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Přílohy 
 

Příloha č. 1 Schéma vzdělávacího systému v České republice s klasifikací 

ISCED 

 



Příloha č. 2 Seznam otázek k rozhovorům  

 Jaké jsou podle Vás současné trendy vývoje vysokého školství? 

 Co podle Vás ovlivňuje vývoj vysokého školství v České republice?  

 Co ovlivňuje vývoj ve financování VŠ?  

 Jak byste zhodnotil současný stav ve financování vysokých škol?  

 Jaké spatřujete klady/zápory současného formulového systému financování vysokých 

škol?  

 Jsou podle Vás nutné změny současného systému financování vysokých škol? 

 Co by podle Vás současnému systému financování vysokých škol pomohlo,co by 

mohlo vést ke zlepšení?  

 Daří se implementovat navrhované změny? 

 Z čeho se navrhované změny tvoří, jaká jsou jejich opodstatnění? 

 Z jakých důvodů, příčin selhávají kroky ve změně nastavení financování?  

 Jaké spatřujete problémy, bariéry, které brání implementaci změn ve financování?  

 Které dokumenty (strategické, koncepční atd.) považujete za důležité v rámci 

nastavení politiky financování vysokých škol? 

 Jaké důležité změny proběhly v této politice po roce 2006? 

 

Příloha č. 3 Jméno a příjmení respondenta, datum  rozhovoru a délka, 

profesníčinnost 

 

 Doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.2.4.2012; 59min 

Působí na Katedře veřejných financí VŠE. Počátkem devadesátých let působil na 

MŠMT, stál u zavádění normativního financování vysokých škol. Odborné zaměření: 

ekonomie veřejného sektoru, veřejné finance, sociální zabezpečení, personální management, 

teorie organizace 

 Mgr. Karel Šíma, Ph.D. 29.3.2012; 79 min 

Výzkumný pracovník CSVŠ v.v.i.Odborné zaměření: výzkum vysokého školství;vědní 

politika ve vztahu k vysokému školství; vztah výzkumu a výuky; kvantitativní indikátory ve 

vysokém školství a vědě; teorie historické vědy; historická antropologie; kulturní dějiny 19. 

století 

 Simona Weidnerová6.4.2012; 113 min 

Výkonná ředitelka ISEA. Spolupracovala na BKTV 2008 a na věcném návrhu zákona 

finanční pomoci studentům. věnuje problematice příležitostného zaměstnávání studentů, 



snížení vlivu majetkových nerovností v přístupu k vysokoškolskému studiu, tématu spoření na 

vzdělání, půjček na životní náklady studentů, tématu společenské odpovědnosti firem, tématu 

novely zákona o DPH u vědeckých výzkumných projektů z EU a pracuje na novém výkladu 

zákona o DPH pro výzkum a vývoj. 

 Doc. Radim Valenčík, CSc.18.4.2012; 109 min 

Proděkan na Fakultě ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní. V 

současné době pracuje na monografii k teorii redistribučních systémů, aplikace teorie her na 

reformy sociálně ekonomických systémů. V ISEA se věnuje problematice financování 

vysokého školství. 

 Ing. Josef Beneš, CSc. 23.4.2012; 96 min 

Výzkumný pracovník CSVŠ v.v.i. Osobní zaměření: institucionální a programová 

diversifikace  strukturované studium spolupráce vysokých škol s externími partnery, působil 

na MŠMT jako ředitel odboru vysokých škol. 

 Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 22.4.2012; 30 min 

Předseda RVŠ, prorektor VŠE. Působil jako předseda Ekonomické komise 

RVŠ.Působil jako vedoucího týmu připravujícího reformu vysokých a vyšších odborných škol 

 RNDr.Michaela Kleňhová 25.4.2012; 40 min 

Vedoucí  samostatného oddělení metodiky a analýz MŠMT,  vedoucí pracoviště státní 

statistické služby resortu, zpracování dat pro OECD. Původně působila v ÚIV, které funguje 

momentálně pod MŠMT. 

doc.RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Data získaná prostřednictvím e-mailové 

komunikace.V roce 2010 byla zvolena do Poslanecké sněmovny PČR, kde předsedá Výboru 

pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, je členkou podvýboru pro vědu a vysoké 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.4 Organizační struktura vysoké školy 

Orgány VVŠ (Zákon o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů): 

 akademické orgány:  

a) akademický senát vysoké školy/fakulty: samosprávní,  zastupitelský orgán složený 

z pracovníků a studentů, 

 schvalování vnitřní legislativy 

 schvalování strategie - DZ 

 schvalování rozpočtu 

 schvalování výročních zpráv o hospodaření 

 volba rektora/děkana 

 schvalování podmínek přijetí ke studiu 

b) vědecká rada vysoké školy/ fakulty: 

 projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy 

 schvalování studijních plánů 

 schvalování habilitace a jmenování profesorem 

c) akademičtí funkcionáři: rektor, prorektoři/děkan, proděkani: 

 plná odpovědnost za strategické a operativní kroky 

 stav vnitřní legislativy 

 personální otázky 

 financování činnosti 

 majetkové operace   

d) disciplinární komise 

 další orgány: 

e) správní rada veřejné vysoké školy – schvalování majetkových operací, vyjadřuje se 

k DZ VŠ, k rozpočtu a k VZ o činnosti a k výsledkům hodnocení činnosti VŠ 

f) kvestor : řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy, vystupuje jménem 

VŠ v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. 

 



Příloha č. 5 Nejdůležitější cíle státního rozpočtu v oblasti vysokého školství 

2009/2010 

 

 

Zdroj: Eurydice 2009 

 

Příloha č.6 Koeficienty náročnosti 1992-1996 

 

skupina oborů koeficien
t 
náročnos
ti v r. 
1992 

skupina 
oborů 

koeficien
t 
náročnos
ti v r. 
1993 

koeficien
t 
náročnos
ti v r. 
1994 

skupina 
oborů 

koeficien
t 
náročnos
ti v r. 
1995 

koeficient 
náročnos
ti v r. 
1996 

1 sociální 1,00 1 sociální 1,00 1,00 1 filozofické, 
právnické, 
teologické, 
ekonomické 

1,00 1,00 

2 pedagogické a 
některé 
ekonomické 

1,25 2 
pedagogické 

1,133 1,133 2 
pedagogické, 
informatiky 

1,20 1,20 

3 technické 1,65 3 technické 1,475 1,475 3 technické, 
tělesné 
výchovy 

1,65 1,65 + 
informati
ky 

4 zemědělské 1,90 4 lékařské, 
farmacie, 
přírodo-
vědecké, 
zemědělské, 
zdravotně 
sociální 

1,944 1,944 4 farmacie, 
přírodovědec
ké, 
zemědělské, 
zdravotně 
sociální, 
architektury 

2,25 2,25 



5 
chem.technologic
ké, přírodovědné, 
lékařské, 
tělovýchovné 

2,55 5 chem. 
Technologick
é, MFF, FTJF 

2,383 2,383 5 lékařské, 
chemické, 
MFF, FJFI 

2,80 2,80 

6 veterinární 3,00 6 veterinární 2,718 2,718 6 veterinární, 
umělecké 

3,50 3,50 

7 umělecké 3,50 7 umělecké 3,209 3,209       

 

Zdroj: Hamerníková 1998:82 

 

 

 

Príloha č. 7 Programové prohlášení vlády Petra Nečase 1.6.2010 

 

„Realizujeme reformu systému terciárního vzdělávání. Je nutné zvětšit diverzifikaci 

systému terciárního vzdělávání tak, aby docházelo ke zvyšování kvality vysokoškolského 

vzdělání a profily absolventů jednotlivých typů škol více odpovídaly různorodým požadavkům 

zaměstnavatelů a zajišťovaly jejich větší flexibilitu na trhu práce.“  Tento záměr vláda 

uskuteční například přísnější kontrolou dodržování akreditačních podmínek, podporou 

výzkumu a profilace vysokých škol. Vláda provede taková opatření, která povedou ke zvýšení 

prestiže bakalářského vzdělávání a jeho praktické uplatnitelnosti na trhu práce. V systému 

