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1 Úvod 

Přístup, kvalita, význam, důležitost a obsah vzdělávání je rozhodujícím faktorem 

pro život občanů a také pro vytváření lidských hodnot ve společnosti. Vysokoškolské 

vzdělání hraje zásadní roli ve znalostní společnosti při vytváření nových vědomostí a také 

při podpoře inovací. Tvoří nejvyšší úroveň vzdělávací soustavy, poskytuje tedy občanům 

nejvyšší možné dosažitelné vzdělání. Kvalitně nastavené systémy vysokoškolského 

vzdělávání v Evropské unii mohou zlepšit její intelektuální kapitál, inovační příležitosti a  

konkurenceschopnost ve světovém měřítku. 

Téma vysokoškolského vzdělávání jsem si vybrala, jelikož jsem studentkou 

vysoké školy a o tuto problematiku se proto velice zajímám. Strávila jsem také určitou 

dobu studia na univerzitách v Belgii a Finsku, a proto jsem také chtěla v této práci 

zhodnotit své osobní zkušenosti. 

Cílem této práce je v první řadě obecná analýza terciárního vzdělávání ve dvou 

sledovaných zemích – Belgii a Finsku, a poté následné doporučení pro zlepšení systému 

terciárního vzdělávání v České republice. Práce se z důvodu rozsahu nezaměřuje na 

systém soukromých terciárních institucí v těchto zemích. Při zhodnocení systémů 

terciárního vzdělávání v České republice, Belgii a Finsku bylo použito dotazníkového 

šetření u respondentů studujících v těchto zemích. Pro dosažení cíle této diplomové práce 

jsou použity následující hypotézy: „Systémy terciárního vzdělávání v Belgii a Finsku 

patří k nejkvalitnějším, nejefektivnějším v Evropě a mají velmi dobře nastaveny systémy 

svého financování.“ a „Vysokoškolské vzdělávání v České republice není na tak vysoké 

úrovni jako v dalších dvou sledovaných zemích.“  

Práce je strukturována do 5 kapitol. Obsahem první kapitoly je teoretické 

vymezení terciárního vzdělávání v Belgii a Finsku. V úvodu kapitoly je popsána podpora 

terciárního vzdělávání v Evropské unii včetně mezinárodní klasifikace vzdělávání 

(ISCED 97). Následně je uveden obecný přehled Belgii a Finsku včetně neterciárního 

vzdělávání. Závěr kapitoly je zaměřen na systémy terciárního vzdělávání, přičemž 

v Belgii je rozděleno v rámci jednotlivých společenství – na Vlámské, Francouzské a 

Německy mluvící společenství.  
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Druhá kapitola vymezuje systémy financování terciárního vzdělávání ve všech 

třech společenstvích v Belgii a také ve Finsku. Zabývá se především modely financování 

pro různé typy institucí terciárního vzdělávání v obou zemích. Cílem této kapitoly je 

především nalezení optimálního modelu financování vysokých škol v České republice.   

Třetí kapitola se zabývá zhodnocením vysokoškolského vzdělávání v Belgii 

a Finsku a také srovnáním s terciárním systémem v České republice. Druhá část této 

kapitoly obsahuje analýzu dotazníkového šetření, jež bylo provedeno u respondentů 

studujících na institucích terciárního vzdělávání v Belgii, Finsku a České republice. 

Hlavním motivem výzkumu bylo zjistit názor studentů na kvalitu vysokoškolského 

vzdělávání v jednotlivých zemích, finanční náročnost studia, finanční podporu studentů 

od vlády atd. V závěrečné části je uvedeno doporučení pro zlepšení systému terciárního 

vzdělávání v České republice s ohledem na fungování systémů v Belgii a Finsku, na 

výsledky dotazníkového šetření a v neposlední řadě také s ohledem na osobní zkušenosti 

se studiem na institucích terciárního vzdělávání ve všech těchto zemích.  
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2 Teoretická východiska pro danou problematiku 

2.1 Vysokoškolské vzdělávání v rámci EU 

 
Vzdělávací politika v Evropské unii má statut doplňující politiky – to znamená, že 

členské státy EU koordinují své národní vzdělávací politiky samy a orgány EU udělují 

členským státům pouze doporučení. EU přispívá k rozvoji vzdělávání podporou 

spolupráce mezi členskými státy a také doplňováním činnosti členských států. Hlavními 

nástroji Evropské unie na podporu vzdělávání jsou podpora regionů prostřednictvím 

strukturálních fondů a také nadnárodní akční plány a programy.  

Velkou změnu v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Evropě znamenalo přijetí 

Boloňské deklarace 19. června 1999. Deklarace je základem pro dlouhotrvající proces 

v oblasti harmonizace studia v Evropě. Na základě deklarace evropské státy utřídí svůj 

vzdělávací systém v systém evropský: přijetím systému srovnatelných stupňů 

vysokoškolského vzdělávání, systému založeného na dvou základních cyklech, 

vypracování kreditního systému, podporu evropské spolupráce v udržování kvality 

vysokoškolského vzdělávání, podporu evropské integrace v oblasti kurikulární. 

Základními principy transformací jakýchkoli procesů musí zůstat: autonomie vysokých 

škol, prostupnost na mezinárodní úrovni, prostupnost na národní úrovni. Systém má být 

atraktivní pro studenty a posílit konkurenceschopnost Evropy na mezinárodní úrovni.1 

V současné době Evropská unie podporuje vzdělávání prostřednictvím Programu 

celoživotního učení (LLP) Tento program  je rozdělen do šesti podprogramů: čtyř 

sektorových programů (Comenius – mateřské, základní a střední školy; Erasmus – 

vysokoškolské vzdělávání; Leonardo da Vinci – odborné vzdělávání a příprava; 

Grundtvig – vzdělávání dospělých), Průřezového programu a programu Jean Monnet (viz 

Obrázek 2.1). Obecným cílem LLP je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k 

rozvoji Společenství.2 

                                                 
1 Malach, 2000. 
 
2 NOVOTNÁ, L. Bakalářská práce Vzdělávací programy EU – ERASMUS. VŠB-TU Ostrava. Ostrava.  
2009. 50 s .  
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Obrázek 2.1: Schéma Programu celoživotního vzdělávání 2007 – 2013 

Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig 

Průřezový program 

Jean Monnet 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.1.1 Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 

Stupně vzdělávání v EU jsou posuzovány podle Mezinárodní klasifikace 

vzdělávání  ISCED (International Standard Classification of Education), která byla 

vytvořena organizací UNESCO na počátku 70. let 20. století. Klasifikace byla několikrát 

zmodernizována, přičemž současná podoba je používána od listopadu 1997.  ISCED je 

navržen tak, aby sloužil jako vhodný nástroj pro shromažďování, sestavování a prezentaci 

ukazatelů a statistik ve vzdělávání v rámci jednotlivých zemích  i na mezinárodní úrovni. 

