
Skotský vysokoškolský systém je historicky zcela oddělený od ostatních systémů 

vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Dnes je jeho podoba 

určována zejména skotským parlamentem a vládou v Edinburghu a obecně bývá považován 

za jednu z nejdůležitějších oblastí, které prošly procesem devoluce. 

  

Zároveň je zřejmé, že české vysoké školství nutně potřebuje reformu. Je 

nezbytné připravit přesnou podobu takové reformy a i z  tohoto důvodu je nutné 

studovat vysokoškolské systémy v zahraničí. Existuje přitom několik dobrých důvodů, 

proč se zabývat právě skotským vysokoškolským systémem. Jak český, tak skotský 

národ jsou relativně malými národy v rámci Evropské unie, obě společnosti jsou 

v zásadě mírně levicově orientované a skeptické vůči zavádění školného. Hlavní 

otázkou rigorózní práce je, zda může skotský systém sloužit za vzor české reformě, 

případně zda může budoucí českou reformu alespoň v  některých aspektech inspirovat. 

  

Tato práce popisuje evropský a britský kontext, stručně prochází bohatou 

historií skotských vysokého školství a podrobněji analyzuje Robbinsovu éru, která 

zejména formovala dnešní podobu skotského vysokoškolského systému. Za tímto 

historickým pohledem následuje analýza současného stavu, vývoje a trendů v  oblasti 

skotského vyššího vzdělávání, a to včetně systému financování celého sektoru a 

systému poplatků a půjček pro studenty.  

  

          Druhá část práce komparuje přístup jednotlivých skotských politických 

stran k vyššímu vzdělávání. Po stručném shrnutí aktuálního politického systému ve 

Skotsku, který je hluboce ovlivněn procesem devoluce, se práce zaměřuje na aktivity a 

návrhy jednotlivých parlamentních stran: Labour Party, Liberal Democrats, Scottish 

National Party a Conservative Party. 

Práce je dále doplněna case study zabývající se historií, současností a 

organizační strukturou University of Glasgow, jedné z nejstarších a nejprestižnějších 

skotských univerzit. 



V závěru textu je doloženo, že skotský systém může být v mnoha ohledech velmi 

zajímavý pro případné budoucí reformy vysokého školství v České republice. Skoti mají dnes 

nesrovnatelně větší přístup k vyššímu vzdělávání a je zřejmé, že cesta masového vysokého 

školství nepřinesla zhoršení ve výuce a výzkumných aktivitách vysokých škol. Také systém 

financování skotského vysokého školství, včetně tolik diskutovaného vícezdrojového 

financování a studentských poplatků a půjček, ukazuje jednu z možných cest, jak reformovat 

moderní vysokoškolský systém. 
 

 


