, tedy zda se jedná o �ist� ve�ejn� 

poskytovaný statek nebo ve�ejn� poskytovaný soukromý statek (Stiglitz, 1988). V období 

socialismu a komunismu bylo vzd�lávání považováno za �ist� ve�ejný statek. Vycházelo se 

ze skute�nosti, že veškeré náklady na vzd�lávání nese stát, a proto není d�vod, aby profit 

ze vzd�lávání p�ipadl studentovi. Rozdíly v p�íjmech r�zn� vzd�laných obyvatel byly 

minimální. 

 V dob� kapitalismu se již v�tšina ekonom� p�iklání k variant� druhé, která je 

postavena na faktu, že vzd�lání je ve�ejn� poskytovaným soukromým statkem, který vykazuje 

celou �adu kladných externalit s pozitivním vlivem na celou spole�nost. Vyšší vzd�lanostní 

úrove� obyvatelstva p�ináší úsporu státních výdaj�, a to v celé �ad� oblastí:  

� nižší výdaje na výplatu sociálních podpor (lidé s vyšším vzd�láním lépe �elí 

nezam�stnanosti, jsou schopni se rychleji rekvalifikovat a adaptovat se do nového 

prost�edí) 

� pokles kriminality 

� lepší postavení ve stratifika�ním systému. 

Obyvatelé s vyšším vzd�láním zpravidla dosahují vyšších p�íjm�, ze kterých odvád�jí 

vyšší dan� do státního rozpo�tu. 

V neposlední �ad� má vyšší vzd�lání kladný vliv na materiální a duchovní rozvoj 

každého jednotlivce. Vzd�lan�jší jedinec má významné p�edpoklady k dalšímu profesnímu 

r�stu. 
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Politické hledisko 

Nejv�tší problém financování vysokoškolského vzd�lávání p�edstavuje �ešení forem 

spoluú�asti student�. Tato otázka je velmi citlivým tématem pro politická jednání. Proto se 

nejen v �eské republice �ada politických stran k tomuto tématu ve svých programových 

prohlášeních staví vyhýbav� nebo jeho �ešení nasti�uje pouze okrajov�.  

V �eské republice jsou provád�ny výzkumy zjiš	ující postoje a názory student� 

na problematiku spolufinancování vysokoškolského studia. Výsledk�m t�chto výzkum� je 

v�nována podkapitola 3.6. 

Druhým okruhem politických diskuzí je da�ové zatížení obyvatel, od n�hož je 

odvozeno sestavování státního rozpo�tu s kapitolou školství. �eská republika pat�í mezi zem� 

s pr�m�rným da�ovým zatížením – cca 36,7 % HDP – v porovnání s ostatními zem�mi 

OECD. Nejvyšší da�ové zatížení vykazuje Švédsko – cca 50,1 % HDP.4 Jeho rozpo�tové 

hospoda�ení umož�uje p�erozd�lení mnohem v�tšího objemu finan�ních prost�edk� do oblasti 

vzd�lávání (potažmo terciárního vzd�lávání). Tato skute�nost se projevuje p�edevším v otázce 

dostupnosti vysokoškolského vzd�lávání a v jeho vysoké kvalit�. 

 

2.2. Nicholas Barr 
 

Významným anglickým ekonomem, který zpracoval teorie o efektivním financování 

vzd�lávání, je Nicholas Barr (Simonová, 2005; Barr, 2004). Barr zd�raz�uje význam lidského 

kapitálu a jeho vliv na efektivitu ekonomiky státu. V poslední dob� jsou celosv�tov� 

zaznamenány vzr�stající investice do lidského kapitálu, kterými je myšleno p�edevším 

investování finan�ních prost�edk� do terciární sféry vzd�lávání. D�ležitost investic 

do lidského kapitálu je možné odvodit ze základní produk�ní funkce: 

Q = f (K, L, M )  

kde Q je ozna�ení pro celkový výstup v závislosti na t�ech prom�nných, kterými jsou kapitál 

K, práce L a nerostné suroviny M. Produk�ní funkce f ozna�uje technologie dostupné 

v jednotlivých zemích. Význam jednotlivých prom�nných se v �ase m�ní. V sou�asné dob� 

roste p�edevším d�ležitost práce, která je spojena s investicemi do lidského kapitálu, proto je 

p�ikládán stále v�tší význam vzd�lávání. 

 Barr od�vod�uje nutnost reformy financování vysokého školství na základ� dvou 

následujících fakt�.  

                                                
4 Je zde uvedena složená da�ová kvóta, která m��í da�ové zatížené obyvatelstva, data jsou aktuální k roku 2009. 
Zdroj: www.mesec.cz, www.finexpert.cz. 
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 Vzd�lávání je velmi d�ležité v oblasti technologických zm�n. Sou�asný vývoj se 

vyzna�uje rychlým tempem na tomto poli. S r�stem složitosti technologií dochází k rostoucí 

poptávce po vysoce kvalifikované pracovní síle a je tedy d�ležité, aby docházelo i k r�stu 

vzd�lanosti pracovník�, jak budoucích, tak i sou�asných.  

 Druhým d�ležitým faktem pro reformu jsou demografické zm�ny obyvatelstva. 

Nejv�tší demografický problém sou�asné doby p�edstavuje stárnoucí populace, což p�sobí 

velké problémy s financováním rozpo�tového systému, který �erpá peníze od da�ových 

poplatník�, jejichž po�et ubývá vzhledem k rostoucímu po�tu lidí, kte�í peníze ze systému 

od�erpávají. Proto je t�eba zefektivnit výrobu a více investovat nejen do moderních 

technologií, ale p�edevším do lidského kapitálu. 

 Systém financování se odvíjí od povahy vysokého školství. Barr uvádí dva rozdílné 

modely (Simonová, 2005 - Barr): 

 Angloamerický model, ve kterém je systém vysokých škol považován za heterogenní, 

v n�mž je podporována rozmanitost škol a dochází k poskytování r�zných forem vzd�lávání 

s odlišnými kvalitami výstupu. 

 Druhým modelem je model Skandinávský, který považuje vzd�lávací intituce 

za homogenní jednotky, jejichž studijní programy jsou rovnocenné, a kde se se všemi školami 

zachází stejn�. Zabývá se tedy masovým p�ístupem ke vzd�lávání. 

 V p�ístupu k financování vysokých škol Barr rozlišuje dv� extrémní situace lišící se 

formou investic: 

 První vychází z ur�ení schopnosti studenta splácet podle sou�asné situace, ve které se 

nachází. Je zde tedy uplatn�no sociální postavení rodiny a p�ístup zvýhod�uje studenty 

z nižších sociálních t�íd, kterým je poskytnuta v�tší státní podpora, p�estože po dosažení 

vysokoškolského vzd�lávání mohou být fina�n� lépe zabezpe�eni než studenti vycházející 

z rodin z vyšších stratifika�ních vrstev. 

 Druhý p�ístup zohled�uje stav studenta po dokon�ení studia. Jeho platební schopnost 

se m��í podle p�edpokládané finan�ní situace absolventa vysoké školy. Barr v tomto p�ípad� 

navrhuje formu investic do vzd�lání prost�ednictvím splátek, které jsou po�ítány z budoucího 

p�íjmu. V�tšina odborník� se p�iklání k této form� financování terciárního vzd�lávání. 

D�ležitá je dobrá informovanost student�, což m�že znevýhod�ovat jedince ze sociáln� 

slabších sociálních t�íd (oproti prvnímu sm�ru, kde byli zvýhod�ováni).  
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Ve své ekonomické teorii rozlišuje Barr t�i vývojové formy financování vysokého 

školství (Simonová, 2005): 

1) Rovnom�rné financování na bázi centrálního plánování. 

2) Spoluú�ast absolvent� prost�ednictvím daní z p�íjm�. 

3) Spoluú�ast student� prost�ednictvím studentských p�j�ek. 

 

 ad 1) Na základ� komunistického centrálního plánování se p�edpokládalo, že všechny 

vysoké školy jsou stejn� dobré a je nutné je podporovat a financovat rovnom�rn�. Situace se 

ale postupem �asu zm�nila, student� p�ibývá, stejn� jako vzr�stá po�et vysokých škol 

a r�znorodých obor� na nich. Dnešní diferencovaný masový systém vyžaduje rozdílný p�ístup 

k financování a placení náklad�. Fungování centrálního plánování tak není možné. Navíc 

tento systém nebyl ani v minulosti žádoucím, nebo	 cena je pro spot�ebitele ur�ující položkou 

rozhodující o kvalit� poskytovaného statku. Na základ� ceny má spot�ebitel možnost 

rozlišovat kvalitu i hodnotu poskytovaného vzd�lávání. Ve v�tšin� zemí OECD fungují 

smíšené tržní systémy, které zajiš	ují financování vysokého školství efektivn�ji než je možné 

p�es centrální plánování.  

 ad 2) Vzd�lávání jedince má p�ínos nejen osobní, ale také celospole�enský. Rostoucí 

vzd�lanost populace je základním stavebním kamenem pro udržení demokracie 

a ekonomického r�stu zem�. Zárove� je d�ležité, aby se absolvent po ukon�ení studia podílel 

na odvodu daní z p�íjmu do státního rozpo�tu, odkud jsou finan�ní prost�edky p�erozd�lovány 

zp�t do systému financování vysokých škol a poskytují tak zdroje pro vzd�lávání dalších 

generací student�. 

 Rostoucí vzd�lanost obyvatelstva vede ke snižování státních výdaj� (nap�. nižší 

nezam�stnanost). Prost�ednictvím da�ového systému odvád�jí všichni zam�stnaní ob�ané 

(bez ohledu na dosažené vzd�lání) �ást svého p�íjmu do státního rozpo�tu. Na terciární 

vzd�lávání ze systému �erpá pouze vybraná skupina (podobn� jako nap�. p�i �erpání podpory 

v nezam�stnanosti nebo sociálních dávek). 

 Podle Barra existují omezené kvantitativní d�kazy o tom, zda výdaje na studium 

jednotlivce jsou adekvátní jeho celkovému spole�enskému p�ínosu. Proto se p�iklání k tomu, 

aby absolventi nesli �ást náklad� poskytnutých státem na jejich studium, a to prost�ednictvím 

platby školného, na jehož úhradu je t�eba nastavení vhodného systému studentských p�j�ek. 
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 ad 3) Studenstké p�j�ky by podle Barra m�ly být založeny na výši budoucího p�íjmu 

studenta s „rozumným“ úrokem.5 Barr tuto teorii poprvé vyslovil již v roce 1989: „studentské 

p�j�ky by m�ly být spláceny v závislosti na p�íjmech, tj. splátky by se m�ly vypo�ítávat jako 

procentuální �ást z dlužníkova následného výd�lku, a m�ly by se vybírat spole�n� s daní 

z p�íjmu nebo pojistným do té doby, kdy je p�j�ka splacena“.6 

 Studentské p�j�ky ve srovnání s b�žnými p�j�kami, nap�. na nemovitost, mají n�které 

zásadní odlišnosti. Barr uvádí následující charakteristiky studentských p�j�ek a problémy, 

které se mohou objevit (Simonová, 2005 - Barr). M�sí�ní splátka z p�j�ky na nemovitost je 

ur�ena t�emi základními prom�nnými: velikostí p�j�ky, délkou splácení a stanoveným 

úrokem. Koup� nemovitosti s použitím hypotéky není tém�� riziková – kupující ví, co kupuje 

(celý život bude danou komoditu užívat), je malá pravd�podobnost, že o nemovitost p�ijde 

(zabavení, zbourání), její hodnota v�tšinou vzr�stá. Pokud není schopen hradit splátky, pak 

má možnost nemovitost prodat a tím další splátky zastavit. Nemovitost je p�i uzavírání 

hypote�ní smlouvy zárukou, díky které m�že banka nabídnout výhodné podmínky. 

 U studentských p�j�ek je situace diametráln� odlišná: o dobré informovanosti student� 

je možno do zna�né míry polemizovat – zejména studenti z chudších rodinných pom�r� 

mohou mít zkreslené informace o uplatn�ní budoucího vzd�lání, pop�. o výši budoucího 

p�íjmu.7 U této p�j�ky existují další problémy. Studentská p�j�ka nedává záruku, že tato 

investice bude tzv. „napo�ád“, jako nap�. u nemovitosti, dokonce existuje varianta, kdy 

student studium úsp�šn� neukon�í. 

Dalším problémem je fakt, že jednou investované peníze do vzd�lání – p�j�ka 

od banky, je nutné splatit i v p�ípad�, že absolvent nemá momentáln� dostupné finan�ní 

prost�edky. Vzd�lání není možné prodat podobn� jako nemovitost, a tak se zbavit závazku 

splácet. Obecn� se banky k problematice poskytování studentských p�j�ek staví zdrženliv�, 

nebo	 záruky splátek jsou tém�� nulové. Banky mají problém s odhadnutím rizikovosti 

žadatel� o p�j�ky, proto by volily variantu se zárukou p�j�ky nap�. nemovitostí (nemovitost 

rodi��), což ale op�t zvýhod�uje studenty z bohatších rodin a studenti ze sociáln� slabších 

pom�r� by v tomto p�ípad� ztratili možnost o studentské p�j�ky žádat. 

 Studentské p�j�ky mají dva základní indikátory, které je definují: velikost budoucího 

p�íjmu a velikost úroku. P�j�ky, které jsou spláceny podle velikosti budoucího p�íjmu, jsou 

založeny na pevn� stanoveném procentu p�íjmu, které budou absolventi po ukon�ení školy 

                                                
5 Rozumným úrokem je myšlen úrok, který je výhodný pro studenta, ke studentským p�j�kám je �asto stanovena 
nižší úroková sazba než tržní. V jiných p�ípadech jsou spátky po dobu studia od úrok� osvobozeny. 
6 P�eklad citace: Barr, (1989). 
7 Simonová, 2005. 
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odvád�t. Mezi jedno z pozitiv t�chto p�j�ek pat�í spravedlnost p�ístupu k lidem.8 Ti, kte�í 

budou v budoucnosti vyd�lávat mén� pen�z, budou státu mén� pen�z odvád�t (jejich investice 

do vzd�lání jim nep�inesla o�ekávaný užitek) naopak lidé, kte�í dosáhnou vyšších p�íjm�, 

zaplatí více, než získali p�j�kou (op�t procentuální �ást jejich p�íjmu). Pokud absolvent 

nebude dosahovat ani pr�m�rného p�íjmu, pak existuje možnost zbavit ho závazku splácet. 

Druhým indikátorem studentských p�j�ek je velikost úroku. U splátek závisejících na výši 

budoucího p�íjmu je m�sí�ní �ástka splátky odvozena pouze od daného výd�lku, z toho 

vyplývá, že úroková sazba ovlivní pouze dobu, po kterou bude student splácet, nikoliv výši 

jeho m�sí�ní splátky. 

 V p�ípad� zavedení finan�ní spoluú�asti student� je nutné transformovat celý finan�ní 

systém. Barr staví tyto zm�ny na t�i hlavní pilí�e (Simonová, 2005 – Barr; Barr, 2004): 

1) Zavedení variabilního školného 

 Každá vysoká škola by podle Barra m�la mít možnost ur�it si výši školného 

podle oboru a poskytovaných alternativních program� pro studenty (nap�. zahrani�ní stáže, 

moderní vybavení, pracovní p�íležitosti v rámci v�dy a výzkumu, p�ednášky významných 

osobností apod.). Pak by bylo možné chápat vysokou školu z hlediska ekonomického 

a kvalitu statku ur�ovat na základ� ceny za studium. Stát by m�l stanovit ur�itý cenový strop, 

aby se n�které školy nestaly pouze elitní záležitostí. Takové omezení by však mohlo mít 

negativní vliv na r�st kvality vzd�lání, nebo	 omezené p�íjmy nemusejí pokrýt náklady škol, 

které jsou tak nuceny omezovat své výdaje, nap�. snížením po�tu student�, omezováním 

p�ednášek vedených význa�nými odborníky, snížením náklad� na vybavení moderní 

technikou. 

Variabilní školné by m�lo umožnit školám ur�itou autonomii, kterou by v p�ípad� 

paušálního9 nem�ly. V p�ípad� paušálního školného hrozí, že p�i nedostatku finan�ních 

prost�edk� státu p�icházejí o p�íjmy p�edevším samotné vysoké školy. Variabilní školné je 

efektivn�jší než paušální z pohledu školy i z pohledu studenta a zárove� vede 

k p�erozd�lování finan�ních prost�edk� od bohatších k chudším. Hodnota školného je vyšší 

pro studenty, kte�í obsadí v budoucnu lépe placené pracovní pozice, protože za vyšší p�íjem 

odvedou státu více pen�z na splátkách.  

 
                                                
8 Každý splatí finan�ní �ástku podle výnosnosti jeho investice do vzd�lání. Výnosností je myšlena výše 
budoucího p�íjmu. �lov�k vyd�lávající vysoký m�sí�ní p�íjem zaplatí více než si zap�j�il, na druhou stranu 
�lov�k, který nevyd�lá mnoho, zaplatí mén�. Ten, který po absolvování nedosáhne ani pr�m�rného p�íjmu, 
nezaplatí nic. 
9 V p�ípad� paušálního školného je ur�ena výše poplatku hromadn� bez ohledu na prestiž škol nebo náro�nost 
oboru. 
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2) Zavedení dob�e navrženého systému p�j�ek 

 Systém studentských p�j�ek navrhovaný Barrem zahrnuje splátky po�ítané 

z budoucího p�íjmu absolventa a zárove� úro�ení, které pokryje státní náklady na p�j�ky. 

Studentskou p�j�kou má na mysli finan�ní �ástku, ze které je student schopen uhradit nejen 

náklady samotného studia, ale zárove� životní náklady na ubytování a stravování. Základním 

p�edpokladem je p�edevším nediskriminita p�j�ky, poskytování finan�ních prost�edk� 

za stejných výchozích i kone�ných podmínek všem student�m bez ohledu na jejich 

momentální finan�ní situaci.  

3) Zavedení systému sociální pomoci student�m 

 Pod poslední pilí� spadají aktivity, které se snaží podporovat p�ístup k vyššímu 

vzd�lání i student�m, kte�í mají ve výchozí situaci n�jaké indispozice jako nap�. nedostatek 

fina�ních zdroj�, nedostatek informací, averzi k dluhu. Ze systému sociální pomoci je 

poskytnuta nevratná finan�ní dávka s r�zným ú�elovým obsahem (ubytovacím, stravovacím, 

sociálním). Podpora student�m je ve form� grantu nebo stipendia.  

 V severských zemích se prost�ednictvím sociálních systém� poda�ilo významn� snížit 

sociální nerovnosti v p�ístupu ke vzd�lání,10 a to p�edevším díky da�ovému zatížení, které je 

v t�chto zemích znateln� vyšší než v �eské republice. 

 

2.3. Milton Friedman  
 

Jako první se myšlenkou studentských p�j�ek zabýval Milton Friedman 

(Palacios, 2004). V roce 1954 v knize Income from Independent Professional Practice zavedl 

pojem speciálních p�j�ek (tzv. ICL = income contingent loans) pouze jako poznámku 

pod �arou. O podrobn�jší analýzu se postaral o deset let pozd�ji ve své knize The role 

of Government in Education. Friedman se obecn� zabýval financováním rizikových projekt�, 

kde �ást zisk� je p�evedena na investora, který rizikost jednotlivých projekt� rozloží na v�tší 

portfolio subjekt�, �ímž si zajistí návratnost investice. 

Vzd�lání je nepochybn� velmi rizikovou investicí. Investorovi, který studentovi p�j�í 

peníze, je v budoucnu odvád�no procento absolventova p�íjmu. Riziko se p�enáší 

na investora, který má však možnost rozložit rizikovost p�j�ek mezi více subjekt�. �ím více 

p�j�ek investor poskytne, tím v�tší je pravd�podobnost vyšší návratnosti investic. Každá 

                                                
10 Ve Švédsku došlo tém�� ke srovnání šancí student� p�i p�ijetí na vysokou školu bez ohledu na sociální 
prost�edí, ze kterého p�icházejí. 
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smlouva, kterou uzav�e, obsahuje dv� položky, pevn� stanovenou dobu, po kterou bude 

student závazek splácet a p�esné procento budoucího p�íjmu, které bude student odvád�t.  

Studenti, kte�í získají v budoucnu lépe ohodnocené pracovní pozice, p�edstavují 

pro investora ziskovou investici.11 Naproti tomu studenti, kte�í budou h��e finan�n� 

ohodnoceni, jsou pro investora ztrátovou investicí.12 V pr�m�ru investor vždy dosáhne 

zhodnocení investované �ástky. Friedman se ve svých teoriích zabývá pouze bilaterárním 

vztahem mezi investorem a studentem. 

V 80. a 90. letech 20. století došlo k výrazným transformacím na finan�ních trzích 

po celém sv�t�. Došlo ke zv�tšování investi�ních fond� a rozsáhlé sekurizaci aktiv, tedy 

k jejich hromadnému seskupování. Vlivem t�chto zm�n vznikla tzv. nová teorie (New 

Theory) �ešící vztahy mezi skupinami fragmentovaných investor�, kte�í jsou seskupeni pouze 

na základ� investi�ních fond� a mezi obrovskou skupinou student�. Bilaterární vztah 

mezi dv�mi jedinci (investorem a studentem) navrhovaný Friedmanem byl transformován 

na multilaterární rovinu. 