ISCED 97 byl do členských zemí UNESCO zaveden od školního roku 1997/1998. 

Klasifikace ISCED 1997 má 7 úrovní vzdělávání (0 až 6), které mohou mít vnitřní 

členění A až C (viz Příloha 1). 

 

2.2 Obecný přehled o vybraných zemích  

V této podkapitole jsou stručně charakterizovány dvě vybrané země – Belgie 

a Finsko. Je zaměřena především na charakteristiku geografie, obyvatelstva, státního 

zřízení a ekonomiky. Tyto dvě země byly zvoleny kvůli osobní zkušenosti se studiem 

v obou z nich.  

 

2.2.1 Belgie  

Belgické království je federativní konstituční monarchií. Je zákládající zemí 

Evropské Unie a členem NATO. 
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Geografie 

Belgie se nachází v západní Evropě. Sousedí s Francií, Německem, 

Luxemburskem a Nizozemím. Belgii omývá Severní moře. Rozloha země je 30 528 km2, 

z toho 250 km2 je vodní plochy. Nejvíce plochy zabírá rovina v centrální části. Nejnižším 

bodem je Severní moře (0 m n.m.), nejvyšším bodem je pak Signal de Botrange 

(694 m. n. m.). Země se nachází v mírném podnebním pásmu. 

 

Obyvatelstvo 

V červenci 2010 žilo v Belgii podle odhadu CIA3 10 423  493 obyvatel. Nejvíce 

obyvatel (přes 66 %) se nachází ve věkovém rozmezí mezi 15 a 64 roky. Průměrný věk je 

42 let (40,7 roku muži a 43,3 let ženy). Belgie má vysokou hustotu zalidnění (téměř 

342 obyv./km²) a také vysokou míru urbanizace (ve městech žije 97 % celkové 

populace). Největší část belgické populace (58 %)  tvoří Vlámové, poté Valoni (31 %) a 

ostatní (11 %). Nejvíce obyvatel se hlásí k římskokatolickému náboženství 75 %. 

V Belgii jsou 3 oficiální jazyky: vlámština (kterou mluví přes 60 % obyvatel), 

francouzština (téměř 40 %) a němčina (méně než 1 % obyvatel). Hlavní město Brusel je 

oficiálně dvojjazyčné (vlámština a francouzština).  

 

Státní zřízení 

Hlavou státu je od roku 1993 král Albert II. Belgická federace se skládá ze 

3 jazykových společenství (Vlámského, Francouzského a Německy mluvícího) 

a 3 regionů, rozčleněných podle územního principu  (Vlámsko, Valonsko a Region 

Brusel) (viz Obrázek 2.2). Vlády jednotlivých  společenství rozhodují o kultuře, 

vzdělávání či jazykové politice. Do kompetencí regionů spadají oblasti spojené s daným 

územím (například zaměstnanost, energie, doprava, atd.). Každý region a společenství má 

svůj vlastní legislativní orgán  (parlament)  a orgán exekutivní (vládu či radu), s 

výjimkou Vlámska a Vlámského společenství, které mají vládu i parlament dohromady. 

Včetně orgánů federálních tedy v Belgii působí 6 vlád a 6 parlamentů současně.  

                                                 
3 Americká CIA (The Central Intelligence Agency) vydává od roku 1962 World Factbook, který obsahuje 
podrobné informace o  zemích ve světě. Factbook je aktualizován každý týden.  
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Obrázek 2.2: Regiony a společenství v Belgii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Doing Business. Guide in Belgium: History and Government [online]. 2010 [cit. 13. června 2010].  

Dostupné na www: <http://www.doingbusiness.pwc.be>; vlastní úprava 

 

Ekonomika 

V roce 2009 bylo HDP v tržních cenách podle eurostatu 31 300 EUR na jednoho 

obyvatele, což představuje 115,1 % průměru EU-27. V roce 2010 byla míra růstu HDP 

2,1 %. Na HDP se nejvíce podílí služby (77,2 %). Mezi hlavní průmyslová odvětví patří 

hutnictví a strojírenství. V zemědělství se pěstuje především cukrová řepa, zelenina, 

ovoce, obilí. V živočišné výrobě je to zejména hovězí, telecí, vepřové maso a mléko. 

V produktivním věku se nachází 5,01 milionů lidí. V dubnu 2010 byla míra 

nezaměstnanosti 8,5 %. Vládní dluh v roce 2009 představoval 98,6 % HDP.  

 

2.2.2 Finsko  

Finsko je parlamentní republika. Členem EU je od roku 1995, kdy přistoupilo 

společně se Švédskem a Rakouskem. Je také členem OECD, IMF a řady jiných 

mezinárodních organizací.  

 

Geografie 

Finsko se nachází v severní Evropě. Sousedí s Norskem, Švédskem a Ruskem. 

Finsko omývá Baltské moře, Botnický záliv a Finský záliv. Rozloha země je 

338 145 km2, z toho 32 330 km2 je vodní plocha. Krajina je poměrně nížinatá s nízkými 
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kopci a velkým počtem jezer. Nejnižším bodem je Baltské moře (0 m n.m.), nejvyšším 

bodem je Haltiatunturi (1 328 m. n. m.). Podnebí na jihu země je severské mírné, na 

severu země subarktické.  

 

Obyvatelstvo 

Podle CIA žilo ve Finsku asi 5 244 068 obyvatel (112. nejlidnatější země na 

světě). Nejvíce obyvatel (66,6 %) se nachází ve věkovém rozmezí mezi 15 a 64 roky. 

