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Dokument „Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2018“ (dále jen „Plán realizace pro rok
2018“) zpracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) představuje
nedílnou součást strategického řízení systému vysokoškolského vzdělávání.
Priority Plánu realizace pro rok 2018 vychází ze změn zavedených novelou zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, a následných prováděcích předpisů. Vzhledem k zásadnímu dopadu novely a prováděcích
předpisů na celý systém vysokého školství, který se začne v plné šíři projevovat právě v roce 2018, bude
ministerstvo i nadále věnovat zvýšenou pozornost zavádění nových opatření a plnění nových požadavků
vysokými školami. Dále bude rok 2018 počátkem aplikace nového modelu financování veřejných
vysokých škol, který by měl vedle stabilizace finančního zajištění vysokoškolského vzdělávání přinést
možnost zohlednění společenské poptávky po určitých oblastech vzdělávání a odlišná kritéria pro
hodnocení kvality a výkonu jednotlivých vysokých škol. V neposlední řadě by měla být vyhodnocena či
realizována významná šetření a studie několika vybraných tematických oblastí vysokého školství, která
poslouží jako zdroj informací pro strategické rozhodování ministerstva.
Plán realizace pro rok 2018 navazuje na strukturu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 (dále
jen „Dlouhodobý záměr“), a doplňuje k jeho jednotlivým prioritním cílům plánovaná opatření. Vysoké školy
předloží plán realizace svého dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro rok 2018 ministerstvu (odboru vysokých škol) do 31. října 2017.
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Plánovaná opatření pro rok 2018
Hlavní priority ministerstva
1. Implementovat opatření vyplývající z novely zákona o vysokých školách.
2. Zavést nový model financování veřejných vysokých škol.
3. Vyhodnotit a realizovat šetření a studie několika vybraných tematických oblastí vysokého školství.

Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality
Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností. Autonomie vysokých škol je úzce
spojena se zodpovědností za naplňování hodnot uvedených v Preambuli Dlouhodobého záměru vůči
studentům, akademické obci a celé společnosti. Tato zodpovědnost bude realizována skrze silné
a kompetentní strategické řízení vysokých škol, efektivní vnitřní mechanismy zajišťování kvality, jasnou
profilaci studijních programů, posílenou diverzifikaci jednotlivých vysokých škol a dostupnost spolehlivých
a srozumitelných informací pro studenty, uchazeče i veřejnost. Vysoké školy nastaví a budou udržovat
vysoké standardy kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti,
dovednosti a kompetence absolventů studijních programů.
1. Dokončit proces sebe-certifikace (prokázání kompatibility) Rámce kvalifikací vysokoškolského
vzdělávání České republiky (RKVV) vůči zastřešujícímu kvalifikačnímu rámci Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání (QF-EHEA).
2. Vyhodnotit výsledky analýzy doktorského studia provedené v letech 2016–2017. Identifikovat
klíčové problémy a výzvy, stanovit priority politiky ministerstva v této oblasti a navrhnout opatření
k jejich dosažení, včetně opatření v oblasti finančního ohodnocení doktorského studia.
3. Vyhodnotit výsledky analýzy kvality a relevance kombinované a distanční formy studia
realizované v roce 2017. Identifikovat klíčové problémy a výzvy, stanovit priority politiky
ministerstva v této oblasti a navrhnout opatření k jejich dosažení.
4. Stanovit specifika profesně zaměřených studijních programů a sestavit ukazatele kvality, které
odpovídají požadavkům na tento profil studijních programů.