  

2.4. Miguel Palacios Lleras 
 

„Dle tradi�ních postup� má nárok na stipendium nebo podporu pouze ten, kdo v dané 

chvíli prokáže, že opravdu nemá jinou možnost, jak získat prost�edky na vzd�lání. To je 

nespravedlivé hned ze dvou d�vod�. 1) Jedinci z relativn� bohatých rodin nemají 

na stipendium nárok bez ohledu na to, zda má nebo nemá jejich rodina zájem studium 

financovat; 2) jedinci z nízkop�íjmových rodin, kte�í stipendium dostanou, mohou mít 

po vystudování p�íjmy, které by jim umožnily školné pohodln� uhradit. Systém financování by 

tedy nem�l brát ohled na po�áte�ní situaci jedince, ale na situaci po vystudování. Správnou 

cestou je tedy poskytovat podporu absolvent�m s celoživotn� nízkými p�íjmy.“ 13 
 

 Palacios považuje za nejvhodn�jší systém finacování vysokého školství tzv. �asov� 

limitovanou absolventskou da� (Palacios, 2004).Tento typ financování se obecn� ozna�uje 

Smlouvy lidského kapitálu (tzv. HCC = Human Capital Contracts). V sou�asnosti je 

uplat�ován v upravené podob� v USA pod názvem MyRichUncle. 

  

                                                
11 Splatí více než si p�j�ili (všichni platí nap�. 5 % p�íjmu po dobu 15 let). 
12 Splatí mén� než si p�j�ili (všichni platí nap�. 5 % p�íjmu po dobu 15 let). 
13 P�eklad citace: Palacios, (2004): str. 72 – 73. 
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 Investice do lidského kapitálu zd�vod�uje Palacios na základ� t�í morálních 

argument� (Palacios, 2004). 

 Prvním je lepší využitelnost vlastní inteligence, možnost p�em�ny v�cí z p�írody 

na v�ci užite�né, zárove� s rostoucí inteligencí �lov�ka roste i jeho lidský potenciál a vytvá�í 

tak benefity pro celou spole�nost. 

 Druhým argumentem je možnost pomocí znalostí zlepšit kvalitu života. 

 Posledním t�etím trvzením o vzd�lávání je, že tvo�í jeden ze zdroj� stability 

demokratických stát�. 

 I podle Palacia je d�ležité zabývat se investicemi do lidského kapitálu, a tak i jejich 

nejefektivn�jšími formami. HCC je systémem, kde každý student podepisuje smlouvu, 

ve které se zavazuje, že v budoucnosti bude odvád�t ur�ité procento svého p�íjmu státu 

po dobu ve smlouv� stanovenou. Pro fungování HCC je d�ležité zajistit rozvinutý kapitálový 

trh a vysp�lé finan�ní trhy v zemi. D�ležitou vlastností smlouvy je ponechat studentovi volný 

pr�b�h. Investor, který p�j�ku poskytuje, nemá pravomoci pomáhat nebo radit klientovi 

za ú�elem vlastní maximalizace zisku. Zárove� jsou uvedeny podmínky, kdy je možné 

odstoupit od smlouvy nebo úpln� ukon�it povinnost splácet a jsou také zavedeny maximální 

stropy výše celkové platby. 

 Sou�asn� Palacios zavádí systém splátek závislých na p�íjmu (tzv. ICRS = income-

contingent repayment schemes). Pokud ICRS srovnáváme s b�žnými p�j�kami, pak získáme 

n�kolik klad�, které tyto p�j�ky mají. Nap�íklad sm��ují k t�m student�m, kte�í je nejvíce 

pot�ebují, poskytují jim finan�ní podporu i po ukon�ení studia, zárove� snižují rizika jedinc� 

p�i investování do vzd�lávání.  

 

2.5. Australský systém financování14 
 

Fungování systému finacování vysokých škol popsal necelých dev�t let po jeho 

zavedení v roce 1998 Barr ve své knize Higher Education in Australia and Britain: What 

Lessons?. Palacios se ve své knize Investing in human capital vydané v roce 2004 také v�nuje 

zkušenostem s australským systémem financování vysokého školství.  

Systém je nazýván zkratkou HECS = High Education Contribution Scheme a jako 

první již v roce 1989 p�i vybírání studentských splátek zapojil do systému státní instituce. 

HECS je založen na systému zp�tných splátek a funguje již p�es 20 let. K jeho zavedení vedly 

t�i st�žejní vývojové faktory: neustále se zvyšující poptávka po terciárním vzd�lání, velmi 

                                                
14 Palacios, (2004); www.anu.edu.au/sas/fees/Forms/sas57-2009.pdf. 
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negativní p�ístup obyvatel k financování vysokých škol státem a také velká ned�v�ra ve stát 

jako dobrého hospodá�e se státními financemi. 

Samotný systém vychází z výše popsaného systému splátek ICL, který zavedl Milton 

Friedman. P�vodní Friedmanova teorie ne�eší aktuální problém financí v 90. letech 20. století, 

proto byla pro Austrálii upravena �ást zabývající se platbami student� p�ed dokon�ením 

studia, které nabývaly ur�ité slevy. Konkrétní výše výhod pro tyto studenty platící školné 

p�ed studiem se pohybuje okolo 25 % nominální hodnoty dlužné �ástky. Každý student si 

m�že vybrat mezi t�emi možnostmi platby: plná platba p�edem, �áste�ná platba p�edem nebo 

odložená platba na základ� jeho finan�ních možností. Povinnost splácet dluh vzniká až 

v okamžiku, kdy da�ový základ p�íjmu studenta p�ekro�í ur�itou hranici, stanovenou 

okolo hodnoty pr�m�rného p�ijmu. Další charakteristikou HECS je financování 

prost�ednictvím sv��eneckých fond� (Trust funds), díky kterým se vláda snaží p�edcházet 

zneužívání finan�ních prost�edk� ur�ených na vzd�lání. 

 Existují dv� základní otázky, které by m�ly být p�ed nastavením každého finan�ního 

systému jednotlivých zemí vy�ešeny.  

 Kolik pen�z by student m�l zaplatit za poskytnuté studium? 

 Mají všichni studenti bez ohledu na zam��ení studijního oboru platit stejn� vysokou 

finan�ní �ástku nebo se má odlišovat dle prestiže a oboru školy? 

 V Austrálii se rozhodli pro variantu, kde celkové poplatky student� jsou nižší než 

100 % náklad� na vysokoškolské vzd�lání a dále je stanovena výše školého pro r�zné studijní 

obory.15 

 Zvýhodn�ní studentských p�j�ek spo�ívá p�edevším ve výhodn�jší úrokové mí�e. 

Reálná úroková míra byla stanovena jako nulová a nominální se tak odvíjí od stavu inflace. 

Navíc je nominální úroková míra vždy stanovena pod úrovní tržní hodnoty, takže její hodnota 

je nižší než riziko investice do vzd�lání, proto každý zaplatí státu podle toho, jak dlouho se 

rozhodne splácet. Ti, kte�í se rozhodnou splácet rychleji – jedinci s vyššími p�íjmy, obdrží 

nižší státní podporu než studenti s nižšími p�íjmy, kte�í splácí delší dobu. Jednotlivé splátky 

se pohybují okolo 20 – 25 % pr�m�rných náklad� studenta. 

 Procento, které studenti musí odvád�t z reálných budoucích p�íjm� ve stejné form� 

jako odvody daní,16 je ur�eno tak, aby celá �ástka byla splacena d�íve, než student opustí 

zam�stnání p�i odchodu do d�chodu.  

                                                
15 Obory jsou rozd�leny na 3 okruhy a obory spadající pod národní priority, výše ro�ního školného se pohybuje 
od 4 162 do 8 677 AUD (74 460 až 155 230 K�) (hodnoty dostupné pro rok 2009, p�epo�teny kurzem �NB 
ke dni 7.5.2010). 
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 Systém splátek je navíc progresivní, tedy studenti, kte�í vyd�lávají málo pen�z, jsou 

od splátek osvobozeni nebo alespo� odvádí finan�ní prost�edky po kratší dobu než studenti, 

kte�í získají lépe finan�n� ohodnocené pracovní místo. 

 

HECS je hodnocen pozitivn�, za prvních osm let fungování (od roku 1989 do roku 

1996) se poda�ilo získat do státního rozpo�tu o 1,6 mld. australských dolar� více 

(28,6 mld K�)17 a ro�ní nár�st student� se pohyboval okolo 4 %. Do tohoto nár�stu jsou 

zahrnuti studenti z r�zných sociálních t�íd. Na záv�r je t�eba konstatovat, že australský systém 

splnil základní požadavek, a to zajistit dodate�né finan�ní prost�edky do rozpo�t� 

pro vzd�lání. Zárove� dosáhl i dalšího d�ležitého bodu, zavedení poplatk� za vzd�lání 

nezp�sobilo dodate�nou bariéru pro studenty z nízkorozpo�tových rodin. 

 

2.6. Americký systém MyRichUncle18 
 

 O tém�� deset let pozd�ji byl zaveden nový systém financování terciárního vzd�lávání 

ve Spojených státech amerických. Projekt nazývaný MyRichUncle vznikl pod záštitou 

spole�nosti Iempower založené Vishalem Gargem a Razou Khanem, kte�í jako první použili 

v praxi Friedmanovu teorii o studentských p�j�kách závislých na budoucím p�íjmu studenta 

(systém s finan�ními instrumenty ICL). P�vodní plán zakladatel� byl využít projekt 

MyRichUncle pouze na n�kolika vybraných univerzitách. Díky reklamám v r�zných médiích 

vznikla vysoká poptávka po novém systému financování terciárního vzd�lávání, která 

p�edkladatele návrhu neo�ekávan� p�ekvapila. Na základ� této poptávky vytvo�ili vlastní trh 

financování vysokoškolského vzd�lání, ve kterém nacházejí nové možnosti jak investo�i, tak 

i studenti.  

Každý student na za�átku studia zažádá o p�j�ku, která mu pokryje veškeré náklady 

na studium. Po ukon�ení studia absolventi platí dané procento ze svého p�íjmu na základ� 

studijního oboru po ur�itou finan�ní periodu, která byla stanovena na 10 až 15 let. Po uplynutí 

této lh�ty jsou dluhy zrušeny, tedy každý splatí jinou �ást svého dluhu na základ� výše 

budoucího p�íjmu, maximáln� však 15 % p�íjmu.  

MyRichUncle poskytuje úv�ry student�m, jejichž výše se vyšplhala v lo�ském roce až 

k hodnotám okolo 50 000 USD (987 000 K�)19 pro studenty bakalá�ských a magisterských 

                                                                                                                                                   
16 Odvod prost�ednictvím da�ového systému výrazn� snižuje administrativní náklady. 
17 P�epo�teno kurzem �NB ke dni 7.5.2010. 
18 www.collegescholarships.org/loans/uncle.htm. 
19 Hodnoty p�epo�teny kurzem �NB platným ke dni 7.5.2010. 
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obor� a 70 000 USD (1 382 000 K�) pro studenty postgraduálního studia. Zárove� umož�ují 

student�m p�j�ky za výhodných podmínek, kdy stanovují úrokovou sazbu až o 1,75 % nižší 

než tržní. 

Zájemci mají možnost vybrat si ze �ty� druh� celostátních p�j�ek pro studenty. 

Nejoblíben�jší je Stafford Loan, která je poskytována ve dvou formách, první je podporována 

státem, druhá nikoliv. U první platí vláda veškeré úroky do té doby, než student úsp�šn� 

ukon�í studium. Student je povinen doložit pot�ebnost této finan�ní podpory. T�etím druhem 

p�j�ky v USA je Parent Plus p�j�ka, kde není nutné prokazovat své finan�ní zabezpe�ení 

a posledním typem jsou Grand Plus p�j�ky, které jsou poskytovány student�m, kte�í mají 

zájem o vyšší finan�ní obnos, než který by jim umožnila p�j�ka Stafford. 

 

2.7. Shrnutí teoretické �ásti 
 

 Nastín�né teorie se staly východiskem pro vytvo�ení návrhu reformy financování 

�eského vysokého školství. 

 Barr rozlišuje n�kolik forem financování vysokých škol jako centráln� plánovaného 

státního financování nebo spolufinancování systému pomocí daní z p�íjm� absolvent� nebo 

finan�ní spoluú�astí student� prost�ednictvím výhodn� poskytnutých studentských p�j�ek. 

Ve svých teoriích financování terciárního vzd�lávání Barr up�ednost�uje odložené splátky 

studentských p�j�ek, které jsou procentuální �ástí budoucího p�íjmu do doby splacení 

úro�eného závazku. Nový finan�ní systém staví na t�i pilí�e: zavedení variabilního školného, 

zavedení studentských p�j�ek a dále založení systému sociální pomoci student�m. Zd�raz�uje 

fakt, že systém není schopen fungovat pouze na základ� kombinace dvou pilí��, nebo	 

všechny t�i jsou spole�n� úzce provázány a je d�ležité žádný ze systému nevypoušt�t. 

 Friedman byl v�bec první, kdo se zmínil o možnosti studentských p�j�ek. Již 

v polovin� 20. století vydal knihu Income from Independent Professional Practice, ve které 

zavádí pojem ICL, p�j�ky závislé na p�íjmu. O deset let pozd�ji již provedl podrobnou 

analýzu systému s fungujícími studentskými p�j�kami a zve�ejnil ji v knize The role 

of Government in Education. 

 Posledním st�žejním autorem teorií financování terciárního vzd�lávání je Palacios. 

Ve své teorii financování vysokých škol vyzdvihuje formu splátek procentuáln� stanovených 

�ástek z budoucího p�íjmu na pevn� stanovenou dobu. 20Palaci�v systém vychází z podstaty 

Friedmanovy teorie ICL rozší�ené na v�tší finan�ní trh. Hlavním d�vodem jeho nové teorie 

                                                
20 Palacios, (2004). 
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byla rozsáhlá transformace v 80. a 90. letech 20. století, kdy došlo k nár�stu po�tu 

investi�ních fond�. Teorie je nazývána HCC neboli Smlouvy lidského kapitálu a jsou v nich 

�ešeny multilaterární vztahy mezi skupinou investor� a skupinou student�, nikoliv pouze 

bilaterární vztah mezi dv�ma jedinci, kterým se zabýval Friedman. 

 Z uvedených teorií byly vytvo�eny dva nejdéle fungující systémy financování 

vysokého školství, a to v Austrálii a ve Spojených státech amerických. Systém 

spolufinancování terciárního vzd�lávání v Austrálii HECS vznikl p�ed 20 lety a je založen 

na zp�tných splátkách studentských p�j�ek. Jeho fungování je hodnoceno pozitivn�, 

za prvních osm let po zavedení nového systému došlo k nár�stu státního rozpo�tu o 1,6 mld. 

australských dolar� a ke zvýšení po�tu vysokoškolských student� o 4 %. O deset let mladší 

systém vznikl na území Spojených stát� amerických, kde byl poprvé zaveden Friedman�v 

systém studentských splátek ICL. Americký systém financování vysokých škol vznikl jako 

projekt MyRichUncle pod záštitou organizace Iempower a p�vodn� byl plánován pouze pro 

omezený po�et škol. Na rozdíl od australského systému je doba splácení �asov� omezena 

na 10 až 15 let. 
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3. Systém terciárního vzd�lávání �eské republiky  
 

 Do t�etího stupn� vzd�lávání jsou zahrnuty vyšší odborné školy a vysoké školy, které 

se d�lí na školy univerzitního typu (krom� vzd�lání se v�nují také výzkumu a vývoji, 

poskytují postgraduální studium a jsou �len�ny na jednotlivé fakulty) a neuniverzitního typu. 

Každý zájemce o studium v terciárním stupni vzd�lávání musí mít ukon�ené st�edoškolské 

vzd�lání s maturitou. Do t�etího stupn� vzd�lávání v sou�asnosti postupuje okolo 26 % �eské 

populace. 

 

3.1. Historický vývoj vysokoškolských institucí 

 

 Vysoké školy mají na �eském území dlouholetou tradici. Již roku 1348 byla �eským 

a �ímským králem Karlem IV. založena Univerzita Karlova v Praze, první vysoká škola nejen 

v �echách, ale v celé st�ední Evrop�. O více než dv� století pozd�ji v roce 1573 vznikla 

v moravské �ásti zem� po vzoru pražské univerzity Univerzita Palackého v Olomouci. V roce 

1717 se v souvislosti s rozvojem technologického pokroku objevila v Praze druhá vysoká 

škola, Vysoké u�ení technické. Po necelém století byla otev�ena první konzervato�, která se 

v roce 1946 zm�nila na Akademii múzických um�ní. 

 Od vzniku �eskoslovenska v roce 1918 došlo k rozsáhlému zakládání dalších 

vysokoškolských institucí. Ve 20 – 30. letech 20. století pat�ilo �eskoslovensko 

mezi 10 nejvysp�lejších stát� sv�ta s vysokou vzd�laností svých obyvatel.21 Rychlý vývoj byl 

ukon�en druhou sv�tovou válkou, kdy b�hem n�mecké okupace došlo k uzav�ení vysokých 

škol na dobu šesti let. Totalitní režim nastolený po roce 1948 omezil autonomii škol, zrušil 

akademické svobody a nastolil centrální plánování, které ur�ovalo p�esné po�ty student� 

p�ijímaných na jednotlivé obory. Konkrétní po�ty student� a jejich rozložení vzhledem 

k sociálním t�ídám (tzv. sm�rná �ísla), které školy obdržely, nebraly ohled na poptávku trhu 

práce. Jedinou oficiální ideologií se stal marxismus – leninismus, jehož vliv se odrážel 

ve veškeré školní výuce. Tento stav trval v �eskoslovenské socialistické republice po celých 

40 let. 

 Až po listopadu 1989 se situace zm�nila díky tzv. sametové revoluci, v níž sehráli 

d�ležitou roli i studenti pražských vysokých škol. V roce 1990 byl p�ijat zákon 

�.172/1990 Sb., o vysokých školách, který vrátil vysokoškolským institucím autonomii 

a akademické svobody a zárove� znamenal omezení zásah� státu do jejich �innosti 

                                                
21 MŠMT. 
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na minimum. Sou�asn� byla školám vrácena možnost orientovat se na výzkum a vývoj, který 

byl po p�edchozích 40 let provád�n p�edevším v rámci Akademie v�d �R. Studijní systém se 

stal dvoustup�ovým, ve kterém student m�že absolvovat pouze zkrácenou formu 

bakalá�ského studia nebo získat úplné vysokoškolské vzd�lání. Zákon ponechal systému 

unitární charakter i p�es rozd�lení studia na dva stupn�, které ve svém d�sledku snižují 

pr�m�rné náklady na jednoho studenta.22 Zárove� zákon v tomto období neumožnil zakládání 

vysokých škol neuniverzitního typu23 a soukromých vysokoškolských institucí.24 

 Po necelých �ty�ech letech po zavedení zákona �. 172/1990 Sb. se za�aly projevovat 

problémy p�edevším v oblasti financování škol. V systému s rostoucím po�tem student� 

chyb�ly fina�ní prost�edky ze státního rozpo�tu. Proto byl v roce 1994 Výborem pro v�du 

a vzd�lání sestaven návrh reformy financování vysokých škol, který byl inspirován 

australským systémem HECS popsaném v podkapitole 2.5. Návrh nikdy nebyl p�ijat. Jedním 

z d�vod� byl výrazný negativní postoj mnoha rektor� vysokých škol, kte�í se domnívali, že 

zavedení p�íjm� ze soukromých zdroj� by v kone�ném d�sledku m�lo vliv na omezení p�íjm� 

ze státních zdroj�, což by nevedlo k navýšení celkových p�íjm� vysokých škol.25 

 V souvislosti s rychlým rozvojem terciární sféry byl v roce 1998 p�ijat nový 

vysokoškolský zákon �. 111/1998 Sb. Tímto zákonem došlo k významné zm�n� 

ve z�izovatelské struktu�e vysokých škol. Statut státních vysokých škol byl ponechán pouze 

vojenským školám a školám �ízeným Ministerstvem vnitra. Ostatní státní vysoké školy se 

zm�nily na ve�ejné vysoké školy s posílenou autonomií a dále byl umožn�n vznik 

soukromých vysokých škol. Transformace vedla k velkému nár�stu po�tu student� hlásících 

se k terciárnímu stupni vzd�lávání. Rostoucímu po�tu student� neodpovídaly výše investic 

a výdaj� na vzd�lávání, což se projevilo p�edevším problémem prostorové kapacity škol. 

V tomto období byly obnovovány mezinárodní smlouvy s univerzitami po celém sv�t�, které 

umožnily v�tší mobilitu student�.26 

 V období 2000 – 2008 došlo k dalšímu nár�stu po�tu vysokoškolských institucí, a to 

p�edevším soukromých. V roce 2000 bylo registrováno 31 vysokých škol, z toho pouze 

8 soukromých. V roce 2008 vzrostl po�et vysokých škol na 71 institucí, z nichž je 

                                                
22 Unitární systém je typ terciárního systému, který má jen jeden druh škol – univerzitní vysoké školy, které jako 
jediné mají pravomoci k poskytování terciárního vzd�lávání. 
23 Vysoké školy neuniverzitního typu nabízejí student�m pouze bakalá�ské studijní programy a nejsou �len�ny 
na jednotlivé fakulty. 
24 Sociologické studie: Sociologický ústav Akademie v�d �eské republiky, Simonová, Soukup, 2008; 
www.eurydice.org; EURYDICE 2009: Organizace vzd�lávací soustavy �eské republiky 2008/2009. 
25 Sociologické studie: Sociologický ústav Akademie v�d �eské republiky, Simonová, Soukup, 2008; 
www.eurydice.org. 
26 �eský statistický ú�ad. 
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45 soukromých vysokých škol.27 Po p�ipo�tení dvou státních vysokých škol se dostáváme 

na celkový po�et 73 vysokoškolských institucí. 