Průměrný věk je 42,3 let: 40,7 roků u mužů muži a 44 let u žen. Čistá migrace je 0,62 

migrantů na 1 000 obyvatel – ve srovnání s EU je to 9. země s nejnižší migrací. 

Ve Finsku je velmi malá hustota zalidnění (pouze 15 obyvatel/km2). V roce 2008 žilo 

63 % obyvatel ve městech. Ve Finsku jsou tyto etnické skupiny: Finové (93,4 %), 

Švédové (5,6 %), Rusové (0,5 %) a další (0,4 %). Nejrozšířenějším náboženstvím ve 

Finsku je finské evangelické luteránství (82,5 % obyvatel). Finsko má 2 úřední jazyky: 

finštinu, kterou mluví přes 91,2 % obyvatel a švédštinu (5,5 % obyvatel).  

 

Státní zřízení 

Hlavou státu je od roku 2000 prezidentka Tarja Halonen. Administrativně se 

Finsko dělí na 6 krajů. Finsko má jednokomorový parlament (Eduskunta) s 200 členy, 

jejichž volební období je 4 roky. Hlavní město jsou Helsinky. 

 

Ekonomika 

HDP v tržních cenách v roce 2009 činilo podle eurostatu 26 100 EUR na 

obyvatele, což ve srovnání bylo 111 % průměru EU-27. Míra růstu HDP byla v roce 2010 

3,2 %. Na tvorbě HDP se nejvíce podílejí služby (66,1 %).  Mezi hlavní průmyslová 

odvětví patří zpracování kovů, elektronika, výroba strojů a vědeckých přístrojů, stavba 

lodí, výroba papíru, potravinářství a chemický průmysl. V zemědělství se pěstuje 

především ječmen, pšenice a cukrová řepa. Živočišná výroba závisí především na skotu 

a rybách. V produktivním věku se nachází 2,68 milionů lidí. Nezaměstnanost byla v roce 

2010 8,4 %.  Vládní dluh v roce 2010 představoval  45,4 % HDP. 
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2.3 Neterciární vzdělávací systémy 

V této podkapitole jsou popsány neterciární vzdělávací systémy v Belgii a ve 

Finsku. Toto vzdělávání je podle klasifikace ISCED na úrovni ISCED 0 – ISCED 4, což 

zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, nižší sekundární, vyšší sekundární, 

a postsekundární vzdělávání (nižní než terciární). Terciárním vzdělávání v Belgii a 

Finsku se zabývá  podkapitola 2.4 Vysokoškolské vzdělávání.  

 

2.3.1 Belgie 

V Belgii spadá školství do kompetencí jednotlivých společenství – to znamená, že 

Vlámské, Francouzské a Německy mluvící společenství mají každý svůj vzdělávací 

systém. Nicméně, federální vláda je zodpovědná za některé problémy v oblasti 

vzdělávání, jako je například začátek a konec povinného vzdělávání, určení minimálních 

podmínek pro získání diplomu a určení velikosti penze pro učitele.  

 

Vlámské společenství 

V říjnu 2009 přijala vlámská vláda dokument s názvem Vlámská vzdělávací 

politika 2009 – 2014, který definuje 8 cílů vzdělávací politiky na dobu 6 let: Otevřené, 

flexibilní a silné osobnosti; Příležitost pro každé talentované dítě; Podpora výuky 

holandského a cizích jazyků s cílem podpořit konkurenceschopnost v globalizované 

společnosti; Příprava studentů pro úspěšný start do zaměstnání; Učitel jako klíčová osoba 

pro rozvoj dítěte; Sociální integrace vzdělávání, posílení regionálních a mezinárodních 

sítí; Špičková kvalita v každé škole; Investice do udržitelné a moderní infrastruktury.4 

Vlámský systém vzdělávání je rozdělen na předškolní, povinné, post-sekundární 

nepovinné a terciární vzdělávání (viz Příloha 2).  

 
Předškolní vzdělávání 

Dítě může být registrováno do  mateřské školy po dovršení 2,5 let. Předškolní 

vzdělávání je nepovinné a zdarma. Toto vzdělávání spadá do základního vzdělávání. 

                                                 
4 VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS. Beleidsnota Onderwijs 2009-2014. Dostupné na www: 
<http://www.ond.vlaanderen.be > 
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Nově zřizované školy musí poskytovat jak základní, tak i předškolní vzdělávání. Od září 

2010 jsou rodiče povinni posílat své dítě do mateřských škol minimálně 1 školní rok (220 

dní). Toto nařízení by mělo zlepšit znalost vlámštiny u dětí při vstupu na základní školu.  

 

Povinné vzdělávání 

Ve Vlámském společenství není systém povinných škol, ale povinná délka 

vzdělávání je 12 let. Povinné vzdělávání začíná v 6 a končí v 18 letech, přičemž denní 

prezenční vzdělávání je povinné do 16-ti let. Toto vzdělávání se skládá ze základního 

vzdělávání (6 – 12 let) a ze středního vzdělávání (12 – 18 let), které je rozděleno do tří 

dvouletých cyklů. Společenství poskytuje povinné vzdělávání zdarma. 

Na základní škole se učí 28, na střední škole pak 28 – 36 50-minutových hodin 

týdně. Pro nástup na střední školu je nutný certifikát ze základní školy. Na základní škole 

připadá jeden učitel na třídu, na střední škole je každý předmět vyučován specialistou. 

 

Nepovinné post-sekundární vzdělávání 

Povinné kombinované vzdělávání začíná v 16-ti letech. Studenti chodí do školy 

nejméně 28 hodiny týdně (stejné jako u prezenčního vzdělávání). Jejich výuka zahrnuje 

jak školní docházku, tak vzdělávání v praxi. Studenti si mohou vybrat mezi učňovským 

(spojuje teoretické vzdělávání s praktickým školením) a kombinovaným vzdělávání.  

 

Francouzsky mluvící společenství 

Vláda Francouzského společenství v Belgii stanovila 6 cílů vzdělávací politiky 

pro roky 2009 – 2014: Zlepšení úrovně vzdělávání u žáků; Zlepšení výkonu každého 

dítěte; Zvýšení počtu žáků, kteří dostudují v řádném čase; Podpora sociálního složení ve 

škole; Svěření různých vzdělávacích proudů pod stejný základ; Boj proti vyloučení žáků 

ze vzdělávání, které existují na všech školách.5 

Vzdělávání v tomto společenství se dělí na mateřské, základní, sekundární 

a univerzitní (viz Příloha 2). 

