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Příloha č. 1: Bílá kniha terciárního vzdělávání

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  připravilo  tzv.  Bílou  knihu  terciárního 

vzdělávání,  která  by  se  měla  stát  východiskem pro  reformu českého vysokého školství  a která 

kromě jiného řeší i velmi citlivou otázku zavedení školného na veřejných vysokých školách v ČR. 

Bílá  kniha  terciárního  vzdělávání je  strategický  dokument  připravený  expertní  skupinou,  který 

stanoví jakým směrem se bude terciární vzdělávání v České republice vyvíjet v následujících deseti 

až dvaceti letech.

Kromě dílčích témat jako jsou mimo jiné struktura vzdělávacího systému, výzkum a vývoj 

nebo  řízení  a  samospráva,  řeší  velice  důležitou  oblast  financování  vysokého  školství  a  je  zde 

nastíněna myšlenka  školného na veřejných vysokých školách.  Do budoucna to  tedy vypadá,  že 

studenti vysokých škol budou muset sáhnout o dost hlouběji do svých kapes a bílá kniha se snaží 

vyřešit problém, aby byla zajištěna dostupnost vzdělání i pro studenty ze sociálně slabých poměrů a 

to modelem tzv. odloženého školného. Princip odloženého školného spočívá v tom, že student bude 

mít možnost odložit splácení školného až po studiu, tedy na období budoucích příjmů a navíc až od 

určité hranice jeho příjmů. Skutečnost, že čerstvý absolvent vstoupí do života s dluhem, který může 

být řádově až statísícový, vzbuzuje u mnohým přirozeně odpor. Otázkou ovšem je, zda spíše než 

zavedení školného není účelnější více se zaměřit na ekfetivitu hospodaření vysokých škol a také 

přerozdělování prostředků plynoucích do vysokého školství z veřejných zdrojů.

Ministerstvo školství  spolu s  Výborem pro vzdělání,  vědu, kulturu,  mládež a tělovýchovu 

pořádalo dne 3. listopadu 2008 konferenci k Bílé knize terciárního vzdělávání a hlavním cílem této 

konference bylo vypořádání připomínek k Bílé knize. Touto závěrečnou konferencí ministerstvo 

oficiálně  uzavřelo  diskusi  a  autorský  tým  se  věnoval  vypracování  finální  verze  strategického 

dokumentu Bílá kniha terciárního vzdělávání, který byl předložen vládě. Tato finální verze byla dne 

26.1.2009 projednána vládou. Nyní je uloženo ministru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat 

ve spolupráci s ministrem financí, místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí vládě 

do 31.prosince 2009 předložit návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.