 Tabulka 3.1 popisuje vývoj po�tu vysokoškolských institucí v období 2000 -2008. Lze 

pozorovat velmi pomalý nár�st ve�ejných vysokých škol, konkrétn� o pouhé t�i instituce. 

V jejich rámci se objevuje zvyšený po�et fakult, ve�ejných vysokých škol však nep�ibývá. 

Naopak po�et soukromých vysokých škol se za posledních deset let zvýšil o více než 

p�tinásobek.28 

 

Tabulka 3. 1 Vývoj po�tu vysokoškolských institucí v období 2000 - 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sou�asná situace v oblasti vysokého školství 

 

 V sou�asnosti v �eské republice p�sobí 73 vysokoškolských institucí: 26 ve�ejných 

vysokých škol (krom� dvou jsou všechny univerzitního typu), 45 soukromých vysokých škol 

(pouze dv� získaly akreditaci pro poskytování doktorandských studijních program� a �adí se 

tak mezi školy univerzitního typu) a 2 státní vysoké školy. 

 Vysokoškolské instituce jsou zakládány za ú�elem t�í aktivit: 

� vzd�lávání 

� výzkumu a vývoje 

� tzv. t�etí role (služba spole�nosti v obecném pojetí), kam spadají nap�íklad pé�e 

o kulturní d�dictví a p�ímé dopady na ekonomický rozvoj region�. 

 

                                                
27 Zdroj dat: Ústav pro informace ve vzd�lávání. 
28 Zdroj dat: Ústav pro informace ve vzd�lávání. 

Vývoj po�tu vysokoškolských institucí za posledních deset let 

Školní rok Ve�ejné vysoké 
školy 

Soukromé vysoké 
školy Státní vysoké školy 

2000/2001 23 8 4 
2001/2002 24 17 4 
2002/2003 24 33 4 
2003/2004 24 28 4 
2004/2005 24 36 2 
2005/2006 25 39 2 
2006/2007 25 38 2 
2007/2008 26 42 2 
2008/2009 26 45 2 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzd�lávání 
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 Stávající systém vysokého školství v �eské republice se vyzna�uje n�kolika 

základními charakteristikami:29 

 Student je chápán jako „dít�“ závislé na své rodin� nebo na svém domácím zázemí. 

 Tém�� veškeré náklady spojené se studiem hradí bu
 student sám z vlastních p�íjm�, 

nebo rodina, na které je závislý. 

 Dávky státní sociální podpory pro studenty z nižších p�íjmových skupin jsou 

adresovány rodi��m nikoliv p�ímo student�m. Navíc jejich výše pat�í mezi nejnižší v celé 

Evrop�.30 

 Sociální a ubytovací stipendia jsou ur�ena pro velmi omezenou skupinu. Existuje 

špatná informovanost o pravidlech pro pobírání výše zmín�ných stipendií. 

 Úpln� chybí studijní programy, které by usnad�ovaly studium student�m s ur�itým 

handicapem. 

 Neexistují nekomer�ní studentské p�j�ky,31 které by umožnily za výhodn�jších 

podmínek (nap�. nižší úroky, možnost splácení až po uko�ení studia) studium student�m 

z nízkop�íjmových rodin, kte�í nemají finan�ní podporu rodiny. 

 

 V akademickém roce 2008/2009 se na �eských vysokých školách vzd�lávalo 

okolo 377 000 student�. Z tohoto po�tu navšt�vovalo vysokoškolské instituce v prezen�ní 

form� studia 269 000 student�, ostatní studovali kombinované nebo distan�ní studijní 

programy. Tém�� polovina student� se zam��ila na obory ekonomické (24 %) a technické 

(22 %). Konkrétní po�ty student� v �len�ní na jednotlivé obory jsou uvedeny v  Tabulce 3.2.32 

 
Tabulka 3.2 Po�ty student� v jednotlivých studijních oborech v roce 2008/2009 
 

Studijní obory akademický rok 2008/2009 
P�írodní v�dy a nauky 28 126 
Technické v�dy a nauky 83 977 
Zem�d�lsko-lesnické  a veterinární v�dy a nauky  13 872 
Zdravotnictví, léka�ské a farmaceut.v�dy a nauky 26 772 
Humanitní a spol. v�dy a nauky 60 379 

                                                
29 OECD 2009: Expert Response to Czech Republlic Ministry of Education January 2009 White Paper 
on Tertiary Education. 
30 Rozlišujeme dva druhy dávek státní sociální podpory, které se týkají student� vysokých škol. P�ídavek na dít� 
– výše dle stá�í dít�te, pro nezaopat�ené dít� ve v�ku 15 – 26 let �iní 700 K� m�sí�n� a mají na n�j nárok rodiny 
s m�sí�ním p�íjmem do 2,4 násobku životního minima. Sociální p�íplatek – na který mají nárok rodiny 
s nezaopat�eným dít�tem, jejichž m�sí�ní p�íjem v p�edchozím kalendá�ním �tvrtletí byl nižší než dvojnásobek 
životního minima. (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v�cí). 
31 V sou�asné dob� jsou u nás poskytovány dva druhy komer�ních úv�r� – Komer�ní banka: Gaudeamus a �eská 
Spo�itelna:Student +. 
32 Zdroj dat: Ústav pro informace ve vzd�lávání. 



 25 

Ekonomické v�dy a nauky 91 382 
Právní v�dy a nauky  16 169 
Pedagogika, u�itelství a soc. pé�e 47 617 
V�dy a nauky o kultu�e a um�ní 9 057 

Zdroj: Databáze ÚIV 
 

„Vysokoškolské studium je investice, z jejíchž výnos� se t�ší p�edevším daný student a až poté 

spole�nost. Konkrétn� u nás vysokoškolský titul zvyšuje prémii na pracovním trhu 

nejvýrazn�ji ze všech zemí OECD.“ 33 

Martin Gregor, ekonom FSV UK 

 

Zájemc� o vysokoškolské vzd�lání každým rokem p�ibývá, d�vodem je p�edevším 

motivace vyššího platové ohodnocení absolvent� viz data v Tabulce 3.3. Pr�m�rná m�sí�ní 

mzda vysokoškolsky vzd�laného �lov�ka v roce 2008 bez ohledu na v�k a pohlaví �inila 

45 566 K� m�sí�n�, zatímco mzda st�edoškolsky vzd�laného s maturitou se pr�m�rn� 

pohybovala okolo 26 700 K� m�sí�n� a �lov�ka s vyšším odborným vzd�láním v pr�m�ru 

p�es 30 200 K� m�sí�n�.34 �lov�k s vysokoškolským vzd�láním m�l v pr�m�ru o 15 000 K� 

m�sí�n� vyšší plat než �lov�k s vyšším odborným vzd�láním a p�ibližn� o 18 000 K� m�sí�n� 

vyšší plat než �lov�k se st�edoškolským vzd�láním s maturitou. 

 

Tabulka 3.3 Výše pr�m�rné mzdy podle dosaženého vzd�lání 
 

Pr�m�rná mzda 
v K� VZD�LÁNÍ 

ZAM�STNANCE 
celkem muži Ženy 

C E L K E M  26 349 29 628 21 939 

základní a nedokon�ené 17 013 19 556 15 032 

st�ední bez maturity 20 544 22 643 16 150 

st�ední s maturitou 26 763 30 462 23 259 

vyšší odborné a bakalá�ské 30 263 35 322 26 156 

Vysokoškolské 45 566 52 097 35 218 

n e u v e d e n o   22 949 26 239 19 665 

Zdroj: MŠMT 

 

 Na základ� statistických údaj� Ústavu pro informace ve vzd�lání bylo zjišt�no, že 

nár�st zájemc� o terciární vzd�lávání od roku 2003 do roku 2008 �inil více než 20 %. 

Konkrétní �ísla za jednotlivé roky jsou uvedena v Tabulce 3.4. V akademickém roce 
                                                
33 www.ukacko.cz/anketa-co-si-o-skolnem-mysli-ekonomove-z-uk. 
34 Zdroj dat: Databáze Ústavu pro informace ve vzd�lávání. 
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2008/2009 se na vysoké školy hlásilo 147 486 uchaze�� o bakalá�ské studijní programy 

s �eským ob�anstvím. Z tohoto po�tu se k bakalá�skému p�ijímacímu �ízení dostavilo 92 % 

zájemc�, ze kterých bylo p�ijato ke studiu 101 740 student�. Studium terciárního vzd�lání 

bylo pro akademický rok 2008/2009 umožn�no 74,9 % student�, což je více než 32% nár�st 

oproti roku 2003/2004. Na magisterské studijní programy se v roce 2008 hlásilo 

21 907 uchaze��, ze kterých se 19 070 dostavilo k p�íjímacímu �ízení, z tohoto po�tu bylo 

p�ijato 41,6 % zájemc�, tedy okolo 7 935 student�. Vývojová data po�tu p�ijatých student� 

od roku 2006 do roku 2008 jsou uvedena v Grafu 3.5. 

 
Tabulka 3.4 Po�ty student� vysokých škol jednotlivých studijních program� 
 

 
 
Graf 3.5 Vývoj po�tu p�ijatých student� vysokých škol 
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Vysoké školy 
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Celkem 

33 004 38 400 44 337 53 461 63 611 73 153 
Prezen�ní studium 27 167 30 812 34 487 40 822 47 974 53 906 
Distan�ní a kombinované 
studium 5 873 7 625 9 911 12 716 15 691 19 304 

Bakalá�ské programy 8 566 11 990 18 261 25 071 32 827 39 094 
Magisterské programy 18 741 19 970 19 044 19 378 17 892 15 748 
Magisterské navazující 
programy 4 201 4 748 5 155 7 089 10 735 16 070 

Doktorské programy 1 537 1 746 1 946 2 055 2 262 2 340 
Zdroj: Databáze ÚIV 



 27 

3.2.1. Vysokoškolské instituce poskytující terciární vzd�lávání v �eské republice 

 

 Jak již bylo uvedeno v �eské republice rozlišujeme t�i druhy vysokoškolských 

institucí poskytujících terciární vzd�lávání:35 

 

Ve�ejné vysoké školy 

 Nejv�tší po�et �eských student� - okolo 90 % - studuje na ve�ejných vysokých 

školách, jejichž financování je zajišt�no z ve�ejných zdroj� p�id�lovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a t�lovýchovy (MŠMT). V posledních letech p�ibývají další zdroje p�íjm� 

plynoucí do rozpo�t� ve�ejných vysokých škol, nap�. z výsledk� v�dy a výzkumu, 

majetkových zisk� škol, ze speciálního servisu pro studenty nebo z publika�ní a další 

vzd�lávací �innosti. Po�et ve�ejných vysokých škol je oproti soukromým tém�� polovi�ní. 

Ve školním roce 2008/2009 v �eské republice p�sobilo celkem 26 institucí, na kterých 

se vzd�lávalo okolo 250 000 student� v prezen�ní form� studia. 

 

Soukromé vysoké školy 

 Mén� než 10 % student� v�kové skupiny od 19 do 24 let studuje na soukromých 

vysokých školách. Tyto instituce získávají finance p�evážn� ze soukromých zdroj�, p�i�emž 

90 % p�íjm� tvo�í školné od student�, od státu obdrží každým rokem okolo 0,08 % ve�ejných 

výdaj� na vysoké školy. V sou�asné dob� je v �eské republice 45 soukromých vysokých škol, 

na kterých studuje okolo 19 000 student� v prezen�ní form� studia. Výrazn� p�evažuje 

bakalá�ská forma studia, v dalším magisterském programu pokra�uje pouhých 10 % student�. 

Specializace t�chto škol je p�edevším na nejžádan�jší obory - ekonomii (56 %), právo 

a technické obory. 

 

Státní vysoké školy 

 V �eské republice jsou z�ízeny dv� státní vysoké školy Policejní akademie v Praze 

a Univerzita obrany v Brn�. Na t�chto školách získává vysokoškolské vzd�lání 1 % 

z celkového po�tu student�. Ob� státní vysoké školy jsou financovány p�ímo z rozpo�t� 

Ministerstva vnitra (MV) a Ministerstva obrany (MO), z�izovatel� škol. 

                                                
35 Zdroj dat: OECD, www.radavs.cz. 
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3.3. Financování vysokých škol 

 

Od konce 20. století v �eské republice funguje tzv. dvoukolejný systém poplatk� 

za vzd�lávání, který vznikl jako rychlá reakce na rostoucí poptávku po terciárním vzd�lávání. 

Jde o rozlišení dvou diametráln� odlišných situací, kdy je student�m ve�ejných škol studium 

hrazeno ze státního rozpo�tu. Naproti tomu studenti soukromých škol finan�ní poplatky 

spojené se studiem musí platit výhradn� z vlastních zdroj�. Podobný systém financování 

existuje i v dalších bývalých postkomunistických zemích, jakými jsou nap�. Rusko, Polsko, 

Estonsko a Chorvatsko. P�vodní myšlenka tohoto systému je založena na preferenci 

úsp�šn�jších a nadan�jších student�, kte�í tak mají možnost získat vzd�lání na ve�ejné škole 

bez v�tších náklad�. Ve�ejné vysoké školy však neposkytují dostate�ný po�et studijních míst 

pro všechny nadané uchaze�e a dochází tedy ke zvýhod�ování student� s lepším socio-

ekonomickým zázemím. St�žejní myšlenka systému není zcela napln�na. 

 Celkové investice do vzd�lávání v �eské republice se pohybují okolo 4,8 % HDP,36 

což p�edstavuje �ástku okolo 150 miliard K�. Na vysokoškolské vzd�lávání p�ipadá 20,3 % 

z t�chto výdaj�, tedy suma okolo 30,5 miliardy K�. Státní investice do t�etího stupn� 

vzd�lávání tedy nedosahují ani 1 % HDP.  

Systém sociálních podpor student� je v �eské republice omezen pouze na ur�itou 

skupinu osob. Finan�ní podpory jsou poskytovány v p�ímé (na ubytování) a nep�ímé 

(na stravování – dotovaná jídla v menzách) form�. Další stipendia mohou studenti získat 

v p�ípad� spln�ní speciálních kritérií (nap�. výborné studijní výsledky, tíživá sociální situace, 

studentka s dít�tem má nárok na p�ídavek na dít�37). 

Studenti �eské republiky jsou do 26. roku v�ku zdravotn� pojišt�ni. Zdravotní 

pojišt�ní za n� hradí stát. Sou�asn� mohou využívat do dosažení této v�kové hranice 

studentské slevy (nap�. snížené jízdné MHD, snížené vstupné na kulturní události atp.).38 

 

                                                
36 Hodnota je pod pr�m�rem OECD, který dosahuje 6,1 % HDP. Zdroj: Eurostat, MF Dnes 9.9.2009. 
37 M�sí�ní výše p�ídavku na dít� se pohybuje okolo 1 620 K� za m�síc, nárok má student vždy 10 m�síc� b�hem 
akademického roku. 
38 EURYDICE 2009: Organizace vzd�lávací soustavy �eské republiky 2008/2009. 
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3.3.1.Pravidla pro poskytování státních dotací vysokým školám 

 

 Pravidla pro poskytování financí ze státního rozpo�tu ve�ejným vysokým školám 

 „Finan�ní prost�edky státního rozpo�tu jsou vysokým školám poskytovány 

ministerstvem jako p�ísp�vek na vzd�lávací a v�deckou, výzkumnou, vývojovou a inova�ní, 

um�leckou nebo další tv�r�í �innost, nebo jako dotace na rozvoj vysoké školy nebo 

na ubytování a stravování student�.“39 

  

 Pro stanovení konkrétní výše p�ísp�vku jsou d�ležité t�i parametry (MŠMT): 

� typ a náro�nost studijního programu 

� po�et student� a dosažení výsledk� v podporovaných �innostech 

� dlouhodobý zám�r školy. 

 

 Dotace a p�ísp�vky poskystuje vysokým školám Ministerstvo školství, mládeže 

a t�lovýchovy pouze p�i obdržení písemné žádosti od každé školy. Výše p�ísp�vku, který 

škola obdrží na b�žné výdaje, tvo�í 75 % ro�ního objemu vypo�teného na základ� ukazatel� 

daných v �l. 4 zákona o vysokých školách �.111/1998 Sb., pokud škola nepožádá o jinou 

finan�ní �ástku. Zbývající �ást p�ísp�vku poskytuje ministerstvo na r�zné kapitálové výdaje 

školy (nap�. rekonstrukce budovy, nákup materiál�) nebo na spoluú�ast p�i financování 

školních projekt�. 

 Rozpo�et prost�edk� Ministerstva školství, mlád�že a t�lovýchovy ur�ený 

vysokoškolským institucím se stanovuje normativním zp�sobem podle následujících 

13 ukazatel�.40 Nejd�ležit�jší jsou první t�i popsané, na základ� kterých je p�erozd�leno více 

než 84 % celkových výdaj� ministerstva. Výše rozpo�tu je závislá p�edevším na po�tu 

student�, což motivuje školy k masovému náboru uchaze��, který ve svém d�sledku m�že 

vést k omezování financování jiných oblastí než je samotné vzd�lávání (nap�. výzkumu 

a vývoje). 

 

 

 

 

                                                
39 Citace z Pravidel pro poskytování p�ísp�vk� a dotací ve�ejným vysokým školám Ministerstvem školství, 
mládeže a t�lovýchovy. 
40 Zdroj dat: Institut pro analýzy vysokého školství (www.vysokeskoly.org). 
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Ukazatel A – studijní programy 

 Tento ukazatel rozd�luje finan�ní prost�edky na základ� po�tu tzv. rozpo�tových 

(p�epo�tených) student�, což jsou studenti �ádn� zapsaní do studia s výjimkou t�ch student�, 

jejichž náklady jsou hrazeny na základ� uzav�ené mezinárodní smlouvy. 

 Rozpo�toví studenti = („studenti nov� p�ijatí“x 1,0) + („studenti zvláštní“x 0,0) + 

(„studenti ostatní“x 1,0) + („studenti p�lro�ní“x 0,5)41 

 Cena studijního programu = koeficient ekonomické náro�nosti x základní normativ 

Konkrétní hodnoty cen studijních obor� jsou uvedeny v Tabulce 3.6.  

 
Tabulka 3.6 Ceny jednotlivých studijních program� vysokých škol 
 

Cena studijního programu na jednoho studenta 

Studijní programy Základní normativ 
(K�) 

Koeficient ekonomické 
náro�nosti 

Výsledná cena 
programu (K�) 

Humanitni, ekonomické 1,00 34 325 
Filozofické, pedagogické 1,20 41 190 
Technické 1,65 56 636 
Zem�d�lské, lesnické 2,25 77 231 
Chemické, léka�ské 2,80 96 110 
Veterinární 3,50 120 137 
Um�lecké 

34 325 

5,90 202 517 
Zdroj: www.vysokeskoly.org 

 

Výpo�et ukazatele: A = po�et rozpo�tových student� x cena studijního programu 

Ukazatel A – studijní programy je nejvýznamn�jším ze všech 13 ukazatel� p�i tvorb� dotací 

a p�ísp�vk� vysokým školám. Tvo�í okolo 76,5 % celkových výdaj� ministerstva. 

Za akademický rok 2008/2009 se p�iblížil k hodnot� 15 362 739 tis. K�, která o více než 7 % 

p�esáhla �ástku z roku 2007/2008. 

 

 Ostatní ukazatele jsou mén� významné, proto budou uvedeny jen názvy, pop�ípad� 

jejich výše pro rok 2008: 

Ukazatel B1 – studijní programy, zm�ny po�tu student� 

 Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 k více než 31,5 % poklesu této složky p�ísp�vku. 

Ukazatel B1 tvo�í okolo 3,08 % z celkového po�tu neinvesti�ních prost�edk�. 

 

                                                
41 Nov� p�ijatí = studenti, kte�í nastoupili do prvního ro�níku �ádného studia; zvláštní = studenti, kte�í p�ekro�í 
�ádné studium prodloužené o jeden rok; ostatní = studenti, kte�í nejsou ani ve skupin� nov� p�ijatí ani 
ve zvláštní, tedy studenti vyšších ro�ník� studující ve standartní dob� studia; p�lro�ní = studenti, kte�í v kratší 
dob� než je 183 dní (p�l roku) p�ekro�í standartní dobu studia. 
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Ukazatel B2 – studijní programy, bonifikace za absolventy 

 Za akademický rok 2008/2009 byla schválena �ástka 10 415 K� na jednoho 

absolventa, celková suma ukazatele B2 se vyšplhala na 968 865 tis. K� a tvo�í 4,8 % 

neinvesti�ních prost�edk�. 

Ukazatel C – stipendia student� doktorských studijních program� 

 Tvo�í necelých 5 % prost�edk�. Za rok 2008 byl schálen ve výši 789 072 tis. K�. 