 

 

                                                 
5 OLIVIER, David. Le Contrat pour l’Ecole. [online]. Dostupné na www: <http://www.contratecole.be > 
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Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání navštěvují děti od 2,5 let. Předškolní vzdělávání je 

nepovinné a zdarma. Rodiče mohou hradit pouze náklady vzniklé například na kulturní a 

sportovní aktivity. 

 

Povinné školní vzdělávání 

Povinné vzdělávání navštěvují děti mezi 6-tým a 18-tým rokem a dělí se na 

základní a střední. Žáci od 15-ti či 16-ti let mohou pokračovat v kombinovaném typu 

vzdělávání. Šest roků základního vzdělávání je rozděleno do dvouletých cyklů (první 

cyklus zahrnuje nejméně jeden rok předškolní výchovy). Po skončení základní školy žáci 

získají certifikát Certificat d'Etudes de Base (CEB). Střední vzdělávaní je také rozděleno 

do tří dvouletých cyklů. Střední školy zajišťují všeobecné, technické, odborné a umělecké 

vzdělání. Výuka je rozdělena do 50-minutových vyučovacích hodin, přičemž na základní 

škole žáci absolvují 28 – 31 hodin a na střední škole 28 – 36 hodin za týden. Na základní 

škole učitelé vyučují všechny předměty, na střední škole učí každý předmět specialista.  

 

Post-sekundární vzdělávání 

Žáci od 16 let mohou ukončit prezenční formu vzdělávání a přejít na 

kombinovanou – mohou si vybrat například technické vzdělávání, blokovou výukou nebo 

školení. Musí ovšem zůstat ve vzdělávacím systému do 18 let.  

 

Německy mluvící společenství 

Parlament Německy mluvícího společenství schválil v roce 2007 Akční plán 

vzdělávání a vzdělávací politiky, který obsahuje 6 strategických cílů: Stanovení 

závazných cílů pro školy; Vytvoření vhodných podmínek pro realizaci těchto cílů; 

Posílení jejich odpovědnosti; Vnitřní i vnější hodnocení; Zlepšení poradenství a služeb 

v oblasti zaměstnávání absolventů; Podpora spolupráce škol a externích partnerů.6  

Výuka v Německy mluvicím společenství v Belgii je rozdělena na předškolní, 

povinné a vyšší střední vzdělávání (viz Příloha 2). 

                                                 
6 Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft:  Parlamentspremiere in Eupen [online]. Dostupné 
na www: <http://www.dgparlament.be> 
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Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání (Kindergarten) je pro děti od 3 do 5 let. Předškolní 

vzdělávání je vždy spojeno s primárním pod společným pojmem Grundschule, které 

zahrnuje žáky od 3 do 12 let. 

 

Povinné školní vzdělávání 

Povinného vzdělávání se účastní žáci od 6-ti do 18-ti let a je rozděleno na 

primární a střední. Toto vzdělávání poskytuje Německy mluvící společenství bezplatně. 

Primární vzdělávání navštěvují děti od 6-ti do 11-ti let.  

Střední vzdělávání je určeno pro žáky od 12-ti do 18-ti let, přičemž distanční 

forma může být realizována od 16-ti let. Toto vzdělávání má tři úrovně, každá po dvou 

letech. První etapa poskytuje obecné a druhá a třetí obecné, technické či odborné 

vzdělávání. Každá forma vzdělávání je poskytována v různých oborech, například pro 

přípravu pro studium na univerzitě či pro přípravu na pracovní život (zejména technické a 

odborné vzdělávání).  

 

Post-sekundární vzdělávání 

Vyšší střední vzdělávání existuje pouze ve formě odborného vzdělávání a přípravy 

v oboru zdravotnictví. Žáci navštěvují post-sekundární vzdělávání od 18 do 21 let.  

 

2.3.2 Finsko  

Finská vláda v roce 2007 přijala Vládní plán rozvoje vzdělávání a výzkumu   

2007-2012, který je založen na 5 prioritách: Rovnocenné možnosti vzdělávání; Vysoce 

kvalitní vzdělávání a trénink; Zajištění vysoce kvalifikované pracovní síly; Rozvoj 

vysokoškolského vzdělávání a Kompetence pro pracovníky ve vzdělávání.  

Finský vzdělávací systém je rozdělen na předškolní, povinné, vyšší střední 

a terciární vzdělávání (viz Příloha 2). 
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Předškolní vzdělávání 

Ve Finsku není zaveden systém školního vzdělávání tak, jak ho známe z ČR. 

Předškolní vzdělávání je nepovinné a spadá do kompetence Ministerstva sociálních věcí 

a zdravotnictví. Přístup k tomuto typu vzdělávání má každé dítě po dovršení 6 let. Místní 

samosprávný orgán může rozhodnout, zda toto vzdělávání bude poskytován 

prostřednictvím škol, center denní péče, rodinném centru nebo jiným způsobem.  

 

Povinné vzdělávání 

Systém povinného vzdělávání ve Finsku je devítiletý (7 – 16 let). Minimální počet 

hodin závisí na třídě a počtu volitelných předmětů (19 – 30 hodin za týden). Stát 

stanovuje společný základ pro všechny školy a poté také limity pro povinné a volitelné 

předměty.  

Systém povinného vzdělávání je ve Finsku velice kvalitní. Podle hodnocení PISA7 

byli finští žáci hodnoceni v roce 2009 jako třetí nejlepší na světě a nejlepší v Evropě.   

 

Střední vzdělávání 

Ve Finsku existují 2 typy vyšších středoškolských institucí: Lukiokoulutus 

(všeobecné střední vzdělávání) a Ammatillinen koulutus (odborné střední vzdělávání). 

Tyto školy poskytují 3-leté (16-19 let) programy, které umožňují pozdější přijetí na 

vysokou školu. Na střední školu mohou nastoupit žáci, kteří úspěšně dokončili povinné 

vzdělávání. Výběr studentů školou je založen především na předchozích studijních 

výsledcích. 