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost
Vysoké školy budou nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Vzdělávací nabídka
vysokých škol bude reflektovat potřeby, zájmy a možnosti široké populace studentů, včetně výjimečně
nadaných. Diverzifikované vzdělávání umožní dosažení zřejmé přidané hodnoty pro znalosti, dovednosti
a kompetence všech studentů, bez ohledu na jejich sociální a ekonomické zázemí, věk, národnost,
předchozí vzdělávací či profesní zkušenost nebo zvláštní potřeby způsobené zdravotními či jinými obtížemi.
1. Využívat výstupy projektu „Stanovení postupu výpočtu ukazatele propadovosti studentů
českých vysokých škol“ realizovaného v letech 2016–2017. Cílem projektu je navrhnout způsob
výpočtu ukazatele studijní neúspěšnosti a vytvořit softwarový nástroj pro sledování vztahu studijní
neúspěšnosti s dalšími proměnnými.
2. Navrhnout opatření na zmírnění identifikovaných problematických forem neúspěšného
ukončování studia na českých vysokých školách na základě analýzy míry, vývoje, příčin a důsledků
neúspěšného ukončování studií v českém vysokém školství.
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Prioritní cíl 3: Internacionalizace
Výuka i tvůrčí činnosti vysokých škol budou mít zřetelný mezinárodní charakter. Internacionalizace
vysokých škol nezahrnuje jen zapojení do mobilitních programů a krátké výjezdy studentů či omezeného
počtu akademických pracovníků. Prostředí na vysokých školách bude mít zřetelný mezinárodní charakter
založený na plné integraci přijíždějících studentů a hostujících vyučujících do života akademické obce,
intenzivních mezinárodních kontaktech v tvůrčích činnostech a zohledňování světového kontextu
a zahraničních zkušeností při přípravě studijních programů.
1. Aktivně se zapojovat do činnosti mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem,
zvláště v rámci Boloňského procesu.
2. Spolupracovat s Domem zahraniční spolupráce na aktivitách propagujících vysoké školství
v zahraničí.
3. Pokračovat ve spolupráci s vysokými školami, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem
vnitra v oblasti posilování mezinárodního charakteru vysokých škol. Navázat na jednání, která
v letech 2016–2017 vedla k přípravě Režimu student: konceptu pro usnadnění vízové procedury
u vybraných studentů.
4. Ucházet se o pořádání ENIC/NARIC Annual Meeting v roce 2018 nebo 2019 v České republice.

Prioritní cíl 4: Relevance
Vysoké školy budou ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky
a potřeby partnerů. Vysoké školy budou v těsném a oboustranně otevřeném kontaktu s partnery na
lokální, národní i mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi
i s neziskovým sektorem a veřejnou správou.
1. Zahájit jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení
o možnosti využití dat z oblasti sociálního zabezpečení pro účely monitoringu uplatnění
absolventů vysokých škol.
2. Otevřít debatu nad významem a možnostmi využívání digitálních technologií ve výuce na
vysokých školách. Uspořádat konferenci otevřenou pro zástupce vysokých škol, aplikační sféry
a zahraniční odborníky.

Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Výsledky výzkumu a vývoje na vysokých školách budou mezinárodně relevantní a efektivně přenášené
do aplikační sféry. Výzkumná činnost vysokých škol bude hodnocena způsobem odrážejícím jak kvalitu
a relevanci jejích výsledků, tak i její řízení, strategický rozvoj a míru internacionalizace. Bude zajištěna
udržitelnost i efektivita využití výzkumných kapacit. Špičková pracoviště na vysokých školách budou ve
velké míře zapojena do makro-regionálních, panevropských i globálních projektů a budou úspěšná
v získávání prestižních mezinárodních grantů.
1. Zapojit zástupce vysokých škol do procesu aktualizace „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur
pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022“ prováděné v přímé návaznosti
na výstupy ex-ante a interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR realizovaného v roce
2017, a to formou jejich aktivní účasti na činnostech Rady pro velké výzkumné infrastruktury.
2. Spolupracovat s vysokými školami na realizaci dílčích cílů a opatření „Akčního plánu mezinárodní
spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta
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2017 až 2020“ spočívajících mj. v posilování zapojení vysokých škol ČR do Evropského výzkumného
prostoru, a to jak na úrovni infrastrukturních kapacit, tak na úrovni lidských zdrojů podílejících se
na přípravě a implementaci projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
3. Spolupracovat s vysokými školami na realizaci dílčích cílů a opatření „Akčního plánu rozvoje
lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji v ČR“ spočívajících
v zavádění strukturálních reforem institucionálního prostředí vysokých škol za účelem vytvoření
mezinárodně konkurenceschopného prostředí pro rozvoj excelentních vědeckých kariér na nich.
4. Zapojit vysoké školy do aktivit Individuálního projektu systémového „CzechELib“, jež je
podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a realizován Národní technickou
knihovnou. Zapojení by mělo spočívat v definování potřeb v oblasti elektronických informačních
zdrojů pro výzkum a vývoj a jejich sdílený nákup prostřednictvím Národní technické knihovny.

Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech
Řízení vysokoškolské politiky i samotných vysokých škol bude koncepční, transparentní a založené na
datech. Ministerstvo bude hrát nezpochybnitelnou úlohu ve směřování rozvoje celého systému vysokého
školství a bude disponovat dostatečnými kapacitami pro analytickou a koncepční práci. Pro ministerstvo,
vysoké školy a další aktéry budou dostupné kvalitní, spolehlivé a systematicky využívané zdroje dat
poskytující dostatek informací o vysokém školství.
1. Dokončit realizaci šetření zaměřeného na uplatnění absolventů VŠ v praxi zahájeného v roce
2017.
2. Průběžně sledovat situaci českého vysokého školství v mezinárodním srovnání. Ministerstvo
bude prostřednictvím nadnárodních sběrů dat a analýz (Education at a Glance apod.) sledovat
situaci českého vysokého školství v mezinárodním srovnání a zveřejňovat výsledky tohoto srovnání
formou veřejně dostupných zpráv.
3. Sestavit a zveřejnit sadu statistických ukazatelů popisující vysokoškolský systém a jednotlivé
vysoké školy. Již existující Monitorovací ukazatele vysokého školství budou rozšířeny a doplněny
zejména údaji za jednotlivé vysoké školy. Z dostupných datových zdrojů (SIMS, Úřad práce, výroční
zprávy, statistické sběry ministerstva atd.) budou vybrány a sestaveny ukazatele, popisující hlavní
činnosti vysokých škol a jejich výsledky, které budou společně a přehledně prezentovány na webu
ministerstva.
4. Provést průběžné vyhodnocení naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období
2016–2020.

Prioritní cíl 7: Efektivní financování
Financování vysokých škol bude stabilní, transparentní a efektivní. Celkový objem veřejných výdajů na
vysoké školství nebude klesat. Mechanismy výpočtu příspěvků budou transparentní, spravedlivé,
předvídatelné v několikaletém horizontu a budou podporovat zvyšování kvality činností a diverzifikaci
vysokých škol.
1. Vyjednávat s Ministerstvem financí o střednědobém výhledu státního rozpočtu a o navýšení
rozpočtu vysokých škol, které je základním předpokladem pro významnější úpravy modelu
financování vysokých škol.
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2. Zavést model financování veřejných vysokých škol připravený v průběhu roku 2017, jehož
prioritami jsou stabilizace a předvídatelnost, diverzifikace výkonové složky rozpočtu a možnost
zohlednění společenské poptávky v určitých oblastech.
3. Monitorovat první rok fungování modelu financování veřejných vysokých škol zavedeného
v roce 2017 a na základě získaných zkušeností případně provést drobné úpravy.
4. Sledovat spolehlivost a vypovídací hodnotu nově zavedených ukazatelů kvality a výkonu pro
výpočet příspěvku vysokým školám a vhodnost nastavení variantních sad ukazatelů pro segmenty
vysokých škol.
5. Vyhodnotit Institucionální program pro vysoké školy na roky 2016 až 2018 a připravit vyhlášení
programu na další období.
6. Pokračovat v přípravě nového programového období pro rozvoj a obnovu materiálně technické
základny veřejných vysokých škol.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 30. května 2017
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