Ukazatel D – zahrani�ní studenti, mezinárodní spolupráce 

 Tento ukazatel zahrnuje dv� formy finan�ních prost�edk� – dotace a p�ísp�vky. Dotace 

dostávají ve�ejné vysoké školy, které se angažují v mezinárodních programech 

(Sokrates, Aktion, Ceepus). Finan�ní p�ísp�vky jsou ur�eny zahrani�ním student�m. Za rok 

2008 výše ukazatele dosáhla 316 300 tis. K� a ve srovnání s p�edchozím rokem nejsou 

zaznamenány výrazné zm�ny. 

Ukazetel G – Fond rozvoje vysokých škol 

 Za rok 2008 p�edstavoval �ástku 360 888 tis. K�, ve které jsou zapo�ítány b�žné 

i kapitálové výdaje. 

Ukazatel I – rozvojové programy 

 Jedná se o dotaci na rozvojové projekty, pro rok 2008 byly vydány prost�edky ve výši 

1 224 217 tis. K�. 

Ukazatel M – mimo�ádné aktivity 

 Hodnota ukazatele M pro rok 2008 byla 21 000 tis. K�. 

Ukazatel S – sociální stipendia 

 Meziro�ní pokles hodnoty sociálních stipendií (2007/2008) se pohybuje 

okolo 17,76 %. Hodnota pro rok 2008 �inila 123 362 tis. K�, ve které je zahrnuta i hodnota 

ukazatele S2, která �inila 4 300 tis. K�. 

Ukazatel U1 – p�ísp�vek ve�ejným vysokým školám na ubytovací stipendia 

 Tento ukazatel zaznamenal v roce 2008 nár�st o 3,79 % oproti roku 2007. Výše 

dosahovala 919 143 tis. K�. 

 

 Každá ve�ejná vysoká škola sestavuje na základ� výše zmín�ných ukazatel� 

na za�átku kalendá�ního roku nový rozpo�et, podle kterého následující akademický rok 

hospoda�í. Rozpo�et nesmí být stanoven jako deficitní, tedy plánované p�íjmy musejí 

p�evyšovat plánované výdaje vysoké školy. Mezi p�íjmové položky pat�í zejména p�ísp�vky 

a dotace ze státního rozpo�tu, poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku vysoké školy, 
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p�íjmy z r�zných fond� (nap�. Národní vzd�lávací fond), výnosy z dop�kových �inností škol 

a p�íjmy získané darem nebo d�dictvím.42 

 

 Pravidla pro poskytování financí ze státního rozpo�tu soukromým vysokým školám 

 P�estože v�tšinu finan�ních zdroj� soukromé vysoké školy získávají ze školného 

svých student�, mají také nárok na p�ísp�vek ze státního rozpo�tu na základ� ukazatele F – 

Fond vzd�lávací politiky.  

 

 Existují dv� obecné podmínky pro poskytnutí dotace soukromým vzd�lávacím 

institucím:43 

� p�sobení soukromé vysoké školy jako obecn� prosp�šné spole�nosti 

� uskute��ování akreditovaných studijních program� ve ve�ejném zájmu. 

 Studenti t�chto institucí mají sou�asn� nárok na poskytnutí sociálního a ubytovacího 

stipendia. Na základ� ukazatel� F, U2 – dotace soukromým vysokým školám na ubytovací 

stipendia, S2 – sociální stipendia soukromým školám �inil podíl finan�ních prost�edk� 

za akademický rok 2008/2009 0,34 % celkových výdaj� ze státního rozpo�tu ur�ených 

na terciární vzd�lávání, v p�epo�tu okolo 68,3 mil. K�.44 

 

 Pr�m�rné m�sí�ní výdaje �eského studenta na vzd�lávání dosahují na ve�ejné vysoké 

škole 8 163 K� a na soukromé vysoké škole 11 591 K�, pokud nezapo�ítáme školné.45 Tyto 

náklady jsou p�ibližn� 2,5 krát nižší než náklady na terciární vzd�lání švédských student�. 

�eští studenti jsou navíc finan�n� podporováni rodinou, a to až v 90 % p�ípad�. Podpora 

rodiny tvo�í až 80 % celkových p�íjm� studenta. P�i studiu pracuje okolo 71 % student�. Až 

40 % dnešních vysokoškolských student� by si vzalo p�j�ku od banky na pokrytí náklad� 

spojených se studiem.46  

 

                                                
42 Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb. 
43 Institut pro analýzy vysokého školství 2008. 
44 Zdroj dat: Institut pro analýzy vysokého školství (www.vysokeskoly.org). 
45 www.isea-cz.org, www.reformy-msmt.cz. 
46 Data získaná z dotazníku „Výzkum na vysoké škole 2008“; MŠMT, www.stratif.cz. 
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3.3.2.Rozpo�et vysokých škol pro rok 200847 

 

 Celkové výdaje státu na vysoké školy za rok 2008 �inily 20,3 % všech výdaj� 

na vzd�lávání, konkrétní �ástka se pohybuje okolo 30 371 800 tis. K� (jednotlivé položky 

funk�ního t�íd�ní jsou uvedeny v Tabulce 3.7). Jen 0,19 % z celkových výdaj� na vysoké 

školství bylo ur�eno soukromým vysokým školám, ostatní finan�ní prost�edky byly rozd�leny 

mezi školy ve�ejné. 

 

Tabulka 3.7 Jednotlivé položky rozpo�tu vysokých škol pro rok 2008 
 

Jednotlivé položky rozpo�tu podle funk�ního t�íd�ní 
pro rok 2008 

Celkem v tis. K� 30 371 800  
�innost vysokých škol 24 360 991  
Vysokoškolské koleje a menzy 222 664  
Výzkum a vývoj 5 456 632  
Záležitosti vzd�lávání jinde neuvedené 4 565  
Vzd�lávání národnostních menšin 2 229  
Vzd�lávací akce k integraci Rom� 330  
Mezinárodní spolupráce 195 241  
Protidrogová politika –  
Prevence kriminality 582  
Humanitární a rozvojová zahrani�ní 
pomoc 128 565  

Zdroj: Státní záv�re�ný ú�et, �SÚ 
 

 Ve�ejným vysokým školám jsou každoro�n� p�id�lovány neinvesti�ní p�ísp�vky 

od Ministersva školství, mládeže a t�lovýchovy na financování akreditovaných studijních 

program� a program� celoživotního vzd�lávání a s nimi spojenými �innostmi: v�deckými, 

výzkumnými, um�leckými, tv�r�ími. Z p�ísp�vk� státu jsou také hrazeny doktorandské 

studijní programy, ubytovací a sociální stipendia a další aktivity spojené s Fondem vzd�lávací 

politiky. 

 V roce 2008 �eské ve�ejné vysoké školy obdržely �ástku 16 559 445 tis. K�, která byla 

stanovena na základ� po�tu student� a absolvent�. Další finan�ní prost�edky byly p�id�leny 

na akreditované studijní programy a k úhrad� stipendií prezen�n� zapsaných student� ve výši 

785 120 tis. K�. Do Fondu vzd�lávácí politiky p�ibylo 80 518 tis. K� a Ministerstvo školství, 

mládeže a t�lovýchovy p�isp�lo na mimo�ádné školní aktivity �ástkou 2 400 tis. K�. 

Na sociální a ubytovací stipendia byla poskytnuta �ástka 1 033 459 tis. K�. Dále vysoké školy 

                                                
47 Zdroj dat: Ústav pro informace ve vzd�lávání, Státní záv�re�ný ú�et �eského statistického ú�adu. 
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inkasovaly dotace v rámci studijních program� (Erasmus, Aktion, Ceepus) a další finance 

na podporu rozvoje vzd�lávání, které plynou z rezervního fondu Ministerstva školství, 

mládeže a t�lovýchovy. 

 Investi�ní dotace a p�ísp�vky48 se v roce 2008 vyšplhaly k hodnot� 4 926 286 tis. K� 

a tvo�í 16 % z celkových výdaj�. Zahrnují t�i základní položky: Fond rozvoje a rozvojové 

programy, zahrani�ní rozvojovou pomoc a výzkum a vývoj. Tento typ dotací není soukromým 

vysokým školám vyplácen. Kapitálové (neinvesti�ní) dotace byly více než p�tinásobné 

(25 445 514 tis. K�) oproti investi�ním, jejich procentuální zastoupení �iní 84 % z celkových 

výdaj�. Pom�r investi�ních a neinvesti�ních p�ísp�vk� vykazuje za posledních p�t let 

konstantní vývojový trend (konkrétní hodnoty jsou uvedeny v Grafu 3.8). 

 

Graf 3.8 Vývoj výdaj� vysokých škol v období 2003 -2008 
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Zdroj: Státní záv��e�ný ú�et, �eský statistický ú�ad 

 

 Soukromé vysoké školy mohou požádat o státní dotace na sociální a ubytovací 

stipendia pro studenty. V roce 2008 tyto dotace obrželo 38 z celkových 45 soukromých 

vysokých škol a to v hodnot� okolo 35 000 tis. K�.  

 

  

                                                
48 Zdroj dat: �eský statistický ú�ad. 
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 Konkrétní údaje rozpo�tových výdaj� ur�ených vysokým školám pro akademický rok 

2010/201149 

 Pr�m�rný normativ vypo�tený sou�tem prvních �ty� ukazatel� (A, B1, B2, B3) 

tvo�ících první rozpo�tový okruh byl stanoven ve výši 34 770 K� na jednoho studenta. 

Rozpo�et stanovený na základ� t�chto ukazatel� �iní pro rok 2010 17 391 341 tis. K�, což je o 

1,2 % mén� než v roce 2009. 

 P�ísp�vek ve�ejné školy se vypo�ítává podle výše základního normativu, jehož 

hodnota pro rok 2010 byla stanovena na 29 554 K�. Výpo�etní normativ �iní 8 690 K� 

na jednoho absolventa školy. 

 Zm�ny výdaj� na stipendia a dotace pro akademický rok 2010/2011 se pohybují 

mezi 4 až 8 %. Stipendia poskytovaná na postgraduální studia se zvýší o 5,2 % proti roku 

2009. �ástka p�ipadající na ubytovací stipendia se sníží o 3,8 %. Výše sociálních stipendií 

z�stane srovnatelná s rokem 2009 a bude se pohybovat okolo 1 620 K� za m�síc. Dotace 

na stravování se p�íštím rokem sníží o více než 7,5 %. 

 Celkové p�íjmy rozpo�tu pro akademický rok 2010/2011 jsou navrženy ve výši 

21 615 242 tis. K�, což je o 1,32 % mén� než za rok 2009. 

 

3.4. Reforma terciárního vzd�lání 

 

 „V politice musíte obaly m�nit stejn� jako u spot�ebního zboží. Školné je u nás 

nepopulární slovo a je rozumné ho nevypoušt�t z úst.“50 

Martin Gregor, ekonom FSV UK 
 

 V b�eznu roku 2007 pov��ila vláda �eské republiky Ministerstvo školství, mládeže 

a t�lovýchovy  vytvo�ením základního stavebního kamene pro reformu vysokého školství.  

 

3.4.1.Bílá kniha51 

 

 Bílá kniha se stala výchozím dokumentem pro zavedení  reformy terciárního 

vzd�lávání. Na kv�tnové konferenci Inova�ní fórum: „Jak dál v terciárním vzd�lání“52 v roce 

2008 byla projednávána její první verze. Druhou verzi po zhodnocení veškerých p�ipomínek 

                                                
49 MŠMT. Rozpis rozpo�tu VŠ pro rok 2010 
50 www.ukacko.cz/anketa-co-si-o-skolnem-mysli-ekonomove-z-uk. 
51 MŠMT: Bílá kniha terciárního vzd�lávání. 
52 MŠMT: Bílá kniha terciárního vzd�lávání. 
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a doporu�ení uzav�el v listopadu 2008 Výbor pro v�du, vzd�lání, kulturu, mládež 

a t�lovýchovu. Další vývoj tohoto dokumentu zatím není jednozna�ný.  

 Zavedení reformy terciárního školství stojí na dvou hlavních pilí�ích. Prvním je 

liberáln�jší p�ístup k vedení jednotlivých institucí, jedná se p�edevším o zm�nu 

rozhodovacích a kontrolních pravomocí vysokoškolských institucí.53 Druhým pilí�em jsou 

zm�ny ve financování vysokých škol a systém finan�ních podpor student�m. 

 

 Bílá kniha navrhuje p�t základních postup�,54 které by vedly ke zlepšení momentální 

finan�ní situace vysokých škol. N�které z nich vycházejí z d�íve vypracovaného návrhu 

p�edloženého v roce 2002 Parlamentu �eské republiky, který jej zamítl. 

1) Transformace r�znorodých nep�ímých finan�ních podpor na sjednocené p�ímé 

finan�ní podpory - sociální stipendia a jednotné studijní granty. Nap�. v p�ípad� ubytování, 

v sou�asné dob� jsou student�m poskytovány ubytovací prostory na kolejích. Poplatek 

za pokoj na koleji je nižší než nájem za ubytování kdekoliv jinde. Vzhledem k poptávce 

student� je kapacita kolejí nedostate�ná. Je proto navrhováno zajistit ubytovací stipendia, 

na která by m�li nárok všichni studenti a nejen ti, kte�í ubytování na koleji získali. 

2) Vy�ešení v�kové hranice 26 let. Tento problém se týká p�edevším student� 

doktorského studia.Více než 75 % t�chto student� p�ekro�í v�kovou hranici 26 let. 

3) Zavedení dostupných finan�ních p�j�ek.55 

4) Zavedení specifických pracovních smluv pro studenty v p�ípad� p�íležitostných 

prací (nap�. snížená da�ová sazba, kratší pracovní doba). V návrhu z roku 2002 byly 

specifické smlouvy definovány podle výše p�íjmu. Pokud studentský p�íjem nep�esáhne 

zdanitelnou �ástku, bude student vy�at z povinnosti platit sociální a zdravotní pojišt�ní, a to 

nezávisle na typu pracovní smlouvy, kterou uzav�e se zam�stnavatelem. 

5) Zavedení speciálního spo�ení pouze na vzd�lání se státní podporou. 

  

                                                
53 Rozd�lení škol na t�i úrovn� – výzkumné, vzd�lávací a profesní, dle za�azené úrovn� škola získá r�zné 
pravomoci (výzkumná vysoká škola bude mít více rozhodovacích pravomocí než škola profesní, která tak bude 
z v�tší �ásti podléhat správní rad�). Navíc je v dokumentu obsažena zm�na managmentu škol, kdy vysokou 
školu bude �ídit správní rada složená z ministr� a zástupc� firem, nikoliv z �len� univerzity.  
54 P. Mat�j� – shrnutí Lisabonské konference �erven 2008. Mat�j�, P., �eháková, B., Simonová, N., 2003. 
55 Jednotlivé komponenty studentských p�j�ek byly rozebrány v teoretické �ásti práce, proto zde nebudou znovu 
uvád�ny. 
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 Reforma má v souvislosti se zm�nou financování vysokých škol �ešit deset 

nejd�ležit�jších oblastí problém�:56 

1) Zvýšení ve�ejných výdaj� na školství 

V �eské republice neodpovídá výše výdaj� ze státního rozpo�tu investovaných do vzd�lávání 

ekonomické situaci zem� ve srovnání se zem�mi OECD (pom�r rozpo�tových výdaj� k výši 

HDP). 

2) Zvýšení soukromých výdaj� na školství 

V �eské republice se dodate�né finance ze soukromých zdroj� dostávají do p�íjm� vysokých 

škol jen z�ídka. Ke zlepšení situace by vedlo p�edevším zavedení školného, které by s velkou 

pravd�podobností p�isp�lo k racionáln�jšímu výb�ru školy a k zodpov�dn�jšímu p�ístupu 

student� ke studiu.  

3) Státní p�ísp�vky stanovené na základ� výsledk� škol 

Státní p�ísp�vky, které se budou odvíjet od po�tu úsp�šných student�, podle dosaženého po�tu 

kredit� za jeden akademický rok. Tento krok by m�l p�edejít problému s tzv. „v��nými 

studenty“, kte�í p�echázejí z jedné školy na druhou a �erpají tak ve�ejné finan�ní zdroje.  

4) Zp�tné (kontraktové) financování 

�ástka, kterou vysoká škola obdrží ze státního rozpo�tu, by m�la být smluvn� fixována tak, 

že b�hem studia jednoho studenta nepoklesne. Tím by se dalo p�edejít nejistot� vysokých 

škol, kdy na za�átku akademického roku �eší otázku finan�ních zdroj� ze státního rozpo�tu, 

a to ve dvou rovinách. První, kolik dostanou pen�z na nov� p�ijaté studenty, a druhou, jak 

vysoká bude �ástka p�ipadající na stávající studenty. Kontraktové financování je 

p�edpokladem pro to, aby vysoká škola m�la možnost vytvá�et st�edn�dobé a dlouhodobé 

plány svého rozvoje. 

5) P�ijímání student� na jednotlivé vysoké školy podle stavu aktuální poptávky 

Stát by na základ� aktuální poptávky poskytl škole p�ísp�vek na zvýšený po�et p�ijatých 

student� oproti roku p�edcházejícímu pouze v p�ípad�, že by b�hem roku vzrostla o daný obor 

školy poptávka student�. Tento fakt by m�l být podmín�n rostoucí informovaností ve�ejnosti 

o stavu nabídky, poptávky a uplatn�ní absolvent� na jednotlivých oborech vysokých škol. 

6) Zvýšení zodpov�dnosti jednotlivých škol 

Každá vysokoškolská instituce by mohla na základ� vlastních rozhodnutí, nikoliv z v�le 

ministerstva, naložit se získanými státními prost�edky a investovat je nejen do vzd�lávání, ale 

také do v�dy, výzkumu a rozvoje. 

                                                
56 MŠMT: Bílá kniha. 
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7) Rovné podmínky pro každého studenta 

Sjednocení pravidel a výhod pro všechny studenty stejného oboru. Rovnocenné studijní 

podmínky, školné, stipendia, granty, sociální podpory atp., aby sociální p�vod student� hrál 

zanedbatelnou roli. 

8) Systém studentských p�j�ek 

Zavedení školného na vysokých školách musí být spojeno s fungujícím systémem 

zvýhodn�ných studentských p�j�ek, které pomohou student�m odložit platby za studium 

do budoucnosti, kdy díky získanému vzd�lání budou schopni své pohledávky splácet. 

9) Podpora státu i soukromým vysokým školám 

10) Vzájemná provázanost a podmín�nost p�edchozích pravidel 

Nelze vylou�it nebo vynechat n�který ze shora uvedených bod�, nebo	 by došlo k narušení 

celého navrženého finan�ního systému. 

 

 Ve srovnání se zem�mi OECD v rovnosti šancí v p�ístupu k terciárnímu vzd�lávání se 

�eská republika �adí na jedno z posledních míst. Studenti ze sociáln� slabších rodin mají 

ve vyšším stupni vzd�lávání velmi nízké zastoupení.57  

 V kv�tnu roku 2008 na konferenci k Bílé knize terciárního vzd�lávání ve svém 

prohlášení uvedl ministr školství Ond�ej Liška: 

 „Z evropského šet�ení SILC z roku 2005 vyplývá, že v �eské republice dosáhlo 

vysokoškolského vzd�lání v nejmladší v�kové skupin� do 26 let jen 9 % mladých lidí, jejichž 

otec byl manuáln� pracující, ale 56 % mladých lidí pocházejících z rodin vysokoškolsky 

vzd�laných odborník�. Pom�r nerovnosti je tedy 6:1. Jde o nejnep�ízniv�jší pom�r v celé EU. 

Ve v�tšin� zemí EU se totiž podíl mladých lidí „d�lnického“ p�vodu dosahujících 

vysokoškolského vzd�lání pohybuje okolo 30 %, zatímco d�ti odborník� vysokoškolského 

vzd�lání dosahují v 60 %, tj. pom�r nerovností je „jen“ 2:1 a jsou zem� – jako nap�íklad 

Finsko nebo Nizozemsko - kde je tento pom�r okolo 1,5:1. Tyto údaje sv�d�í o zcela reálném 

plýtvání lidským kapitálem, které si v dob�, kdy lidské zdroje se stávají jedním z hlavních 

pilí�� konkurenceschopnosti, není možné nadále dovolovat.„58 

 

 Tento citát vystihuje nutnost provedení reformy financování vysokého školství 

v �eské republice. 

 

                                                
57 OECD. 
58 Citace z prohlášení ministra školství Lišky z konference z roku 2008. 



 39 

3.4.2.Doporu�ení OECD pro �eskou reformu59 

 

 Organizace pro hospodá�skou spolupráci a rozvoj (OECD)60 s návrhem reformy 

terciárního vzd�lávání v �eské republice souhlasí. Návrh podaný v kv�tnu roku 2008 je 

v souladu s evropskými zákony a evropskou praxí s financováním vysokých škol. OECD 

navrhuje p�edevším dob�e fungující systém finan�ní pomoci student�m, který je základním 

stavebním kamenem celého finan�ního systému terciární sféry a umož�uje rovnost šancí 

všech student�. Zárove� je nutné zachovat autonomii stávajících vzd�lávacích institucí 

a zajistit v�tší transparentnost reformních návrh�. 

 D�ležitý bod �eského vysokého školství p�edstavuje rozvoj výzkumu a vývoje. 

Prost�ednictvím významného pokroku v oblasti výzkumu je možné otev�ít dve�e univerzit 

sv�tu a p�ilákat tak nové investory, díky kterým by mohlo dojít k výraznému posílení 

finan�ních prost�edk� plynoucích do této oblasti. Práv� otázka výzkumu a vývoje byla nejvíce 

diskutována jako nedostate�ná z pohledu OECD. Situace financování výzkumu v Bílé knize, 

která je „koncep�ním a strategickým dokumentem na dalších deset až dvacet let“,61 nebyla 

v�bec nastín�na a ani vy�ešena. Sou�asný stav výzkumu v �eské republice je velmi 

kritizován. 