U všeobecného středního vzdělávání je výuka rozdělena do kurzů. Každý student 

musí absolvovat povinné předměty a také určitý počet odborných předmětů. 

 Většina institucí poskytuje odborné vzdělávání v několika rozdílných oblastech 

(například humanitní a pedagogické, přírodní vědy, technologie, sociální služby, 

zdravotnictví, cestovní ruch atd.). Odborné vzdělávání se skládá z hlavních předmětů, 

volitelných předmětů a také z pracovní stáže. 

                                                 
7
 Mezinárodní výzkum PISA proběhl v roce 2009 v 65 zemích světa pod záštitou OECD. Výzkum PISA se 

zaměřuje na zjišťování znalostí a dovedností čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti u 
patnáctiletých žáků, kteří ukončují povinnou školní docházku nebo začínají studovat na střední škole. Cílem 
výzkumu je zjistit také to, jak jsou žáci schopni nabyté poznatky využívat v běžných životních situacích. 
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2.4 Vysokoškolské vzdělávání  

Terciární vzdělávání patří podle klasifikace ISCED do ISCED 5 – ISCED 6. 

V obou sledovaných zemích je vytvořena třístupňová struktura tohoto vzdělávání (tj. 

bakalářské, magisterské a doktorské studium).   

 

2.4.1 Belgie 

Stejně jako neterciární vzdělávání patří i vysokoškolské vzdělávání v Belgii do 

kompetence jednotlivých společenství (Vlámského, Francouzského a Německy 

mluvícího). 

 

Vlámské společenství  

 Vlámské vysokoškolské vzdělávání se dělí na univerzitní a „neuniverzitní vyšší 

vzdělávání“ (označované hogeschool). Ve školním roce 2009/2010 probíhalo 

vysokoškolské vzdělávání 28 institucích – 6 univerzitách (viz Tabulka 2.1) a 22 

hogeschool (viz Příloha 3).   

 

Tabulka 2.1 Univerzity ve Vlámském společenství Belgie 

Název Lokalita 
Hogeschool-Universiteit Brussel (H.U.Brussel) Brusel 
Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) Lovaň  
Universiteit Antwerpen (UA) Antverpy 
Universiteit Gent (UGent) Gent 
Universiteit Hasselt (UHasselt)  Hasselt 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) Brusel 

Zdroj: VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD. Universiteiten [online]. 2010. [cit. 26. prosince 2010]  
Dostupné na www: <http://www.vlir.be>; vlastní zpracování 

 

Cíle vzdělávání 

Cíle vzdělávání se liší zejména podle typu studia, které student absolvuje 

(Professional, Advanced and Academic Bacherol a Master a Advanced Master). 

Professional Bacherol vzdělávání by mělo přinést studentům obecné i specifické 

znalosti a kompetence potřebné k provozování určité profese. Držitel tohoto titulu může 

získat ihned místo na trhu práce. Advanced Bacherol vzdělávaní následuje po 
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Professional Bacherol programu. Cílem je prohloubit či specializovat znalosti získané 

v předchozím programu. Academic Bacherol vzdělávání umožňuje studentům pokračovat 

ve vzdělávání na magisterských programech, přičemž příprava studentů pro trh práce je 

podřadným cílem. 

Master vzdělávání by mělo studentům poskytnout pokročilejší úroveň vzdělávání 

v oblasti vědeckých či uměleckých znalostí.  Advanced Master vzdělání navazuje na 

Master program. Studium je zaměřeno na další zkoumání znalostí a kompetencí 

získaných v určité oblasti studia. 

 

Typy institucí 

Univerzity poskytují akademické vzdělávání, které zahrnuje bakalářské 

(Academic Bacherol), magisterské programy (Master a Advanced Master) a doktorské 

programy. 

Hogeschool nabízí vyšší odborné vzdělávání v rámci bakalářských studijních 

programů (Professional Bacherol a Advanced Bacherol). Hogeschool, které se účastní 

asociace, mohou také poskytovat akademické vzdělání.  

Asociaci mohou založit jedna univerzita a jedna či více hogeschool. Instituce 

mohou přenechat asociaci určité pravomoci v rozhodování.  

 

Podmínky pro přijetí 

Pro přímé přijetí do bakalářského programu student potřebuje Vlámský diplom 

středního vzdělávání nebo ekvivalentní zahraniční oprávnění. Pokud student tento diplom 

nevlastní, měl by se zúčastnit přípravného programu. Pro určité obory (zubní lékařství, 

medicína, umělecké vzdělávání) student musí složit i vstupní zkoušku. Pro přímé přijetí 

do magisterského programu je zapotřebí získání akademického bakalářského diplomu. 

Studenti, kteří vlastní Professional Bachelor titul se musí zúčastnit tzv. „bridging“ 

programu. Advanced Master programme je přístupný pouze těm, kteří už získali 

magisterský titul. Studenti, kteří se hlásí na doktorské studium, potřebují k přijetí 

magisterský titul. 
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Poplatky 

Studium na univerzitách či hogeschool je zpoplatněno ročními poplatky. Částka 

závisí například na tom, zda student obdrží grant či nikoliv, na typu studia, zda je 

občanem EHS či počtu kreditů. Studenti si mohou vybrat mezi kreditní smlouvou 

(Creditcontract)8 či smlouvou na zkoušky (Examencontract)9. Ve školním roce 

2009/2010 byly stanoveny poplatky pro studenty s kreditní smlouvou, jejichž studium  je 

mezi 54 – 66 kredity, v rozmezí 445-505 EUR za rok. Student, který má nárok na grant 

zaplatí částku menší (viz Tabulka 2.2). Pro studenty se smlouvou na zkoušky je pevná 

částka 50 EUR a variabilní částka 3 EUR za každý kredit . 