řízení veřejných vysokých škol bude posilovat jejich vlastní odpovědnost za dosahované 

výsledky v oblasti výzkumu, vzdělávání i hospodaření. Vláda vypracuje mechanismy 

financování, které posilují finanční stabilitu veřejných vysokých škol a přitom posilují 

závislost jejich rozpočtů na kvalitě poskytovaného vzdělání, uplatnitelnosti absolventů, 

výsledcích výzkumu a vývoje. Dále vytvoří podmínky pro integraci a racionalizaci skladby 

vysokých škol. Vláda zavede finanční spoluúčast absolventů vysokých škol na hrazení nákladů 

jejich studia formou tzv. odloženého školného s termínem zavedení od akademického roku 

2013/2014, při stropních nákladech 10 000 Kč na jeden semestr a při uplatnění 

zvýhodňujícího koeficientu pro podporu klíčových studijních oborů s vazbou na strategické 

segmenty průmyslové výroby a služeb. Školné bude školám zaplaceno ihned, za tímto účelem 

student bude mít možnost uzavřít půjčku garantovanou státem. Půjčka bude hrazena občany v 

okamžiku, kdy jejich příjem překročí výši průměrné mzdy, což nevylučuje možnost dobrovolné 

dřívější úhrady přímým způsobem. Vláda zavede účinný systém finanční pomoci studentů 



opírající se o základní studijní granty pro všechny studenty, dodatečná sociální stipendia pro 

studenty z rodin s nízkými příjmy a handicapované studenty a dále o podniková stipendia, 

spoření na vzdělání, studentské půjčky a o specifický režim příležitostného zaměstnávání 

studentů. S tím podpoří zavedení zvýhodněných studijních půjček určených na krytí nepřímých 

nákladů spojených se studiem (strava, ubytování), aby tento krok předcházel o jeden rok 

zavedení odloženého školného.“ 

Dostupné z : www.vlada.cz 

 

Příloha č. 8 Rozpočet 2006 – stanovení příspěvků a dotací 

Rozpočet byl stanoven na základě ustanovení § 7 odst. 1 a § 14 zákona č. 218/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek podle těchto Pravidel 

poskytuje veřejné vysoké škole (dále jen „vysoká škola”) ministerstvo na uskutečňování 

akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou 

vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.Dotace podle těchto 

Pravidel poskytuje vysoké škole ministerstvo na rozvoj vysoké školy a na ubytování a 

stravování studentů.  Pro stanovení výše příspěvků je rozhodující typ a finanční náročnost 

akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet studentů a 

dosažené výsledky ve vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

činnosti a její náročnost, dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaný ministerstvem a jeho 

každoroční aktualizace (dále jen „dlouhodobý záměr ministerstva”) a dlouhodobé záměry 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysokých 

škol a jejich každoroční aktualizace (dále jen „dlouhodobé záměry vysokých škol“), 

projednané podle § 87 písm. c) zákona o vysokých školách. Pro výši dotací, stanovenou 

podle těchto Pravidel, je rozhodující dlouhodobý záměr ministerstva a dlouhodobé záměry 

vysokých škol. Na příspěvek, dotaci a na rozvoj vysoké školy má podle zákona o vysokých 

školách VŠ nárok.Ministerstvo poskytne vysoké škole příspěvek vypočtený podle Pravidel Čl. 

4 oddíl Ukazatelé A a B ve výši 75 % jeho ročního objemu, pokud vysoká škola nepožádá o 

jinou částku. Zbývající část příspěvku může ministerstvo na základě žádosti vysoké školy 

poskytnout na kapitálové výdaje v termínech do 31. března, 30. června a 31. října 

kalendářního roku. 

Dostupné z :  Rozpočet vysokých škol pro rok 2006 – www.msmt.cz 

http://www.vlada.cz/


 

 

 

 

 