 V sou�asné dob� p�evažují ve�ejné vysoké školy s �lenitým systémem fakult r�zných 

studijních obor�. Finan�ní prost�edky ze státního rozpo�tu poskytované školám jsou 

p�erozd�lovány na mnoho r�zných ú�t� z�ízených jednotlivými fakultami škol. Nejenže je 

tento systém administrativn� náro�ný, ale ve svém d�sledku tém�� znemož�uje poskytnutí 

v�tšího objemu finan�ních zdroj� ur�ených na v�du, výzkum a vývoj. 

 Doporu�ením OECD pro tuto situaci je za�len�ní vyšších odborných škol 

do terciárního systému tak, aby podléhaly zákonu o vysokých školách a provozovaly 

akreditované studijní programy. P�evedením vyšších odborných škol na neuniverzitní typ 

vysokých škol poskytující pouze bakalá�ské studijní programy by �áste�n� zjednodušilo 

složité �len�ní ve�ejných vysokých škol univerzitního typu, které by pak mohly zam��it 

studium na menší po�et obor� a v�tší �ást finan�ních prost�edk� využít na rozvoj výzkumu 

a vývoje. 

                                                
59 MŠMT. 
60 OECD vznikla v roce 1961 p�em�nou p�vodní OEEC (Organizace pro evropskou hospodá�skou spolupráci) 
za ú�elem liberalizace evropského obchodu a k podpo�e státních ekonomik západní Evropy. 
61 Bílá kniha 2008. 



 40 

3.4.3.Aktuální vývoj reformy 

 

 Jedním z klí�ových autor� reformy vysokého školství je Petr Mat�j�. V zájmu reformy 

terciárního vzd�lávání uspo�ádal t�i sociologické výzkumy zam��ené na situaci �eských 

vysokoškolských student�.62 Z dotazník� byla získána data mapující situaci v rovnosti 

p�ístupu k vysokoškolskému vzd�lání a postoje vysokoškolských student� k možnostem 

spolufinancování tohoto vzd�lání. Odborným garantem celého projektu MŠMT byl Jakub 

Fišer. 

 Výchozí dokument, Bílá kniha, pro reformu terciárního školství byl sestaven za vlády 

Mirka Topolánka v roce 2008. O rok pozd�ji, v dob� kdy m�l být dokument definitivn� 

schválen Parlamentem �R, došlo ke svržení Topolánkovy vlády. Další vývoj reformy byl tak 

pozastaven. Samotný bývalý ministr školství Liška spat�uje v obsahu Bílé knihy ur�ité 

nedostatky. V rozhovoru pro server Uká�ko.cz v �ervnu roku 2008 uvedl: 

 „Existuje celá �ada v�cí, které v Bílé knize nejsou zohledn�ny nebo jsou z ur�itého 

pohledu zohledn�ny nedostate�n�. Já Bílou knihu chápu jako výsledek konkrétní práce 

konkrétní skupiny expert�. Ti ji dopracovali do stádia, jež si zaslouží ve�ejnou diskuzi.“63 

 P�edstavitelé �eských vysokých škol k nové reform� nezaujímají jednozna�ný postoj. 

Výrazn� negativní postoj má Karlova univerzita, která s možnostmi školného zásadn� 

nesouhlasí. Navrhla proto alternativní �ešení, které místo školného nabízí možnost finan�ní 

spoluú�asti prost�ednictvím tzv. zápisného, které by studenti platili vždy na za�átku 

akademického roku. Jeho výše byla navržena na 5 000 K�. Významné osobnosti univerzity se 

k situaci spolufinancování student� staví odmítav�. Mají obavy z d�sledku v podob� snížení 

státních finan�ních prost�edk� poskytovaných vysokoškolským institucím. Problém 

s nedostatkem finan�ních prost�edk� vysokých škol by z�stal nevy�ešen. Objem finan�ních 

prost�edk� by se rozložil mezi stát a studenty. 

 Patrik Eichler64 se domnívá, že Bílá kniha kompletn� p�edefinovává základní pojmy 

terciárního školství, kterými jsou student, univerzita a vzd�lání.  

 „Student situovaný do role „klienta“ své školy a svázaný p�j�kami od bank, které 

stejn� bude muset „reinvestovat“ do svého studia jako „výtah k úsp�chu“, nebude dnešním 

                                                
62 Dotazníky Studium na vysoké škole 2004, Studium na vysoké škole 2006 a Studium na vysoké škole 2008. 
63 http://www.ukacko.cz/ministr-liska-sam-mam-k-bile-knize-vyhrady. 
64 Eichler je bývalým p�edsedou Studentské rady FF UK. 
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studentem, tedy takovým, kterého vysoká škola u�í kritickému myšlení a kterému studium 

slouží jako opora k porozum�ní dnešnímu sv�tu.“65 

 P�edstavitelé Karlovy univerzity se obávají p�ílišné ekonomizace vysokého školství, 

kdy na základ� podklad� Bílé knihy za�ne být vzd�lání chápáno jako soukromý statek 

a studenti pouze jako produkt, který škola vytvo�í a pracovní trh si zboží odebere.66 

 V roce 2008 probíhaly tématické diskuze o p�ipravované reform� s vysokoškolskými 

studenty. Autor reformy Mat�j� se proti námitkám Univerzity Karlovy bránil. Rozhodn� není 

úmyslem p�ipravované zm�ny omezit autonomii jednotlivých univerzit, správní rada bude 

rozhodovat pouze na školách profesního nebo vzd�lávacího typu, kde se studenti pohybují 

pouze 3 až 5 let a se školou tak nenavazují dlouhodobý vztah. Zárove� apeloval na vtažení 

firem a podnik� do systém�, nebo	 mohou být hlavním zdrojem financí z privátního sektoru 

poskytovaných vysokým školám. Samotné firmy mají zájem o v�tší za�len�ní se do systému, 

avšak v stávajícím systému je pro n� managment vysokých škol velmi špatn� fungujícím, 

a tak jakékoliv budoucí smlouvy považují za velmi rizikové. Proto se dokument zabývá 

zm�nou managmentu škol, která by m�la p�isp�t k v�tší participaci podnik� a firem a p�ílivu 

jejich financí do systému.67 

  

3.4.4.Ideální reforma financování pro �eské podmínky 

 

 Ideální systém financování vysokých škol navrhovaný pro �eskou republiku vychází 

z již okolo 20 let úsp�šn� fungujících systém� HECS a MyRichUncle68 v Austrálii 

a ve Spojených státech amerických. Zárove� je vytvo�ením kompromisu mezi teoriemi 

nastín�nými v teoretické kapitole 2, tedy mezi teorií Barra a Palacia. Za nejvhodn�jší 

pro �eskou republiku je považován systém odvodu procentuáln� stanovené �ástky budoucího 

p�íjmu po limitní �asové období, dokud nebude splacen celý neúro�ený závazek studenta, 

p�i�emž by byla umožn�na i p�ímá platba, která by byla finan�n� zvýhodn�na 

(Simonová, 2005 – Valen�ík, Zichová). Zárove� lze �erpat i z dalších fungujících systém� 

financování vysokoškolských institucí v zemích jako je Švédsko, Finsko, Holandsko nebo 

Velká Británie.  

 Spolu s novým systémem financování je t�eba z�ídit dob�e fungující systém 

studentských podpor, ke kterému m�žeme hledat inspiraci p�edevším v systémech severských 

                                                
65 Vyjád�ení postoje k Bíle knize Patrika Eichlera, http://www.ukacko.cz/anketa-co-mi-vadi-na-bile-knize. 
66 www.ukacko.cz. 
67 http://www.ukacko.cz/petr-mateju-kdo-chce-soutezit-at-se-reformy-neboji. 
68 Systémy jsou popsány v úvodní teoretické �ásti. 
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zemí. Státní pomoc student�m by m�la být vytvo�ena primárn�, aby zavedením finan�ní 

spoluú�asti student� na nákladech studia nemohlo dojít k omezení p�ístupu uchaze�� 

z nízkop�íjmových rodin. 

 

Determinující podmínky �eské republiky69 

 V �eské republice je dlouhodob� zaveden systém financování ve�ejného školství 

ze státních prost�edk�, které jsou získávány p�edevším z odvod� da�ových poplatník�. Jeho 

reforma zahrnující studentské p�j�ky by byla zpo�átku pouhou nástavbou stávajícího 

systému. Ke zjednodušení by došlo, pokud by se ve�itelem p�j�ek stala samotná vysoká škola. 

Tento krok by motivoval vysoké školy ke zvyšování kvality výuky více než systém 

s úro�eným závazkem, jelikož vyské školy pohání zájem o co nejrychleji splacené dluhy 

absolvent�.  

 Velkým problémem v �eské republice je vysoké procento nízkop�íjmových rodin, 

u nichž hrozí vznik bariér v p�ístupu k terciárnímu vzd�lávání. Z tohoto hlediska je vhodné 

vylou�it systém s p�ímým úro�ením finan�ních závazk�. Inspirace švédským systémem, kde 

jsou zavedeny p�ímé podpory student�m, by prokazateln� (podle výpo�t� OECD pro obecná 

data) vedlo ke snížení nerovností v p�ístupu k vyššímu stupni vzd�lávání. Ve Švédsku je 

možné používat št�drou sociální politiku p�edevším díky vysokým p�íjm�m z pen�z da�ových 

poplatník�. V �eské republice by další zvýšení da�ového zatížení obyvatel bylo politicky 

velmi problematické. V sou�asné dob� se da�ové zatížení �ech� pohybuje ve srovnání 

s ostatními zem�mi OECD na pr�m�rné hranici.70 

 

Další systémové zm�ny 

 Pro celkovou zm�nu finan�ního systému vysokých škol u nás jsou nutné krom� 

zavedení školného a státní sociální pomoci také další systémové zm�ny. Mezi nejd�ležit�jší 

z nich pat�í t�i níže rozebrané. 

 Srovnání kapacitního pom�ru nabídky a poptávky a to nejlépe v �asovém horizontu 

10 až 15 let. P�evis poptávky negativn� p�sobí na kvalitu výuky a m�že mít vliv i na r�st cen 

vzd�lání. Pro vyrovnání nabídky a poptávky se nabízí n�kolik alternativ �ešení. První z nich 

by bylo vpušt�ní do vysokoškolské konkuren�ní hry soukromé vysoké školy a instituce, které 

mají jiný charakter než vysoké školy. Další možností je srovnání podmínek všech 

vysokoškolských student� na sou�asných akreditovaných institucích. Jako t�etí alternativa se 

                                                
69 Simonová, (2005). 
70 OECD: Education at a glance, 2009. 
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nabízí ú�elové rozd�lení státních dotací podle p�esného po�tu student� a v poslední �ad� by 

ke zlepšení situace vedlo vytvo�ení makroekonomické dynamické strategie pro získávání 

dalších zdroj� na rozvoj vysokoškolského vzd�lání. 

 Zavedení zákona o finan�ní spoluú�asti zam�stnavatel�. Tato zm�na by umožnila �ást 

daní placených zam�stnavateli použít p�ímo na vzd�lávání. Plánovaný zákon se netýká pouze 

vysokoškolského vzd�lání, nebo	 i st�ední odborné školy mají d�ležité uplatn�ní 

na pracovním trhu. 

 Vytvo�ení nové strategie pro rozvoj efektivního decentralizovaného informa�ního 

systému. Je t�eba zve�ejnit p�esné údaje nabídky studijních míst a poptávky po nich v r�zných 

oborech, dále údaje o cenách za vzd�lávání a o uplatn�ní absolvent� daných obor� na trhu 

práce. Shrnut� tedy rozší�ení obecné informovanosti o stavu jednotlivých studijních obor�. 

 

Dopady zavedení školného 

 Zavedení školného m�že mít negativní dopady, proto byly vypracovány dva obecné 

simultánní modely, které se t�mito krizovými body zabývají (Simonová, 2005). 

 Prvním je Model snižování státních dotací vlivem zavedení školného.71 Po�et dnešních 

vysokoškolských student� je v tomto modelu zachován. Všechny prost�edky získané 

zavedným školným by �áste�n� nahradily státní dotace na vzd�lávání. Tím by došlo 

ke snížení výdaj� státního rozpo�tu. Efekt na kone�né p�íjmy škol je nulový. Negativa tohoto 

modelu lze spat�ovat v nezm�n�né výši celkových p�íjm� škol. 

 Druhým je Model vlivu zavedení školného na rozvoj vysokého školství. V tomto 

p�ípad� se jedná o mnohem reáln�jší alternativu. Získané finan�ní prost�edky od student� 

p�i nem�nných státních dotacích zajistí možnost zvýšení studijní kapacity. Míra r�stu po�tu 

student� odpovídá zvýšenému objemu prost�edk� vybraných na školném. Dochází tedy 

k r�stu p�íjm� škol, �ímž je umožn�no rozší�it nabídku studijních míst, pop�ípad� zlepšit 

kvalitu výuky. Negativní vliv druhého modelu je p�edevším pro státní prost�edky. Zavedení 

školného nep�inese úsporu výdaj� státního rozpo�tu. 

 

                                                
71 Koucký, Bartušek, Zelenka, 2008. 



 44 

3.5. Fakta podložená záv�ry sociologického výzkumu Akademie v�d �R 

 

 V roce 2004 sestavil Sociologický ústav Akademie v�d �R výzkumný dotazník 

„Studium na vysoké škole 2004“ ur�ený student�m prvních ro�ník� vysokých škol, který byl 

podporován Grantovou agenturou Akademie v�d �R za pomoci Studentské komory Rady 

vysokých škol. Dotazník byl otázkami koncipován do longitudinálního charakteru.72 Znovu 

byl student�m rozeslán v roce 2006 a 2008.73 Vedoucím projektu byl Mat�j�, z jehož 

záv�re�ných prací je v této kapitole nejvíce �erpáno (Simonová, 2005; www.stratif.cz). 

 Pro ú�ely této práce jsem sestavila obdobný dotazník „Postoje student� vysokých škol 

2010“, který vyplnilo 851 student� soukromých a ve�ejných vysokých škol. N�které 

z vyhodnocených výsledk� jsou popsány v následujících záv�rech a ilustrovány grafy 

a tabulkami. Tyto výsledky mohou být zkreslené z d�vodu malého vzorku respondent�. 

 V �eské republice se setkáváme s rostoucím problémem sociálních nerovností 

na úrovni terciárního vzd�lávání. Tento fakt m�že být podložen výsledky výzkum�. 

Grafy 3.5.1 zobrazují nejvyšší dosažené vzd�lání rodi�� dotázaných vysokoškolských 

student�. Pom�r zastoupení student� pocházejících z rodiny, ve které alespo� jeden z rodi�� 

má vysokoškolské vzd�lání ku podílu student�, jejichž rodi�e mají vzd�lání bez maturity je 

p�ibližn� 7,5 : 1 . Ve srovnání s rokem 2004 dochází ke zna�nému rozši�ování sociálních 

nerovností v terciárním vzd�lávání. 

                                                
72 Auto�i dotazníku se snaží sledovat vývoj názor� student� vysokých škol po ur�ité �asové období. V tomto 
p�ípad� byl dotazník rozeslán ve t�ech vlnách, poprvé v roce 2004, poté v roce 2006 a poslední v roce 2008.  
73 Dotazníky byly rozeslány pod názvy „Studium na vysoké škole 2006“ a „Studium na vysoké škole 2008“. 



 45 

Graf 3.5.1 Nejvyšší dosažené vzd�lání rodi�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále byla zjiš	ována plynulost p�echodu student� ze sekundární do terciární sféry 

vzd�lávání a zárove� jejich výchozí postavení. Výsledky implikují nerovnom�rné podmínky 

úsp�šnosti p�i p�ijímacím �ízení student� p�icházejících z r�zných druh� st�edních škol. 

Z dotázaných student� v roce 2004 85,8 % nastoupilo do t�etího stupn� vzd�lávání ihned 

po ukon�ení st�ední školy. Graf 3.5.2. popisuje situaci v roce 2010, kdy 92 % dotázaných 

nastoupilo do terciárního vzd�lání ihned po ukon�ení st�edoškolského vzd�lání. Procentuální 

pom�r výsledk� je tém�� srovnatelný, dosažené procento odpovídá vysoké plynulosti 

p�echodu ze sekundární do terciární sféry student�.  
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Graf 3.5.2 Nástup na vysokou školu 
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Na základ� výzkumu v roce 2004 nejvíce student� p�ichází na vysoké školy 

z gymnázií (54 %), dále pak ze st�edních odborných škol (38 %) a úplné minimum studovalo 

p�ed vstupem do terciárního vzd�lání st�ední odborné u�ilišt� (2,5 %). Graf 3.5.3 zakresluje 

procentuální zastoupení student� pro rok 2010. Tém�� 80 % dotázaných nastoupilo 

na vysokou školu po ukon�ení gymnázií.74 Ve srovnání s rokem 2004 došlo k podstatnému 

nár�stu zastoupení gymnaziálních student� p�ijatých na vysoké školy.75 Sou�asn� došlo 

k poklesu procentuálního zastoupení student� z odborných škol a u�iliš	 (0,24 %). Nerovnosti 

v p�ístupu k terciárnímu vzd�lávání se tedy od roku 2004 neustále prohlubují.  

 

Graf 3.5.3 Dosažené st�edoškolské vzd�lání student� vysokých škol76 
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74 Do formy sekundárního studia gymnázia byly zapo�ítány jak víceleté, tak i �ty�leté instituce. 
75 Ve výsledcích je ur�ité zkreslení zp�sobené nedostate�n� velkým zkoumaným datovým souborem. 
76 Hodnoty jsou uvedeny s desetinnými místy, aby položka „st�ední odborné u�ilišt�“ nebyla nulová. 
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Vnímání spravelnosti p�i p�íjmacím �ízení
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 Pokud se zam��íme na postoje student� ke spravedlnost p�ijímacího �ízení, pak je 

nutné zohlednit úsp�šnost studenta p�i p�ijímacím �ízení. Vnímání korupce a známostí77 

potvrdilo 39 % „neúsp�šných student�“78 a 10 % student�, kte�í se na vybranou vysokou 

školu dostali. Nejv�tší vliv sociálních sítí p�i úsp�šnosti p�ijímacího �ízení je vnímán 

na oborech právnických a um�leckých. Výsledky pro rok 2010 jsou zanesené v Grafech 3.5.4. 

Okolo 25 % „neúsp�šných student�“ a 15 % úsp�šných student� považuje p�ijímací �ízení 

za nespravedlivé. Procento neúsp�šných student� je podstatn� nižší než tomu bylo v roce 

2004, což m�že napovídat ur�itému zvýšení spravedlnosti p�ijímacího �ízení. Tento fakt m�že 

být zp�soben nap�íklad zavedením tzv. SCIO test�, které jsou spole�né pro r�zné vysoké 

školy a jsou zam��eny na testování obecných studijních p�edpoklad�.  

 

Graf 3.5.4 Vnímání spravedlnosti p�i p�ijímacím �ízení 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotazník potvrdil, že nejvíce poptávanými obory v �eské republice jsou obory 

technické a ekonomické, kdy 25 % respondent� navšt�vuje technické a 20 % ekonomické 

obory. Okolo 15 % dotázaných studuje humanitní, spole�ensko-v�dní a u�itelské obory. 

Nejmenší zastoupení mají lesni�tí inžený�i, právníci (4 %) a o málo vyšší procentuální �ást 
                                                
77 Nazýváno též jako sociální sí	. 
78 Pod pojmem neúsp�šný student je myšlen takový student, který nouzov� studuje alespo� n�jakou vysokou 
školu, je tedy jakoby v �ekací lh�t�, kdy další rok �asto dochází k podání nové p�ihlášky na jiný studijní obor. 
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zaujímají obory léka�ské (5 %). Na soukromých školách p�evažují obory ekonomické (56 %) 

a humanitní (21 %).  

 Jak vyplývá z následujícího Grafu 3.5.5 více než 70 % dotázaných p�i studiu sou�asn� 

vykonává výd�le�nou �innost, která zvyšuje jejich zdroje p�íjm� a posiluje nezávislost 

na rodi�ích. 

 

Graf 3.5.5 Zdroje finan�ních p�íjm� student� 
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 Postoje dnešních student� k možnostem spolufinancování vysokého školství jsou 

zpracované v následujících Grafech 3.5.6. Z prvního grafu je z�ejmé, že až 68 % dotázaných 

by akceptovalo n�kterou z forem spolufinancování vysoké školy. P�i výb�ru konkrétní formy 

spolupú�asti by více než 35 % respondent� dalo p�ednost p�ímému školnému. Poslední graf 

znázor�uje postoje student� k formám spolufinancování z hlediska možného zkvalitn�ní 

výuky. V tomto p�ípad� tém�� shodného podílu dosahuje odložené školné (40 %) a p�ímé 

školné (39 %). Pouze okolo 20 % respondent� se domnívá, že zvýšení kvality vzd�lání by 

bylo docíleno zavedením absolventské dan�. 