 

Tabulka 2.2: Velikost poplatků pro studenty s kreditní smlouvou ve Vlámském 
společenství v Belgii v roce 2009/2010 

Částka (EUR) Forma 
Minimální Maximální 

Standardní 445,0 505,0 
Pro nízko-příjmové studenty 296,7 336,7 
Pro studenty s grantem: Hogeschool 

  Univerzity 
 100,0 

80,0 
Zdroj: VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS. Studiegelden academiejaar 2009-2010 [online]. 2009 

[cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na www: <http://www.ond.vlaanderen.be> 
 

Finanční pomoc pro studenty 

Pro získání finanční půjčky existují 3 typy podmínek: národní (belgická národnost 

či za určitých podmínek také jiná), pedagogické (akreditovaný program, musí mít 

uzavřenu kreditní smlouvu a zapsáno minimálně 30 kreditů za akademický rok) 

a finanční (příjem rodiny studenta). Student může také požádat o studentský grant.   

 

Studijní programy a studijní plán 

Professional a Academic Bachelor studium se skládá z minima 180 kreditů (což 

víceméně odpovídá třem rokům studia po 60 kreditech). Univerzity a hogeschool si 

stanovují své vlastní studijní plány i výukové metody a materiály.   

                                                 
8 Student je zapsán na vysokoškolské instituci pro získání jednoho či několika kreditů v jednom nebo ve více 
kurzech. 
 
9 Student je zapsán (za určitých administrativních podmínek) pro absolvování zkoušek za účelem získání 
titulu nebo diplomu z určitého programu nebo kreditního osvědčení z jednoho či několika kurzů. 
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Francouzsky mluvící společenství 

Terciární vzdělávání zahrnuje univerzitní vzdělávání, neuniverzitní vyšší 

vzdělávání organizované v haute écoles, umělecké vyšší vzdělávání organizované 

v uměleckých školách a architektonické vzdělávání. Terciární vzdělávání může být buďto 

krátkého typu (3 nebo 4 roky) nebo dlouhého typu (4 nebo 5 let). Oba typy nabízí hautes 

écoles a umělecké školy, kdežto dlouhý typ je nabízen na univerzitách a 

architektonických školách. 

 

Cíle vzdělávání 

Základním cílem univerzitního vzdělávání je udržovat, šířit a podporovat vědu. 

Oblast vzdělávání a výzkumu je úzce propojena.  

Haute école by měla nabízet vzdělávání založené na získávání znalostí        

a know-how, organizovat další vzdělávací programy, organizovat aplikovaný výzkum 

a zajišťovat služby pro společenství (spolupráci vzdělávání s podnikovou, sociální 

i kulturní sférou). Krátký typ vzdělávání je složen z programů, které zajišťují technický 

výcvik, dlouhý typ poskytuje vzdělávání zaměřené více na aplikaci do praxe. 

V uměleckých školách má být vytvořeno vhodné prostředí pro multidisciplinární 

výzkum a tvorbu, které neoddělitelně spojují umění a jeho výuku.  

Cíle architektonických škol nejsou legálně zakotveny v žádném textu. 

 

Typy institucí 

Vysokoškolské vzdělávání je nabízené v několika kategoriích institucí: 

na univerzitách, hautes écoles, uměleckých vysokých školách a architektonických 

vysokých školách.  

Ve francouzském společenství existují tří univerzity, jedna univerzita s omezeným 

počtem fakult a pět univerzitních institucí (viz Příloha 4). Normální univerzita má 

nejméně pět tradičních fakult. Univerzitní instituce mají omezený počet oborů a některé 

z nich nabízejí pouze první stupeň terciárního vzdělávání. Dvě nebo více univerzit mohou 

založit akademii. Akademie může založit partnerství s jinou institucí vyššího školství. 

V současnosti existují tří akademie: Louvain, Wallonie-Bruxelles a Wallonie-Europe.  
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Můžeme zde najít 25 hautes écoles (viz Příloha 5). Tyto školy nabízejí jak 

krátkodobý či dlouhodobý typ vysokoškolského vzdělávání ve více než jedné kategorii. 

Umělecké vysoké vzdělávání  (krátkodobé či dlouhodobé) je na sedmnácti uměleckých 

školách. Neuniverzitní dlouhodobý typ vysokoškolského vzdělávání zajišťují čtyři 

architektonické školy.  

 

Podmínky přijetí 

Francouzsky mluvící společenství nemá limitovaný systém přijímání. Všichni 

studenti, kteří získali standardní diplom by měli být přijati.  Pro vstup na vysokou školu 

musí mít student certifikát vyššího středního vzdělávání. Každá vysokoškolská instituce 

si může určit nadstandardní podmínky pro vstup například pro obory jako je lékařství, 

psychologie či uměleckou zkoušku  pro kreativní obory.  

 

Registrační poplatek 

Studium na univerzitě či neuniverzitní instituci vysokoškolského vzdělávání je 

zpoplatněno. Každý rok musí student zaplatit registrační poplatek. Výše poplatku závisí 

na instituci či typu kurzu. Pro rok 2009/2010 byla nejvyšší možná výše poplatků pro 

univerzity a neuniverzitní vyšší instituce stanovena jako: standardní 837 EUR a pro 

nízko-příjmové studenty 487 EUR. Studenti, kterým byl schválen grant, platí redukovaný 

poplatek (viz Tabulka 2.3). Neuniverzitní instituce obdrží také tzv. „doplňkový 

poplatek“, který musí zaplatit studenti, kteří nedostali grant. 

Je zvykem, že většina studentů kvůli splácení poplatku pracuje. 

 

Tabulka 2.3:  Maximální výše poplatků na univerzitách a neuniverzitních 
institucích ve Francouzském Společenství 

Forma 
Maximální výše poplatků 

(EUR) 
Standardní 837 
Pro nízko-příjmové studenty 487 
Pro studenty s grantem 112 

Zdroj: LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE. 
Etudier en Communauté française 2009-2010 [online].  Dostupné na www: 

<http://www.enseignement.be>;  vlastní zpracování 
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Finanční podpora pro studenty 

Výhody plynou rodinám od federální autority se studenty do 25 let například 

formou zdravotního pojištění zdarma. Rodiče mají také nárok na snížení daně z příjmů. 

Studenti jsou podporováni také formou grantů. Grant obdrží student, jestliže si rodiče 

nemohou dovolit další studium kvůli nízkému příjmu. Studenti mohou získat grant po 

splnění určitých pedagogických a finančních podmínek. Systém studentských půjček 

umožňuje rodinám s nejméně třemi dětmi, aby si půjčili na financování jejich vzdělávání. 