 

Graf 3.5.6 Postoj student� ke spolufinancování terciárního studia 
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3.6. Sou�asná politická situace v �eské republice79 

 
 V sou�asném p�edvolebním období politické strany do svých volebních program� 

za�lenily i zm�nu zp�sobu financování vysokého školství. Politické strany ODS, TOP 09 

a V�ci ve�ejné jsou pro zpoplatn�ní studia v terciární sfé�e a všechny t�i strany se shodují 

na výši školného, které by se m�lo pohybovat okolo 10 až 15 tisíc K� za akademický rok. 

Opa�ný postoj k spolufinancování vzd�lávání na vysokých školách zaujímají politické strany 

�SSD, KS�M, KDU-�SL a Strana zelených, které o zpoplatn�ní studia v následujících letech 

neuvažují. Do svých volebních program� zahrnuly pouze možnosti zavedení systému 

sociálních podpor student�m. 

                                                
79 Hospodá�ské noviny, www.ods.cz/volby2010/; www.top09.cz/volby-2010/; www.veciverejne.cz/politicky-
 program.html. 
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 ODS na základ� nového politickému programu slibuje voli��m zavedení odloženého 

školného podle vzoru finan�ního systému HECS fungujícího v Austrálii80 již od roku 2014. 

Výše školného by se m�la pohybovat okolo 5 až 10 tisíc K� za semestr. Konkrétní výši �ástky 

by si mohla každá univerzita stanovit sama podle prestiže a poptávky po daném studijním 

oboru. Spolufinancování studia pomocí odloženého školného by zahrnovalo i systém 

studentských p�j�ek. Student za�ne splácet studentskou p�j�ku až po ukon�ení studia, pokud 

jeho p�íjem dosáhne 1,2 až 1,5 násobku pr�m�rného p�íjmu v �eské republice (p�esná 

hodnota prozatím nebyla stanovena). Pokud p�íjem absolventa hranici 1,2 násobku 

pr�m�rného p�íjmu nep�esáhne, pak jeho povinnost splácet propadá. V p�ípad� nedokon�ení 

studia tomu tak není, student p�j�ku musí splatit. Zvýhodn�ní by existovalo v p�ípad�, že by 

p�j�ku nebo alespo� její �ást splatil zam�stnavatel. Student by v tomto p�ípad� m�l možnost 

splátky odvád�t jako procentuální �ást p�íjmu ve form� da�ového odvodu. Sou�asn� se jedná 

o �asov� omezený závazek, povinnost splácet studentskou p�j�ku kon�í dosažením v�kové 

hranice 50-ti let. Strana uvažuje p�ednostn� o zavedení systému sociálních podpor81 

zam��eného p�edevším na studenty pocházející z nízkop�íjmových rodin.82 

 Politická strana V�ci ve�ejné navrhuje obdobnou variantu spolufinancování terciární 

sféry jako ODS založenou na form� odloženého školného. S tím rozdílem, že cht�jí zvýhodnit 

obory technické a p�írodov�dné, které nejsou studenty poptávané v dostate�né mí�e 

a na pracovním trhu tak vzniká nadbytek pracovních míst, která zam�stnavatelé nemohou 

obsadit z �ad vysokoškolsky vzd�laných. Výhoda spo�ívá ve snížení sazby školného, a to až 

o polovinu. Sou�ástí politického programu je také opat�ení proti tzv. „v��ným“ student�m.83  

 Politická strana TOP 09 navrhuje spolufinancování vysokoškolských institucí 

prost�ednictvím p�ímého školného. Tedy finan�ní prost�edky od student� škola získá 

p�ed nebo v pr�b�hu akademického roku. Strana nesouhlasí s odloženým školným vzhledem 

k problematice vymáhání splátek od student� a odchodem absolvent� do zahrani�í. Výše 

školného se v tomto politickém programu pohybuje na stejné úrovni jako u ostatních stran, 

tedy okolo 10 až 20 tisíc K� za akademický rok. Zárove� plánují zavedení sociálního systému 

pro studenty, který by mohl vzniknout do dvou let a umožnil by student�m z nízkop�íjmových 

rodin financování školného vysokých škol pomocí zvýhodn�ných studentských p�j�ek. 

  
                                                
80 Systém HECS je rozbrán v úvodní teoretické �ásti práce. 
81 Sociální systém by m�l zahrnovat p�j�ky na studium, p�ísp�vek na studijní spo�ení a sociální stipendia. 
82 www.parlamentnilisty.cz. 
83 Studenti, kte�í p�ekro�í sedm let �ádného neplaceného studia (3+1 rok bakalá�ského studia, 2+1 rok 
magisterského studia) a ve studiu cht�jí pokra�ovat, jsou povinni platit školné ve form� p�ímého odvodu 
finan�ních prost�edk� p�ed za�átkem každého akademického roku. 
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3.7. Shrnutí �eského systému 

 

 V sou�asné dob� p�sobí v �eské republice dostupných 73 vysokoškolských institucí, 

na kterých v akademickém roce 2008/2009 studovalo 377 351 student�. Nejv�tší zastoupení 

mají soukromé vysoké školy (45) vzd�lávající okolo 10 % vysokoškolské populace. Druhým 

zástupcem poskytujícím terciární vzd�lání až 90 % student� jsou ve�ejné vysoké školy (26). 

Do celkového po�tu pat�í dv� státní vysoké školy, které jsou financovány z prost�edk� 

Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a poskytují vzd�lání necelému 1 % student�. 

 Ministerstvo financí �eské republiky každým rokem rozd�luje finan�ní prost�edky 

na vzd�lávání ve výši okolo 5 % HDP, z toho p�ipadá necelé 1 % HDP na financování 

vysokých škol. P�íjmy jednotlivých institucí (ve�ejných, pop�. soukromých) jsou ur�eny 

zákonem o vysokých školách �. 111/1998 Sb. na základ� 13 ukazatel�.  

 Systém fungující v �eské republice je tzv. dvoukolejný. Studenti na ve�ejných 

vysokých školách mají studium hrazeno ze státního rozpo�tu z finan�ních zdroj� vybraných 

od da�ových poplatník�, na ubytování a stravování jsou poskytovány státní granty a stipendia. 

Student hradí z vlastních zdroj� pouze u�ební pom�cky. Na rozdíl od student� navšt�vujících 

soukromé vysokoškolské instituce, kte�í hradí veškeré náklady na studium z vlastních zdroj�. 

Mají nárok pouze na ubytovací a sociální stipendia. 

 V b�eznu roku 2007 vznikl výchozí dokument pro budoucí reformu terciárního 

školství, Bílá kniha. Zabývá se dv�mi základními oblastmi, první zahrnuje zm�nu kontrolních 

a rozhodovacích pravomocí jednotlivých institucí a druhá zm�ny financování zavedením 

odloženého školného. V práci jsou nazna�eny postoje n�kterých vlivným ekonom� a zástupc� 

univerzit. 

 V rámci transformace �eského vysokoškolského systému jsou nutné další systémové 

zm�ny. První zm�na se týká kapacity vysokých škol. V �asovém horizontu 10 až 15 let by 

m�lo dojít ke srovnání nabídky studijních míst s poptávkou po nich. Druhou zm�nou je 

zavedení zákona upravujícího vztah mezi zam�stnavately a vzd�láváním jejich budoucích 

zam�stnanc�. Poslední krok  transformace systému vysokého školství tvo�í strategie 

efektivn�jšího decentralizovaného informa�ního systému. Takový systém by umožnil lepší 

informovanost student�, nap�. o možnostech uplatn�ní absolvent�, o finan�ním ohodnocení 

na trhu práce nebo o výši poptávaných míst na jednotlivých oborech. 
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 Záv�re�ná �ást kapitoly se zabývá sou�asnou situací v �eské republice. N�která 

zmín�ná fakta jsou podložena výsledky z výzkum� po�ádaných Akademií v�d �R84 

a sou�asn� pro tuto práci vytvo�eným dotazníkem85 zabývajícím se postoji student� 

ke spolufinancování studia.  Rozebrány jsou �ásti volební program� jednotlivých politických 

stran, které zahrnují budoucí finan�ní spoluú�ast student� na terciárním vzd�lání a zavedení 

systému sociálních podpor. 

 

                                                
84 T�i vlny výzkum� – 2004, 2006, 2008. Longitudinální dotazník „Studium na vysoké škole“. 
85 Výsledky tohoto dotazníku mohou být zna�n� zkreselné z d�vodu velmi malého zkoumaného vzorku dat 
(851 respondent�). 
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4. Terciární vzd�lávací systém Švédska 
 

Švédský systém zahrnuje t�i typy vysokoškolských institucí: univerzity (švédsky 

universiteit), vysoké školy (švédsky högskola) a nezávislé soukromé instituce.86 Rozdíl 

mezi univerzitami a vysokými školami je p�edevším v možnosti vzd�lávání v dvouletých 

magisterských a doktorských programech. Univerzity mají více pravomocí, mohou 

magisterský a doktorský titul ud�lit v jakémkoliv oboru, naproti tomu vysoké školy mají 

p�esn� vymezené obory (tzv. oblasti výzkumu - „areas of research“), kde práva mají a kde ne.  

 

4.1. Historický vývoj vysokoškolských institucí 

 

 Vysokoškolské instituce mají ve Švédsku dlouhou tradici. První univerzita byla 

založena v roce 1477 v centrální �ásti Švédska v Uppsale za ú�elem vzd�lávání duchovenstva 

a kn�ží pro místní církevní instituce. V roce 1668 na nátlak vlády vznikla druhá 

vysokoškolská instituce, tentokrát v jižní �ásti zem� v Lundu. Hlavním d�vodem byl d�raz 

na reprezentativnost p�edstavitel� Švédska. V 17. století docházelo k rozvoji mezinárodních 

kontrakt� a vzd�laní p�edstavitelé zem� v pozici vyjednava�� na mezinárodním poli byli 

velmi d�ležití. 

 V 19. století se ve Švédsku za�al objevovat vliv n�meckého vysokého školství, který 

p�etrvával až do poloviny 20. století. Po vzoru N�mecka byly masov� základány nové vysoké 

školy, které se zam��ovaly p�edevším na technické a léka�ské obory. 

 Koncem 19. století do zem� krom� n�meckého vlivu za�al pronikat i vliv 

vzd�lávacího systému z Ameriky. Za�aly se objevovat soukromé vzd�lávací instituce 

poskytující terciární vzd�lávání a vytvá�ející konkurenci ve�ejným vysokým školám. 

 První polovina 20. století byla typická rozvojem do té doby neznámých více 

specializovaných obor� p�edevším se sociálním, pedagogickým a žurnalistickým zam��ením. 

Mezi lety 1940 - 1975 došlo k výraznému pokroku v oblasti výzkumu a vývoje. Rok 1977 byl 

zlomovým, vznikla nová vysokoškolská reforma, která zajistila p�echod od binárního systému 

vzd�lávání k unitárnímu.87 Mnoho post-sekundárních vzd�lávacích program� bylo sjednoceno 

                                                
86 www.stydyinsweden.se. 
87 Binární systém, zahrnující post–sekundární i terciární vzd�lávání byl transformován do systému unitárního 
zahrnujícího pouze terciární stupe�, v�tšina post–sekundárních institucí byla p�evedena do terciární úrovn� 
vzd�lávání. 
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a zahrnuto do terciární úrovn� vzd�lávání. Zárove� se rozší�ily pravomoci vysokoškolských 

institucí a prob�hla decentralizace88 na úrovni finan�ního managmentu škol.89 

 V roce 1989 švédská vláda zm�nila systém národního vzd�lávání tím, že snížila výši 

podporované úrokové míry studentských p�j�ek a zam��ila se na studentské p�j�ky splácené 

v závislosti na velikosti p�íjmu. Systémy t�chto studentských p�j�ek se zabývají již zmín�ní 

Barr a Palacios, kte�í rozší�ili friedmanovské teorie.90  

Nejvýznam�jší reforma vysokého školství byla provedena v roce 1993. Jejím hlavním 

p�ínosem byla v�tší autonomie vysokoškolských institucí, jejich nezávislost v rozhodování 

o interních zdrojích, spole�ná organizace studijních program� a zm�na systému financování. 

P�vodní systém financování terciárního vzd�lávání byl založen na výši výdaj� jednotlivých 

vysokoškolských institucí. Sou�asným kritériem pro poskytování finan�ních prost�edk� je 

po�et student� a jejich pr�b�žné výsledky.  

V období 1995 - 2004 došlo k  expanzi terciárního vzd�lávání do celé zem�. V�tšina 

nových vysokoškolských institucí byla založena v jižní a st�ední �ásti Švédska. Nejv�tší 

motivací k rozsáhlému zvyšování po�tu vysokých škol bylo srovnání Švédska s ostatními 

evropskými zem�mi v dob�, kdy po�et švédských institucí nedosahoval ani pr�m�rného po�tu 

institucí v ostatních evropských zemích. Se zvyšujícím se po�tem vysokých škol rostla 

i poptávka po terciárním vzd�lávání. Nár�st po�tu student� v letech 1995 - 2004 byl více než 

52%.91 

 

4.2. Sou�asná situace v oblasti vysokých škol 

 

Ve Švédsku v sou�asnosti p�sobí 49 institucí poskytujících terciární vzd�lání. 

Z tohoto po�tu je 14 univerzit, 22 ve�ejných vysokých škol a 13 nezávislých soukromých 

institucí. V p�ípad� zájmu soukromé instituce o ud�lení speciální akreditace musí škola 

zažádat vládu o schválení. Ve�ejné vysokoškolské instituce (univerzity a vysoké školy) 

spadají pod státní správu.92 

Vysokoškolské instituce jsou zakládány za ú�elem t�í aktivit: výuky, výzkumu 

a vývoje a další interakce mezi ostatní spole�ností (tzv. aktivity t�etího proudu). Studium trvá 

                                                
88 Vedoucí managment vysokých škol byl rozd�len na více managmentských podúrovní, které �eší financování 
vysokých škol samostatn�. Financování tedy není �ešeno na centrální úrovni, ale samostatn� na jednotlivých 
decentralizovaných úrovních. 
89 Thematic review of tertiary education – country backround report for Sweden OECD (2006). 
90 Jednotlivé teorie jsou rozebrány v kapitole 2 práce. 
91 Zdroj dat: www.hsv.se. 
92 Thematic review of tertiary education – country backround report for Sweden OECD (2006). 
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od 2 do 5 let a na základ� Bolo�ské dohody93 je již na v�tšin� škol rozd�leno na t�i stupn�, 

bakalá�ské, magisterské a doktorandské studium. P�ijímací �ízení klasickou formou 

(aplikovanou i u nás – p�ijímací zkoušky) probíhá pouze v p�ípad� nedostatku studijních míst 

pro zájemce o studium, v ostatních p�ípadech jsou studenti p�ijímáni na základ� dosažených 

výsledk� ze st�ední školy, ve form� kredit� z p�edm�t� oborov� souvisejících s vybraným 

studijním oborem. Vždy minimáln� t�etina uchaze�� je p�ijata bez p�ijímacího �ízení. 

V roce 2008 studovalo v terciárním sektoru okolo 400 000 student�, což p�edstavuje 

asi 4 % celkové populace Švédska. Z nich více než 96 %, tj. 385 000 student�, navšt�vovalo 

bakalá�ské studijní programy.94 Zastoupení student� v jednotlivých studijních oborech 

bakalá�ského i magisterského stupn� je uvedeno v Tabulce 4.1. Nejv�tší podíl student� 

navšt�vuje léka�ské obory (29 %).  

 
Tabulka 4.1 Oborové zastoupení student� vysokých škol ve Švédsku pro rok 2008 
 

Zastoupení student� v jednotlivých oborech vysokých škol 
2008 

Obory Po�et 
student� % zastoupení 

sociální  11 650 29 
technologické 73 150 19 
humanitní (v�etn� teologických) 50 050 13 
léka�ské 57 750 15 
p�írodní v�dy 42 350 11 
pedagogické 30 800 8 
um�lecké a sportovní 11 550 3 

B
ak

al
á�

sk
ý 

pr
og

ra
m

 

ostatní 7 700 2 
farmacie 105 0,6 
humanitní (v�etn� teologických) 1 268 7,5 
matematické 332 2,0 
léka�ské 4 740 28,0 
zubní léka�ství 161 1,0 
p�írodní v�dy 2 440 14,4 
právo 181 1,1 
sociální v�dy 2 658 15,7 
zem�d�lské 281 1,7 
technologické 4 119 24,3 
veterinární 127 0,7 

M
ag

is
te

rs
ký

 p
ro

gr
am

 

ostatní 527 3,1 
Zdroj: The Swedish National Agency for Higher Education 

 

                                                
93 Bolo�ský proces za�al již v roce 1999. Jedná se o ak�ní plán synchronizace a zvýšení efektivnosti 
a konkurenceschopnosti evropského vysokého školství, do které se zapojilo 40 evropských zemí, jak z Evropské 
unie, tak i mimo ni. St�žejními myšlenkami jsou sjednocení kreditového systému (ECTS = European Credit 
Transfer System), které umožní snadn�jší mobilitu student� b�hem studia, rozd�lení studia na t�i stupn� 
(bakalá�ský, magisterský, doktorský) a podpora evropské spolupráce v oblasti vzd�lávání. 
94 Zdroj dat: The Swedish National Agency for Higher Education. 
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Ve Švédsku za�íná studovat vysokou školu okolo 76 % populace mezi 19 - 25 lety. 

V doktorském studiu pokra�ují pouhá 2,2 % student� dané v�kové kohorty. Zna�né procento 

student� však opustí vysokou školu ješt� p�ed dosažením vysokoškolského titulu. P�esto 

každým rokem odchází z vysokoškolských institucí okolo 40 000 úsp�šných absolvent� 

s dosaženým titulem, kte�í se ucházejí o místo na pracovním trhu. Tito absolventi p�edstavují 

p�ibližn� 40 % dané v�kové populace.95 

Podíl vysokoškolsky vzd�lané populace ve v�kové kategorii mezi 25. – 64. rokem 

v�ku dosahuje okolo 31 %. Na základ� indexu HDI96 se Švédsko �adí na 12. místo na sv�t� 

ve vysokoškolsky vzd�lanostním srovnání. Porovnání hodnot indexu HDI prvních 15-ti 

sv�tových zemí je zachyceno v následujícím Grafu 4.2. Pro srovnání je na 16. míst� uvedena 

�eská republika, které v tomto srovnání p�ipadlo 36. místo. 

 

Graf 4.2 Srovnání sv�tových zemí podle indexu HDI pro rok 2007 
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95 www.hsv.se/highereducationinsweden. 
96 HDI je index lidského rozvoje, jeho jednotlivé složky jsou rozebrány v kapitole5. 
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4.3. Financování vysokých škol 

 

Hlavní myšlenkou finan�ního systému terciárního vzd�lávání ve Švédsku je rovný 

p�ístup pro všechny. Místní vláda a Ministerstvo pro vzd�lání, výzkum a kulturu97 se 

domnívají, že školné by mohlo být pro mnohé studenty p�ekážkou ve studiu.98 Z t�chto 

d�vod� je vysokoškolské vzd�lávání poskytováno bezplatn� na ve�ejných i soukromých 

vysokých školách. Ministerstvo každým rokem stanovuje finan�ní rozpo�et, který zahrnuje t�i 

základní oblasti výdaj�.  

Do první skupiny pat�í výdaje na finan�ní pomoc student�m, která je poskytována 

prost�ednictvím k tomu speciáln� ur�ených studentských organizací. 

Dále pak Ministerstvo pro vzd�lání a výzkum poskytuje fina�ní prost�edky 

na vzd�lávání a akademický výzkum. 

Poslední oblastí získávající finance z rozpo�tu ministerstva je oblast kulturní, 

zahrnující liberální vzd�lávání dosp�lých.99 

Konkrétní hodnoty výdaj� ministerstva na jednotlivé oblasti pro rok 2010 jsou 

uvedeny v následující Tabulce 4.3. 

 

Tabulka 4.3 Položky rozpo�tu Ministerstva pro vzd�lání a výzkum pro rok 2010 
 

Rozd�lení rozpo�tu pro rok 2010 

Oblast výdaj� Výše výdaj� v mil. SEK Výše výdaj� v mil. K�100 

Finan�ní pomoc student�m 24 106 64 122 
Vzd�lání a akademický výzkum 53 561 142 472 
Kultura, média 3 260 8 672 

Zdroj: www.sweden.gov.se 
 

Systém financování ve Švédsku je kombinovaný (na rozdíl od tzv. dvoukolejného 

systému v �R). Veškeré náklady na vzd�lávání (na ve�ejných i soukromých školách) 

financuje stát a studenti jsou povinni platit pouze �lenské p�ísp�vky organizacím, které jsou 

speciáln� z�izovány pro poskytování studentských aktivit a služeb. Výše p�ísp�vku se 

pohybuje okolo 150 až 450 SEK101(399 až 1197 K�)102 za jeden semestr. �lenství 

                                                
97Ministerstvo pro vzd�lání, výzkum a kulturu zahrnuje t�i podministerstva: Ministerstvo pro vzd�lání a výzkum 

(zabývá se terciární sférou vzd�lávání, výzkumem a vývojem), Ministerstvo pro p�edškolní vzd�lávání 
mládeže a vzd�lávání dosp�lých a Ministerstvo škol (zabývá se fungováním základních a st�edních škol). 

98 www.sweden.gov.se. 
99 www.sweden.gov.se. 
100 Hodnoty p�epo�teny na základ� kurzu �NB k 7.5.2010. 
1011SEK = 2,66 K� podle kurzu �eské národní banky s platností ke dni 7.5.2010. 
102 Hodnoty p�epo�teny na základ� kurzu �NB k 7.5.2010. 