Ve školním roce 2007/2008 zažádalo o grant 38 830 vysokoškolských studentů. 

Z toho bylo schváleno 30 151 žádostí (77,65 %). Celkově bylo na grantech vyplaceno 

27 41 750 EUR, průměrně 910,14 EUR jednomu studentovi. V tom samém roce zažádalo 

o studentskou půjčku 64 studentů. Z toho bylo schváleno 56 žádostí, to je 87,5 % všech 

žádostí. Celková hodnota těchto půjček činila 68 910 EUR.10 

 

Oblasti studia 

Univerzity organizují dlouhodobý typ studia a doktorský typ vzdělávání. 

Univerzity nabízejí vzdělávání ve 21 oborech, které můžeme rozdělit do několika oblastí 

(například kriminologie, informační technologie, filozofie, věda, strojírenství atd.).  

Dlouhodobý a krátkodobý typ studijních programů organizovaných na hautes 

écoles se může rozdělit do 8 kategorií (např. aplikované umění, ekonomie, zdravotnictví, 

učitelství, sociální či technické studie, zemědělské inženýrství, překladatelství). 

Studium organizované uměleckými vysokými školami se může rozdělit do 

4 oblastí: plastické, vizuální a prostorové umění; hudba; divadlo a vokální umění; 

herecké umění a komunikace).  

Architektonické školy si mohou vybrat ze seznamu autorizovaných nepovinných 

kurzů ty, které budou nabízet. Za jeden předmět může student získat maximálně 12 

kreditů (u bakalářského studia) či 18 kreditů (u magisterského studia). 

 

 

 

                                                 
10 Zdroj: LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE. 
Etudier en Communauté française 2009-2010 [online].   Dostupné na www:  
<http://www.enseignement.be>; vlastní zpracování 
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Studijní osnovy 

Od roku 2004-2005 jsou všechny studijní plány vyjádřeny v kreditech. Za jeden 

předmět může student získat minimálně 1 a maximálně 60 kreditů.  

Studijní osnovy univerzit jsou vytvářeny akademickou autoritou s přihlédnutím na 

ostatní zákonná nařízení. Bakalářské studijní plány ve francouzském společenství musejí 

obsahovat neméně 60 % společných předmětů (108 kreditů). Magisterský studijní plán 

zahrnuje konečnou disertační práci (15-29 kreditů). Každá haute école si stanovuje svůj 

vlastní rozvrh výuky i osnovy. U uměleckých škole je základní rámec studia pro každý 

obor stanoven vládou. Studijní osnovy architektonických škol jsou stanovovány autoritou 

každé školy.  

 

Německy mluvící společenství 

V Německy mluvícím společenství není žádná univerzita nebo vysokoškolská 

instituce nabízející magisterský stupeň terciárního vzdělávání. Většina studentů z toho 

společenství proto navštěvuje vzdělávací instituce ve Francouzském společenství (asi 70 

až 80 % studentů) či v sousedním Německu (15 – 20 % studentů).  

 

Cíle vzdělávání 

Vyšší vzdělávání v Německy mluvícím společenstvím je velmi konkrétní 

a orientované na pracovní kariéru. Hlavním cílem se stalo získání znalostí a jejich další 

aplikace do profesního života. 

 

Typy institucí 

Existuje zde pouze jediná instituce (Autonome Hoschschule), která nabízí 

tři programy v prvním stupni neuniverzitního vzdělávání (krátkodobá forma vzdělávání). 

Tyto programy jsou nabízeny na katedrách účitelství a zdraví a ošetřovatelství.  

 

Podmínky k přijetí 

Studenti musí vlastnit konečný certifikát ze střední školy (Abschlusszeugnis der 

Oberstufe des Sekundarunterrichts) či zahraniční ekvivalent tohoto certifikátu. Studenti 

mohou skládat přijímací zkoušku z německého jazyka (prokázání jazykových znalostí). 
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Poplatky 

Studenti musí platit roční registrační poplatek 100 EUR. Autonome Hoschschule 

tento poplatek převádí na Německy mluvící společenství. Roční školné ve školním roce 

2008/2009 bylo 275 EUR. Celkově studenti tedy zaplatili 375 EUR za rok. 

 
Finanční podpora pro studenty 

Rodiny, jejichž děti do 25 let studují, obdrží rodinné půjčky. Existují pro ně také 

úlevy na daních. Belgičtí studenti mají také možnost získat nevratný grant od 

společenství, pokud celkový příjem rodiny nepřesáhne určitou částku (viz Tabulka 2.4).  

 

Tabulka 2.4: Maximální příjem domácností v závislosti na počtu osob v domácností 
pro školní rok 2009/2010  

Počet osob v 
domácnosti 

Limity příjmů domácností 
(Zdanitelný příjem za rok 2008) 

(EUR) 
0 11 438,40 
1 18 586,31 
2 24 304,06 
3 29 666,44 
4 34 667,66 
5 39 313,51 

6 a více + 4 648,76/osoba 
Zdoj: DG BILDUNGSSERVER. Studienbeihilfen: Hochschule und Universitat [online]. 2010 

[cit. 5. ledna 2011]. Dostupné na www: <http://www.bildungsserver.be> 
 

Obory a osnovy 

Každá organizační autorita (Schulträger) má právo vytvořit vlastní studijní plány. 

Nejsou zde žádné společné předměty ve studijních programech. Studijní plány musí být 

schváleny ministerstvem. 

 

2.4.2 Finsko  

Vysokoškolské vzdělávání ve Finsku je založeno na duálním modelu. Dělí se na 

univerzitní a polytechnický sektor. Každý z nich se řídí jinou legislativou, má jiné cíle 

i jiné úrovně studia. Můžeme zde najít 16 univerzit (viz Příloha 6) a 26 polytechnických 
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institucí (viz Příloha 7). Univerzitní úroveň vzdělávání může být také uskutečněna 

na národní Univerzitě obrany.  

 

Cíle vzdělávání 

 Základním cílem univerzitního vzdělávání je provádění vědeckého výzkumu 

a poskytování výuky a postgraduálního vzdělávání založeném na tomto výzkumu. 