 58 

v uvedených organizacích je povinné a zajiš	uje p�ístup ke studentským slevám a aktivitám 

pro volný �as. 

Od reformy vysokého školství v roce 1993 jsou vysokým školám poskytovány státní 

dotace na základ� po�tu student� (40 % dotace) a jejich kreditových výsledk� za akademický 

rok (60 % dotace). Postgraduální studium a výzkum podle t�chto kritérií finance nezískávají, 

dotace jsou v tomto p�ípad� vypo�ítávány na základ� výše dotace z p�edcházejícího 

akademického roku. 

Švédský parlament aktuáln� p�ipravuje zm�nu ve financování na akademický rok 

2011/2012. Místní vláda se rozhodla p�istoupit ke zpoplatn�ní studia cizinc�. Na základ� 

evropského práva nelze vyžadovat poplatky od student� ze zemí Evropské unie, nebo	 

na území Švédska platí švédský zákon pro všechny �leny Evropské unie. Poplatky proto 

budou zavedeny pouze pro studenty, kte�í pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii. 

V sou�asné dob� studují cizinci na švédských univerzitách zdarma a jejich studium je placeno 

z pen�z švédských da�ových poplatník�. 

Po�et zahrani�ních student� na švédských univerzitách se v období 1999 – 2009 

ztrojnásobil. V akademickém roce 2008/2009 tvo�il podíl zahrani�ních student� ve vysokém 

školství necelých 9 %, což je okolo 36 000 student�. Nov� zavedené školné pro cizince se 

bude pohybovat okolo 100 000 SEK (266 000 K�)103 na nejdražších magisterských 

programech za jeden akademický rok. Navíc každý p�íchozí student bude muset prokázat 

schopnost pokrýt své životní náklady b�hem studia, které se pohybují okolo 7 300 SEK 

(19 418 K�)104 za m�síc.105 

 

4.3.1. Hodnoty rozpo�tu vysokých škol za rok 2008106 

 

Švédská vláda poskytuje na terciární vzd�lání 1,57 % HDP. Za rok 2008 bylo 

rozd�leno 50 miliard SEK (133 miliard K�), což je o 5 % více než za rok 2007. Polovina 

celkových výdaj� je ur�ena na postgraduální studia a výzkum a vývoj. Nár�st meziro�ních 

p�íjm� je odhadován na 0,27 miliard SEK (0,72 miliard K�). Tyto finan�ní prost�edky byly 

použity p�edevším k dalšímu financování výzkumu a vývoje. Náklady vlády na studenty 

za rok 2008 se vyšplhaly na 10,3 miliard SEK (27,4 miliard K�). Dalšími výdaji ze státního 

rozpo�tu jsou finan�ní prost�edky na pokrytí náklad� centrálních agentur, které pomáhají 

                                                
103 P�epo�teno na základ� kurzu �NB k 7.5.2010. 
104 P�epo�teno na základ� kurzu �NB k 7.5.2010. 
105 www.studyinsweden.se. 
106 The Swedish National Agency for Higher Education: Short Version of Annual Report 2009. 
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s chodem finan�ního systému školství, �ástka se za rok 2008 pohybovala okolo 

0,6 miliard SEK (1,596 miliard K�).107 

Vysokoškolské instituce získávají tém�� 87 % všech p�íjm� z ve�ejných zdroj�. Tyto 

prost�edky jsou použity p�evážn� na bakalá�ské a magisterské studijní programy, necelá 

polovina ve�ejných zdroj� je použita na výzkum a vývoj a postgraduální doktorandská studia. 

Zbývajících 13 % p�íjm� vysokých škol pochází ze zdroj� soukromých agentur nebo 

z finan�ních p�íjm� jednotlivých škol. 

Rozd�lení soukromých zdroj� financování je odlišné od zp�sobu rozd�lení ve�ejných 

zdroj�. Zna�ná �ást p�íjm� - tém�� 80 % - sm��uje k financování postgraduálních studijních 

program� a výzkumu a vývoje. Zbývajících 20 % je ur�eno na bakalá�ské a magisterské 

obory. 

 

4.3.2. Základní typy finan�ní pomoci student�m108 

 

 Studenti švédských vysokých škol nejsou zatíženi placením školného, nebo	 studium 

na ve�ejných i soukromých insitucích je jim poskytováno bezplatn�. Na rozdíl od �eské 

republiky jsou studenti vysokých škol ve Švédsku považováni za dosp�lé, tedy na rodin� 

finan�n� nezávislé jedince. M�sí�ní výdaje spojené s terciárním vzd�láním jsou nemalé, 

a proto je t�eba, aby fungoval systém sociálních podpor, který umožní rovný p�ístup 

ke vzd�lání student�m z r�zných sociálních t�íd. M�sí�ní náklady studenta se pohybují 

v p�epo�tu okolo 20 000 K�. Z této �ástky student zaplatí za studijní materiály p�ibližn� 

2 000 K� m�sí�n� (�ástka se zvyšuje, �ím prestižn�jší obor – nap�. právo nebo p�írodní v�dy - 

doty�ný studuje). 

 Systém sociální pomoci dává student�m možnost vzít si studentskou p�j�ku nebo 

zažádat o studentský grant. Pro vysokoškolské studenty existují dva typy finan�ní pomoci: 

Studijní p�ísp�vek a Studentská pomoc, které zajiš	uje organizace CSN.109 T�etím typem 

finan�ní pomoci ve Švédsku je Finan�ní pomoc pro lidi s ur�itým postižením, která však není 

poskytována ú�astník�m terciárního vzd�lání. Je ur�ena žák�m a student�m primárního 

a sekundární vzd�lávání. 

 

  

                                                
107 www.hsv.se/highereducationinsweden/funding. 
108 Zdroj dat: CSN. 
109 Zkratka CSN = Centrala studienstödsnämnden. 
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 Studijní p�ísp�vek (Study allowance) 

 Prvním typem finan�ní pomoci vysokoškolským student�m je Studijní p�ísp�vek 

ve form� stipendia (grantu). Jedná se o finan�ní prost�edky, které studenti v budoucnosti 

nemusejí splácet ani vracet. Výše m�sí�ního stipendia na jednoho studenta za rok 2008 

dosahovala hodnoty 1 050 SEK (2 793 K�). 

 Nárok na státní grant na studium má každý student, který splní následující podmínky: 

1) Student je ve v�ku mezi 16 – 20 lety. 

2) Student studuje prezen�ní formu studia. 

 

 Studijní p�ísp�vek nabízí další dva druhy p�ídavné státní finan�ní pomoci vyplácené 

pouze v p�ípad� spln�ní daných specifik každé z nich. Konkrétní hodnoty za rok 2008 jsou 

uvedeny v Tabulce 4.4.  

1) Sociální p�ísp�vek (Supplementary allowance) 

 Student má nárok na sociální p�ísp�vek v p�ípad�, že prokáže, že pochází 

z nízkop�íjmové rodiny. 

2) Ubytovací p�ísp�vek (Boarding supplement) 

 Student je oprávn�n žádat o finan�ní pomoc ve form� ubytovacího p�ísp�vku, 

v p�ípad�, že studuje mimo své trvalé bydlišt�. 

 
Tabulka 4.4 Státní finan�ní pomoc ve form� Studijního p�ísp�vku pro rok 2008110 
 

Výše finan�ní pomoci za jeden m�síc 

Studentský grant 1 050 SEK  2 793 K� 

Sociální p�ísp�vek 285, 570 nebo 855 SEK  758, 1 516 nebo 2 274 K� 

Ubytovací p�ísp�vek 1 190 – 2 350 SEK  3 165 - 6 251 K� 

Zdroj: CSN 

 

 Studentská pomoc (Student aid) 

 Studentská státní pomoc je ur�ena p�edevším student�m vysokoškolských institucí, 

dosp�lým, kte�í mají zájem o terciární vzd�lání, a student�m, kte�í preferují vzd�lání 

v zahrani�í. Výše finan�ní pomoci závisí na form� studia (prezen�ní/dálkové). Rozlišují se 

dv� formy Studentské pomoci: granty a p�j�ky, konkrétní hodnoty pro rok 2008 jsou uvedené 

v Tabulce 4.5.  

 

                                                
110 Hodnoty p�epo�teny kurzem �NB ke dni 7.5.2010. 
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Jsou stanoveny t�i podmínky, jejichž spln�ní umož�uje pobírat Studentskou pomoc: 

1) V�ková hranice: minimáln� 20 let, maximáln� 54 let. 

2) Studium, které trvá minimáln� t�i týdny. 

3) Student musí studovat alespo� na �áste�ný úvazek. 

 
Tabulka 4.5 Výše Studenstké pomoci za rok 2008111 
 

Studentská pomoc za jeden týden 

Výše grantu 674 SEK 1 793 K� 

Výše p�j�ky 1 361 SEK  3 620 K� 

Celková suma 2 035 SEK 5 413 K� 

Zdroj: CSN 

 
V p�ípad� mimo�ádných okolností, do kterých se student dostane, má možnost žádat 

o dopl�kové státní finan�ní prost�edky. Organizace CSN rozlišuje t�i druhy mimo�ádných 

okolností, p�i jejichž vzniku má student nárok na zvýšení základní hodnoty Studentské 

pomoci. 

1) Student s dít�tem. 

 P�ísp�vek byl zaveden až v roce 2006, jeho výše se odvozuje od po�tu d�tí.  

2) Student starší 25 let se stálým zam�stnáním. 

 Tito studenti mají nárok na zvýšenou �ástku, kterou si od banky p�j�í. Podmínkou je, 

že výše m�sí�ního p�íjmu nesmí p�ekro�it finan�ní strop, který je každoro�n� stanoven 

organizací CSN. Pro rok 2010 jeho výše �iní 107 000 SEK ( 285 000 K�) za rok. 

3) Student s mimo�ádn� vysokými studijními náklady. 

Výše p�ípadné další p�j�ky se poskytuje po prokázání výše mimo�ádných náklad� 

studenta souvisejících se studiem. 

Konkrétní hodnoty všech t�í dopl�kových p�ísp�vk� jsou uvedeny v Tabulce 4.6. 

 
Tabulka 4.6. Speciální p�ísp�vky v rámci Studentské pomoci za rok 2008112 
 

Další p�íplatek za jeden týden 

Za dít� 1 / 2 / 3 / 4 127 / 207 / 249 /291 SEK  338 / 550 / 662 / 774 K� 

P�ídavná p�j�ka 419 SEK 1 114 K� 

Mimo�ádná p�j�ka Záleží na výši extra náklad� - 
Zdroj: CSN 

 

                                                
111 Hodnoty p�epo�teny kurzem �NB ke dni 7.5.2010. 
112 Hodnoty p�epo�teny kurzem �NB ke dni 7.5.2010. 
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4.3.3. Náležitosti švédských studentských p�j�ek a stipendií 

 

Maximální délka, po kterou je student oprávn�n pobírat finan�ní podporu (p�j�ku 

nebo grant dosahuje 240 týdn� (což odpovídá 12 semestr�m).113 Podpora m�že být 

prodloužena pouze ve výjime�ných p�ípadech, nap�. vážné onemocn�ní nebo mate�ská 

dovolená.114 

Systém p�j�ek a podpor souvisí s výší p�íjmu studenta, v p�ípad�, že se jedná 

o �lov�ka nad 20 let v�ku a jeho p�íjem p�ekro�í stanovenou hranici, pak je povinen státní 

podporu na studium vrátit. Hranice pro výši p�íjmu je pro rok 2010 stanovena 

na 107 000 SEK (285 000 K�) za rok. Od 1. ledna 2011 dojde ke zvýšení hranice p�ibližn� 

o 30 000 SEK (80 000 K�), p�íjmové omezení bude dosahovat hodnoty 136 400 SEK 

(363 000 K�) za rok. Hranice maximálního možného p�íjmu je stanovena vysokou �ástkou, 

proto mohou být podpory vypláceny tém�� každému studentovi.115 

Finan�ní podpora je poskytována nejen student�m prezen�ního studia, ale také 

student�m dálkového studia, pouze s tím rozdílem, že dochází k jejímu snížení, a to až 

o polovinu. V�kové omezení pro studentské p�j�ky a stipendia je stanoveno 45. rokem. 

Dalších dev�t let je možné pobírat podporu za výrazn� p�ísn�jších podmínek. Vzít si 

studentskou p�j�ku po uplynutí této v�kové hranice již není možné. 

Aby systém studentských p�j�ek fungoval, je nutné, aby byly p�j�ky pro studenty 

zvýhodn�né. Proto je úroková míra studentských p�j�ek vždy nižší než tržní úroková míra. 

Úroky studentských splátek platí švédští studenti až po ukon�ení studia. První splátky by 

m�ly být zahájeny nejpozd�ji do dvou let po ukon�ení školy. Hodnota m�sí�ní splátky se 

odvozuje od výše pracovního p�íjmu, výše p�j�ky a výše úrokové míry. Povinnost splácet 

kon�í dosažením v�kové hranice 60-ti let.116 

 

4.4. Organizace CSN (Centrala studienstödsnämnden)117 

 

 První formy studentské podpory ve Švédsku byly vypláceny již v roce 1919, kdy 

maximální výška p�j�ky dosahovala 1 500 SEK (3 990 K�) za akademický rok a byla 

splacena do 10 let. Až v  roce 1964 byla založena organizace pro správu finan�ní pomoci 
                                                
113 Maximální délka se zkracuje v p�ípad� nástavbového studia (vyšší sekundární vzd�lání) na 80 až 120 týdn� 
a v p�ípad� povinné školní docházky (primární vzd�lání) na 40 až 100 týdn�. 
114 www.csn.se. 
115 www.sweden.gov.se. 
116 www.hsv.se/highereducationinsweden/funding. 
117 www.csn.se. 
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CSN. Studenstké granty pod záštitou CSN byly zavedeny v roce 1965. Centrála se od roku 

1974 nachází v Sundvall, kam byla p�esunuta ze Stockholmu. Organizace CSN v �ele 

s generálním �editelem Kerstinem Borgem má celkem 15 pobo�ek po celé zemi a zam�stnává 

okolo 1 000 zam�stnanc�. 

 Organizace je podporována dv�ma ministerstvy, která ur�ují i okruhy jejích �inností. 

Prvním je Ministerstvo pro vzd�lání a výzkum, které ovliv�uje oblast finan�ní pomoci 

na studium. Druhým je Ministerstvo pro integraci a rovnost pohlaví, pod které spadají p�j�ky 

na vybavení domácností. Mezi hlavní �innosti organizace pat�í: p�ezkoumávání oprávn�ní 

jednotlivých student� k pobírání finan�ní podpory, pop�ípad� pro uzav�ení studentské p�j�ky, 

vyplácení finan�ních prost�edk� student�m a zárove� odpov�dnost za �ádné splácení 

studentských p�j�ek. 

 P�ísp�vek na studium za rok 2009 získalo okolo 490 000 student� (nejen vysokých 

škol) a studentká pomoc byla poskytnuta 440 000 student�m. Organizace CSN zaplatila 

v minulém roce 13,4 miliard SEK (35,6 miliard K�) na studentské granty a p�j�ila 

11,6 miliard SEK (30,8 miliard K�) prost�ednictvím studentských p�j�ek. Náklady organizace 

za rok 2009 dosáhly 802 mil. SEK (2 133 miliard K�), což p�edstavuje �ástku p�ibližn� 

319 SEK (848 K�) na jednoho klienta. 

 

4.5. Shrnutí systému financování ve Švédsku 

 

 Švédská vláda provádí velmi št�drou sociální politiku, na kterou je t�eba dostate�né 

množství finan�ních prost�edk�. V�tšina zdroj� je získávána z daní da�ových poplatník�. 

Da�ové zatížení v zemi se pohybuje okolo 50,1 % HDP a je nejvyšší v rámci zemí OECD. 

Takto nastavený systém se m�že zdát nespravedlivý pro ob�any, kte�í se rozhodnou 

nestudovat vysokou školu, nebo	 díky da�ovému odvodu podporují ostatní ob�any, kte�í se 

pro studium vysoké školy rozhodli. Pro švédské ob�any je da�ové zatížení motivací 

k vysokoškolskému studiu. Tuto motivaci lze podložit statistikami, které dokazují, že 

okolo 76 % v�kové populace 20 – 25 let podává p�ihlášku na vysokou školu. P�estože velké 

procento student� vysokoškolské studium nedokon�í, každým rokem opouští školy 

okolo 10 % vysokoškolských student� za rok (údaj platný pro rok 2008). 

 Systém financování terciárního vzd�lávání ve Švédsku je kombinovaný. Stát financuje 

náklady ve�ejných i soukromých vysokých škol a studenti bez ohledu na sektor, ve kterém 

studují, jsou povinni platit každým rokem �lenský p�ísp�vek n�které ze studentských 

organizací. Organizace CSN byla z�ízena v roce 1964 za ú�elem správy sociálního systému 
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a vyplácení finan�ních prost�edk� student�m, zárove� dohlíží na v�asné splácení 

studentských p�j�ek a pln�ní podmínek pro nárok na p�j�ku nebo grant. Sociální systém 

poskytuje student�m vysokých škol dv� formy finan�ní pomoci z ve�ejných zdroj�: 

Studentský p�íp�vek nebo Studentskou pomoc. Finan�ní pomoc poskytovaná student�m 

švédských vysokých škol m�že mít formu stipendia (grantu) nebo p�j�ky (studentská p�j�ka 

za zvýhodn�ných podmínek). 

Terciární vzd�lávací systém ve Švédsku je typický v�kov� tém�� neomezenou 

dostupností. Zájem dosp�lé populace o vysokoškolské vzd�lání je ve srovnání s �eskou 

republikou sedmkrát vyšší. Podíl dosp�lé studující populace ve Švédsku dosahuje až 35 %. 

Pro dosp�lou populaci není omezen ani systém sociální podpory, v�ková hranice pro žádosti 

o p�j�ky a granty je stanovena na 45 letech. Dalších 9 let je možné �erpat finan�ní prost�edky 

ze sociálního systému pro studenty avšak za mén� výhodných podmínek. 
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5. Srovnání systému financování �eské republiky a Švédska 
 

5.1 Vývoj a financování vysokého školství118 
 

 Obecn� rozlišujeme t�i typy financování vysokých škol: 

1) Systém s vysokou participací student� 

Tento typ financování funguje nap�. v zemích: USA, Austrálie, N�mecko, Itálie. 

2) Systém se státní podporou ve form� stipendií a p�j�ek 

Tento typ financování funguje v severských zemích: Švédsko, Norsko, Finsko. 

3) Systém financovaný p�evážn� z ve�ejných zdroj� 

Tento typ funguje p�edevším v postkomunistických zemích: �eská republika, Polsko, 

Ma
arsko. 

 

 T�etina evropské populace (po�ítány pouze zem� OECD) spadající do v�kové 

kategorie od 25 do 34 let získala v roce 2007 vzd�lání na terciární úrovni. Oproti roku 2006 se 

jedná až o 7 % nár�st po�tu absolvent�, a to p�edevším v �adách mladé populace mezi 20. – 

29. rokem v�ku. (nap�. v �eské republice od roku 1995 do roku 2007 došlo k více než 50% 

nár�stu po�tu vysokoškolských student� v populaci 20 – 29 let). V této v�kové kategorii 

v zemích OECD studuje každý �tvrtý ob�an. Pokud se zam��íme pouze na bakalá�ský stupe� 

vysokoškolského vzd�lání, pak se �ísla úsp�šných absolvent� za rok 2007 zvýší na tém�� 

39 %, což p�edstavuje dvojnásobek po�tu z roku 1995. Populace studující v bakalá�ských 

programech v roce 2007 je zachycena v následujícím Grafu 5.1. 

 
Graf 5.1 Procentuální zastoupení obyvatelstva v bakalá�ských studijních programech 
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Zdroj: OECD: Education at a Glance 2009 

                                                
118 OECD: Education at a Glance 2009. 
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 Ve všech zemích OECD lze pozorovat podobný vývoj v oblasti terciárního 

vzd�lávání. Mezi t�i nejd�ležit�jší atributy tohoto vývoje pat�í: 

1) Vývoj podílu pom�rného zastoupení muž� a žen v terciárním vzd�lávání 

 Dochází k výrazné p�evaze v po�etním zastoupení ženské populace nad mužskou 

ve t�etím stupni vzd�lávání. Nap�. ve Švédku se nepom�r pohlaví vysokoškolské populace 

pohybuje okolo dvojnásobku ve prosp�ch žen. Situace v �eské republice je zachycena 

v následujícím Grafu 5.2 (data jsou platná pro akademický rok 2008/2009). Zastoupení žen je 

na vysokých školách 55 %119 a za poslední t�i roky je zaznamenána rostoucí tendence tohoto 

procenta. Nejvyšší p�evahu mají ženy v �eské republice v dlouhých magisterských120 

oborech, a to až 76,5 %121. 

 

Graf 5.2 Míra ú�asti student� dle pohlaví a v�ku na vysokoškolském vzd�lání 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

%
 z

 v
ys

o
ko

šk
o

ls
ké

 
p

o
p

u
la

ce

17
le

t

18
le

t

19
le

t

20
le

t

21
le

t

22
le

t

23
le

t

24
le

t

25
le

t

26
le

t

27
le

t

28
le

t

29
le

t

30
 -

 3
4l

et

35
 -

 3
9l

et

40
le

t a
 s

ta
rš

í

V�k  s tudenta

M íra ú�asti na vysokoškolském  studiu v %

Muži

Ženy

Celkem

 
Zdroj: ÚIV, EURYDICE – Organizace vzd�lávací soustavy �eské republiky 2008/2009 

 

2) P�ír�stek po�tu student� ze zahrani�í 

 V sou�asné dob� dochází k rapidnímu nár�stu studia mimo území domácí zem�. 

Od roku 2006 do roku 2007 došlo ke zvýšení po�tu zahrani�ních student� až o 3,3 %, což �iní 

více než 3 miliony vysokoškolských student� studujících v zahrani�í. V �eské republice se 

zastoupení zahrani�ních student� na vysokých školách pohybuje okolo 8 %. Ve Švédsku je 

procento srovnatelné, dosahuje hodnoty okolo 9 %.122 

 

                                                
119 Na ve�ejných vysokých školách je zastoupení žen 54,2 % a na soukromých se pohybuje okolo 60,2 %. 
120 Za dlouhý magisterský program je považován program, který není rozd�len na bakalá�ský, trvá 4 až 6 let. 
121 Zastoupení žen v dlouhých magisterských oborech prezen�ního studia se pohybuje okolo 65,5 %, v ostatních 
formách studia dosahuje až 76,5 %. 
122 OECD: Education at a Glance 2009; MŠMT; www.studyinsweden.se. 
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3) Negativní vliv popula�ního vývoje 

 Na výši výdaj� ur�ených na vzd�lávání má negativní vliv stárnutí populace a s tím 

související rostoucí výdaje státu na financování sociálních systém� (systém d�chodového 

pojišt�ní, sociální podpory apod.) jednotlivých zemí. Je proto t�eba �ešit problematiku 

zvyšování efektivnosti vzd�lávacích systém�. 

 

 Výdaje na terciární vzd�lání jsou úzce korelovány s vývojem HDP každé zem�. 

Výdaje na vysokoškolské vzd�lání v zemích OECD v období 1997 - 2007 rostly, nikoliv však 

srovnateln� s r�stem po�tu nových student�. Ve výsledku se tedy celkové výdaje na jednoho 

studenta snížily, a to až ve t�etin� zemí OECD (v�etn� �eské republiky). Sou�asn� dochází 

k r�stu p�íjm� ze soukromých zdroj�. P�esto ve�ejné zdroje tvo�í dominantní �ást p�íjm� 

vysokých škol - až 85 %. Hlavním zdrojem soukromých p�íjm� je školné, které ve t�etin� 

zemí OECD p�esahuje 1 500 USD (29 610 K�)123 za akademický rok. Pouze v sedmi zemích 

OECD není zavedena finan�ní spoluú�ast student� ve form� školného (nap�. Švédsko). 

 

5.2 Srovnání �eské republiky a Švédska na základ� r�zných ukazatel�  
 

5.2.1. Podle výše investic, da�ového zatížení a podílu vysokoškolské populace124 

 

 Pr�m�rná hodnota finan�ních prost�edk� investovaných do vzd�lávání v zemích 

OECD �iní 6,3 % HDP. Hodnota investic do vzd�lání �eské republiky se pohybuje 

pod pr�m�rem OECD, v roce 2008 dosáhla 4,8 % HDP. Zúžením na oblast t�etího stupn� 

vzd�lávání se procento finan�ních p�íjm� poskytovaných vysokoškolským institucím sníží 

na 0,9 % HDP. Švédské investice do vzd�lání dosahují hodnoty 6,7 % HDP, pohybují se tedy 

nad pr�m�rem OECD. Státní výdaje pouze do terciární sféry vzd�lávání jsou v porovnání 

s �eskou republikou 1,7 krát vyšší a �iní 1,57 % HDP. 

 Da�ové zatížení ve srovnání s ostatními zem�mi OECD je nejvyšší ve Švédsku, 

50,1 % HDP. Prost�ednictvím vysokých finan�ních p�íjm� získaných od da�ových poplatník� 

je švédská vláda schopná uplat�ovat št�drou sociální politiku, která umož�uje p�ístup 

k terciárnímu vzd�lání v�tšímu procentu populace (76 % mladé populace studuje vysokou 

školu). Financovány jsou vysokoškolské instituce a organizace zajiš	ující systém sociální 

pomoci student�m (státní granty a speciální zvýhodn�né studentské p�j�ky). Systém 

                                                
123 P�epo�teno kurzem �NB ke dni 7.5.2010. 
124 Zdroj dat: ÚIV, Swedish National agency for Higher education; �eský statistický ú�ad. 
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financování švédských vysokých škol je kombinovaný, není zam��ený pouze na n�který 

sektor, finance jsou poskytovány jak ve�ejným, tak i soukromým institucím. 

 V �eské republice se da�ové zatížení ob�an� pohybuje okolo pr�m�ru zemí OECD 

a �iní 36,7 % HDP. Z finan�ních prost�edk� poskytovaných vysokým školám jsou 

financovány pouze ve�ejné vysoké školy, i student�m soukromých vysokých škol je pak 

poskytováno ubytovací, sociální a studijní stipendium a p�ísp�vek na stravování. Systém 

financování �eských vysokých škol je dvoukolejný, školy ve�ejného sektoru mají plnou státní 

podporu, školy soukromé jsou odstaveny na druhou kolej, kde mají minimální podporu 

ze státních finan�ních zdroj�. V �eské republice v sou�asnosti nefunguje systém sociální 

pomoci student�m, který by usnadnil studium lidem z nízkop�íjmových rodin. Avšak ur�ité 

výhody pro studenty zde existují (studentské slevy, dále pak p�ísp�vky ur�ené rodi��m – 

p�ídavek na dít�, sociální p�íplatek a slevy na daních). N�které politické strany v sou�asné 

dob� navrhují zavedení systému studentských p�j�ek, dokonce v relativn� blízkém �asovém 

horizontu (nap�. TOP 09 do dvou let125). 

 Podíl vysokoškolsky vzd�lané populace se ve Švédsku pohybuje na �ty�násobku po�tu 

vysokoškolských student� v �eské republice. V roce 2008 v �eské republice absolvovalo t�etí 

stupe� vzd�lávání okolo 10 % celkové populace. Ve Švédsku se toto �íslo pohybuje 

okolo 40 %. 

 V �eské republice je v sou�asnosti �ešen problém sociálních nerovností, kdy 

zastoupení student� pocházejících z rodin s vysokoškolsky vzd�lanými rodi�i je šetkrát vyšší 

než zastoupení student� z rodin, ve kterých mají rodi�e pouze st�edoškolské vzd�lání. 

Ve Švédsku jsou po�ty student� z r�zných sociálních t�íd ve vysokoškolském vzd�lávání 

zastoupeny tém�� rovnom�rn�. Problém sociálních nerovností �áste�n� vy�ešilo zavedení 

systému sociální pomoci student�m. Ten umož�uje studium i student�m ze sociáln� slabších 

rodin, kte�í by si bez možnosti výhodn�jší studentské p�j�ky a státních grant� nemohli 

studium vysoké školy dovolit. Vysoký podíl na snížení nerovností v terciárním vzd�lání má 

p�edevším vysoké da�ové zatížení obyvatel. 

 Celkový po�et obyvatel �eské republiky a Švédska je �ádov� srovnatelný (10,5 ku 9,3 

milión�m obyvatel). Celkový po�et vysokoškolských institucí poskytujících terciární 

vzd�lávání je v �eské republice 1,5 krát vyšší než ve Švédsku. P�esto se na švédských 

vysokých školách vzd�lává v pr�m�ru o 24 500 více student� než na �eských vysokých 

školách. Menší po�et vysokých škol je na základ� OECD statistik hodnocen kladn� p�edevším 

                                                
125 www.top09.cz/volby-2010/. 
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z d�vodu možností efektivn�jšího p�erozd�lení finan�ních zdroj� nap�íklad do v�dy, výzkumu 

a vývoje. V �eské republice dochází k rozd�lování státních finan�ních prost�edk� mezi velký 

po�et škol a jednotlivých fakult, což znesnad�uje vy�len�ní v�tšího objemu prost�edk� 

na v�du a výzkum.  

 Ve Švédsku je rozší�ené vysokoškolské vzd�lání i mezi starší dosp�lou populaci, která 

zvyšuje celkový po�et student�. Studujících ve vyšším v�ku je ve Švédsku sedmkrát více než 

v �eské republice, dosahuje až 35 % všech student�. Pr�m�rný v�k, kdy švédští studenti 

nastupují na vysokou školu, je 22 let. V �eské republice se pr�m�rný v�k za�ínajícího 

vysokoškolského studenta pohybuje mezi 19. a 20. roky. V�kové zastoupení student� �eské 

republiky je zachycen na Grafu 5.2, který je uveden v podkapitole 5.1. 

 

5.2.2. Porovnání na základ� Indexu lidského vývoje 

 

 Srovnání na základ� Indexu lidského vývoje (Human development index = HDI):126 

Index lidského vývoje se m��í na základ� t�í odlišných dimenzí: 

� dlouhý a zdravý život - m��í se podle pr�m�rné délky života 

� vzd�lanost populace - m��í se na základ� dvou prom�nných, kterými jsou: gramotnost 

populace a po�et zapsaných student� do jednotlivých stup�� vzd�lávání 

� dosažený životní standard - životní standard se m��í pomocí parity kupní síly a výše 

p�íjmu. 

 

 �eská republika127 

 Ve srovnání se zem�mi OECD se �eská republika podle hodnoty idexu HDI �adí 

na 36. místo. P�esto pat�í mezi 38 zemí OECD s velmi vysokým lidským rozvojem, které 

dosahují nejvyšších hodnot HDI (v rozmezí 0,900 až 1,000). Dlouhodobý vývoj indexu je 

rostoucí a po celé sledované období od roku 1990 do roku 2007 je pod pr�m�rnou hodnotou 

zemí OECD. Jednotlivé složky HDI a jejich po�adí ve srovnání s ostatními zem�mi OECD 

jsou uvedeny v Tabulce 5.3.  

 

 

 

 

 
                                                
126 www.hdr.undp.org. 
127 Zdroj dat: www.hdr.undp.org. 
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Tabulka 5.3 Jednotlivé složky HDI pro �eskou republiku pro rok 2007 
 

Index lidského rozvoje pro rok 2007 �eskou republiku 

HDI Pr�m�rná délka života v rocích Míra vzd�lánosti v % HDP na hlavu 
0,903 76,4 83,4 24,144 

36. místo 39. místo 46. místo 37. místo 

Zdroj: Human development report 2009 

 

 �eská republika na základ� údaj� z matriky vysokoškolských student� ve srovnání 

s ostatními zem�mi OECD vykazuje vysokou „úmrtnost“ (nedokon�ené vzd�lání) student� 

v terciárním sektoru. Magisterské studium dokon�í p�ibližn� 55 % všech vysokoškolských 

student�.128 

 

 Švédsko129 

 Hodnota indexu HDI ve Švédsku dosahuje za rok 2007 hodnoty 0,963, která zemi �adí 

na 7. místo ve srovnání všech 182 zemí OECD. Od roku 1980 vykazuje HDI rostoucí 

tendenci a pohybuje se vždy nad hladinou pr�m�ru zemí OECD. Výše zmín�né složky indexu 

HDI a umíst�ní Švédska podle t�chto složek ve srovnání s ostatními zem�mi OECD jsou 

v Tabulce 5.4. 

 
Tabulka 5.4 Jednotlivé složky HDI pro Švédsko pro rok 2007 
 

Index lidského rozvoje pro rok 2007 Švédsko 

HDI Pr�m�rná délka života v rocích Míra vzd�lánosti v % HDP na hlavu 
0,963 80,8 94,3 36,712 

7. místo 8. místo 18. místo 16. místo 

Zdroj: Human development report 2009 

 

 Následující Graf 5.5 znázor�uje podíl vysokoškolsky vzd�lané populace. Pr�m�rné 

procento populace s ukon�eným terciárním vzd�láním zemí OECD se pohybuje okolo 84 %, 

�eská republika je zastoupením této populace lehce pod pr�m�rem. Švédsko naopak dosahuje 

hodnoty výrazn� nadpr�m�rné.  

 

 

 

 
                                                
128 Zdroj dat: www.stratif.cz. 
129 Zdroj dat: www.hdr.undp.org. 
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Graf 5.5 Podíl vysokoškolsky vzd�lané populace na celkovém po�tu obyvatel (2006) 
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Zdroj:OECD statistiky pro Švédsko 2009 

(stats.oecd.org/viewhtml.aspx?queryname=18170&querytype=view&lang=en) 

 

 Základní údaje o vysokém školství obou zemí jsou shrnuty v následující Tabulce 5.6. 

Švédsko, p�estože po�et vysokoškolským institucí tvo�í 67 % po�tu �eských institucí, tak 

vzd�lává o 6,5 % více student�. Tato situace je p�ízniv� hodnoce z pohledu odborník� OECD. 

Vyšší po�et student� je p�edevším díky lepší flexibilit� vzd�lávacího systému, který je lépe 

dostupný nejen student�m z nízkop�íjmových rodin, ale také starším ob�an�m. 

 

Tabulka 5.6 Základní charakteristiky systému �eské republiky a Švédska 
 

Srovnání �eská republika a Švédsko - akademický rok 2008/2009 

  �eská republika Švédsko 
Po�et student� 377 351 401 939 
Nej�ast�jší v�k nástupu 
na VŠ 19 - 20 let 22 let 

Po�et VŠ 73 49 
Kreditový systém ECTS Národní systém 

Zdroj: Eurydice 
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6. Záv�r 
 

 Práce analyzuje sou�asnou situaci financování terciárního vzd�lávání v �eské 

republice. Rozebírá výchozí dokument pro p�ipravovanou reformu vysokého školství Bílou 

knihu, a to p�edevším po stránce finan�ních zm�n. Reforma navrhuje zavedení finan�ní 

spoluú�asti student� prost�ednictvím odloženého školného splatného po ukon�ení studia. 

R�zní odborníci �eské ekonomické a vysokoškolské scény p�istupují k takto navržené 

reform� odlišn�. N�které názory významných osobností na možnosti a zpracování reformy 

jsou v práci uvedeny. Negativní postoj k Bílé knize vychází p�edevším z Karlovy univerzity, 

která dokonce navrhla alternativní �ešení, odmítá školné a místo n�j doporu�uje zavedení 

tzv. zápisného. Popsán je sou�asný vývoj reformy, stav rozpo�tu jednotlivých vysokých škol 

a problémy, které by reforma v budoucnosti mohla vy�ešit.  

 Již zavedené a ve sv�t� dlouhodob� fungující systémy financování vysokoškolského 

studia �erpají z teorií popsaných významnými ekonomy. V sou�asné dob� se tématem 

efektivity financování vysokých škol zabývají nap�íklad Barr a Palacios, oba auto�i vycházejí 

z teorií Friedmana. Všechny popsané �ásti jsou východisky k modelu vhodnému pro �eskou 

reformu vysokého školství, zkoumány byly jak teorie, tak i fungující systémy. 

 Podrobn�ji je popsán švédský systém, p�edevším v otázce sociálních podpor. N�které 

jeho prvky by bylo možné aplikovat i pro �eskou republiku. Porovnání obou zemí je 

provedeno na základ� n�kterých index�, které ovliv�ují vzd�lanostní podmínky zemí. 

 Otázkou stále z�stává, zda je �eská spole�nost p�ipravena na reformu vysokého 

školství, zda je n�která z variant navrhovaných ve studii Mat�j� schopna implementace 

do stávajících podmínek a p�isp�je tak k efektivn�jší alokaci finan�ních zdroj� nebo mají–li 

pravdu zástupci Karlovy univerzity, kte�í se domnívají, že reforma m�že omezit objem 

finan�ních prost�edk� ze státního rozpo�tu a sou�asn� negativn� ovlivnit nabytou autonomii 

vysokých škol. 
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P�ÍLOHA: 

DOTAZNÍK: POSTOJE STUDENT� VYSOKÝCH ŠKOL 2010 

 

Vážení studenti a studentky, 

 

prosím Vás o vypln�ní následujícího dotazníku, jehož cílem je zjistit postoje dnešních 

student� vysokých škol a jejich spokojenost s dostupností terciárního vzd�lání, jeho kvalitou 

a problémy, s nimiž se b�hem studia setkávají a dále, jak p�istupují k p�ípadné finan�ní 

spoluú�asti. Získané informace budou použity v bakalá�ské práci zabývající se zp�soby 

financováním terciárního vzd�lávání. 

 

Na otázky odpovídejte zakroužkováním daného písmene, pop�ípad� slovní nebo �íselnou 

odpov�dí. N�které otázky umož�ují více odpov�dí. 

 

P�edem d�kuji za spolupráci. 

 

Nikola Burešová 

 

1. Jakou vysokou školu studujete? 

a. Název vysoké školy  ..................................................... 

b. Název fakulty   ...................................................... 

c. Typ studijního programu: bakalá�ský/magisterský (zakroužkujte) 

 

2. Vaše vysoká škola je? 

a. Ve�ejná 

b. Soukromá 

 

3. Jaký je typ Vašeho studia? 

a. �ádné neplacené studium (pokra�ujte otázkou 6) 

b. Placené studium (pokra�ujte otázkou 4,5)  

 

4. Jak vysoké školné ro�n� zaplatíte? 

 

.........................................K� 
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5. Kdo nejvyšší m�rou p�ispívá na školné? 

a. Rodina 

b. Já, z vlastních prost�edk� 

c. Já, z p�j�ky od banky 

d. M�j zam�stnavatel 

 

6. Jaké je vzd�lání Vašich rodi��? 

6.1 OTEC: 

a. Základní 

b. St�edoškolské 

c. St�edoškolské s maturitou 

d. Vyšší odborné 

e. Vysokoškolské 

 

6.2 MATKA: 

a. Základní 

b. St�edoškolské 

c. St�edoškolské s maturitou 

d. Vyšší odborné 

e. Vysokoškolské 

 

7. Na jaké škole jste dokon�ili st�edoškolské vzd�lání? 

a. Gymnázium 

b. St�ední odborná škola 

c. St�ední odborné u�ilišt� 

d. Jiné 

 

8. Pokra�ovali jste ve studiu na vysoké škole ihned po ukon�ení st�ední školy? 

a. Ano 

b. Ne 

 

9. M�li jste prioritní zájem dostat na vysokou školu, kterou momentáln� studujete? 

a. Ano 

b. Ne 
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10. Jak velkou finan�ní �ástku jste zaplatili za p�ípravné kurzy na p�ijímací zkoušky? 

.............................K� 

 

11. P�ipadalo Vám p�ijímací �ízení na Vaši fakultu spravedlivé? 

a. Ano 

b. Ne 

 

12. Jaký o�ekáváte Váš �istý m�sí�ní p�íjem po úsp�šném ukon�ení vysokoškolského studia 

p�i nástupu do zam�stnání?  

..............................K�  

 

13. Domníváte se, že po skon�ení vysoké školy získáte zam�stnání v oboru? 

a. Ur�it� ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ur�it� ne 

 

14. Jaké máte vlastní zdroje p�íjm�? 

a. Pracuji na plný úvazek 

b. Pracuji na �áste�ný úvazek 

c. Pracuji na brigád� 

d. Jsem osoba samostatn� výd�le�n� �inná 

e. Pobírám stipendium 

f. Dostávám peníze od rodinných p�íslušník� 

 

15. Jak vysoká je m�sí�ní suma, kterou obdržíte (v návaznosti na odpov�d na otázku 14)? 

.......................................K� 

 

16. Byli byste ochotni vzít si p�j�ku na náklady studia od banky? 

a. Ano 

b. Ne 
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17. Zat�žuje výrazn� Vaše studium vysoké školy finan�ní situaci Vaší rodiny? 

a. Ano 

b. Ne 

 

18. Kde jste ubytováni b�hem celého školního roku? 

a. U rodi�� 

b. Ve vlastním byt� 

c. V podnájmu 

d. Na koleji 

 

19. Který z následujících t�í typ� finan�ní spoluú�asti student� na financování studia na VŠ 

by podle Vás umožnil nejkvalitn�jší vzd�lání.  

a. P�ímé školné s možností p�j�ky od banky (peníze placené za jeden semestr 

b�hem akademického roku) 

b. Odložené školné (pro všechny stejná % �ást budoucího p�íjmu placená 

po ukon�ení studia) 

c. Absolventská da�, která je �asov� omezená (% odvád�né z p�íjmu formou 

dan� po ukon�ení studia po omezenou dobu) 

 

19.1  Zajímal/a byste se více o uplatn�ní absolvent� Vaší školy v p�ípad� finan�ní 

spoluú�asti? 

a. Rozhodn� ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodn� ne 

 

19.2 Myslíte si, že by finan�ní spoluú�ast mohla omezit dostupnost studia? 

e. Rozhodn� ano 

f. Spíše ano 

g. Spíše ne 

h. Rozhodn� ne 
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19.3 Motivovala by Vás finan�ní spoluú�ast k zodpov�dn�jšímu studiu? 

i. Rozhodn� ano 

j. Spíše ano 

k. Spíše ne 

l. Rozhodn� ne 

 

20. Preferovali byste na n�kterou z forem finan�ní spoluú�asti? Pop�ípad� jakou �ástkou? 

a. Ano, na p�ímé školné   ................K� za semestr 

b. Ano, na odložené školné  ...............%hrubého p�íjmu za m�síc 

c. Ano, na �asov� omezenou absolventskou da� / 5% /...............let 

d. Ne 
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