 Polytechnické univerzity by měly vyškolit odborníky v souladu s potřebami trhu 

práce, řídit výzkum a vývoj a také podporovat regionální rozvoj.11 

 

Typy institucí 

Podle Univerzitního aktu jsou univerzity nezávislé korporace, jejich činnost je 

založena na svobodě vzdělávání a výzkumu a autonomii.  

Polytechnické univerzity jsou multi-oborové regionální instituce zaměřené 

především na spojení výuky a pracovního života a také na regionální rozvoj.  

Oba typy univerzit jsou spravovány Ministerstvem vzdělávání – Oddělením pro 

vysokoškolské vzdělávání a vědu. 

  

Podmínky pro přijetí 

Pro přijetí na univerzitu je potřebné vykonání maturitní zkoušky nebo jiné 

zahraniční oprávnění. Oprávněni ke studiu na univerzitě jsou také studenti se základní 

odbornou kvalifikaci. Na všechny obory může být přijat pouze omezený počet studentů. 

Výběr studentů je založen zejména na předchozích studijních výsledcích (maturitní 

zkoušce) a vstupní zkoušce. 

Pro přijetí na polytechniku je nutné ukončení všeobecného nebo odborného 

vyššího středního vzdělávání. Kriteria pro výběr studentů si může zvolit každá škola 

samostatně. Jsou to zejména předchozí studijní výsledky a vstupní zkouška. 

 

 

                                                 
11 Finnish Ministry of education and culture. Polytechnics. [online]. 2010 [cit. 12. října 2010].  Dostupné 
na www: <http://www.minedu.fi > 
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Poplatky 

 Vysokoškolské vzdělávání je ve Finsku zdarma. Studenti platí pouze menší 

poplatek studentské unii.  

 

Finanční pomoc pro studenty 

 Finanční pomoc pro studenty je poskytována prostřednictvím studentského 

grantu, doplatku na bydlení a zárukou na studentské půjčky. Finská vláda stanovila 

minimální a maximální výši podpory pro každou z těchto položek (viz. Tabulka 2.5). Pro 

získání finanční pomocí se musí student účastnit prezenční formy studia, musí dosáhnout 

určitých studijních výsledků a musí finanční pomoc potřebovat. Pro studenty magisterské 

formy studia (300 kreditů) je maximální doba nároku na finanční pomoc 55 měsíců, pro 

polytechnické studenty je to 42 měsíců.  

 

Tabulka 2.5: Finanční pomoc pro studenty ve Finsku ve školním roce 2009/2010 
Částka (EUR) Forma 

Minimální Maximální 
Studentský grant  30,0 298,0 
Doplatek na bydlení 26,9 201,6 
Záruku na půjčku 160 300 

Zdroj: EURYDICE. Structures of Education and Training Systems in Europe: Finland 2009/10 Edition; 
vlastní zpracování 

 
Studijní programy 

Od roku 2005 je vzdělávání na univerzitách rozděleno na bakalářské (180 kreditů) 

a magisterské (120 kreditů) studium. Postgraduální studium může být licenciátní (2 roky) 

12 nebo doktorské (4 roky). Univerzity nabízejí vzdělávání ve 20 oborech. 

Polytechniky nabízejí polytechnické bakalářské vzdělávání a polytechnické 

magisterské vzdělávání. Rozsah studia k získání polytechnického bakalářského titulu je 

210 – 240 kreditů, což odpovídá zhruba 3,5 – 4 letům studia.  Pro přijetí na magisterské 

polytechnické studium musí student mít bakalářský polytechnický titul a nejméně 3 roky 

pracovních zkušeností. Polytechnické magisterské studium trvá přibližně 1,5 – 2 roky   

(60 – 90 kreditů). Tento titul je srovnatelný s univerzitním magisterským titulem.  

                                                 
12 Licenciát je akademický titul, který v různých zemích reprezentuje různé úrovně studia. Ve Finsku 
představuje studium před-doktorského typu a držitele opravňuje k nezávislému výzkumu na univerzitách. 
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3 Analýza financování vysokoškolského 

vzdělávání v Belgii a Finsku 

 

Vzdělávání je obecně financováno ze dvou zdrojů: z veřejného a soukromého. 

Veřejné financování zahrnuje všechny přímé investice z veřejného sektoru (na jakékoliv 

administrativní úrovni), zatímco soukromé financování zahrnuje platbu poplatků 

a jakékoliv další platby od domácnostní a obchodních a neziskových společností. Tato 

kapitola se bude zabývat zejména modely financování z veřejných zdrojů. 

 

Na terciární vzdělávání vynakládají členské státy EU-27 z veřejných 

i soukromých zdrojů v průměru v průměru jen 1,2 % HDP (viz Graf 3.1). Pokud 

vezmeme v úvahu mimoevropské země, tento druh vzdělávání je financován více: 

například Japonsko (1,5 % HDP), Nový Zéland (1,6 % HDP), Kanada (2,6 % HDP) či 

USA (3,1 % HDP). Důvodem tohoto podfinancování v Evropě jsou především 

nedostatečné zdroje od domácností a podniků.  

 
Graf 3.1: Veřejné a soukromé výdaje na vysokoškolské instituce jako % HDP v EU-

27 v roce 2007 
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EUROSTAT. Data in focus 38/2010: Indicators on education expenditure for 2007 [online]. 2010 
[cit. 19. ledna 2011]. Dostupné na www: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>, vlastní zpracování 

  

Přestože současný trend vysokoškolského vzdělávání klade stále větší důraz na 

financování ze soukromých zdrojů, v Evropské unii je většina institucí stále financována 
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převážně z veřejných zdrojů. Financování ze soukromých zdrojů je v EU průměrně 0,2 % 

HDP. Nejvíce se soukromý sektor podílí na financování vysokoškolského vzdělávání ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde představuje 0,57 % HDP. 

U Japonska, Kanady a USA je tento podíl mnohem vyšší. Například soukromé 

financování v USA představuje 2,12 % HDP (Graf 3.2).  

 
Graf 3.2: Soukromé a veřejné financování terciárního vzdělávání v roce 2007 jako 

% HDP13 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

% HDP

Soukromé 0,060,190,060,160,2   0,160,220,170,260,000,400,080,360,450,270,190,060,160,570,992,121,09

Veřejné 1,201,031,640,901,1   1,010,921,210,620,871,071,250,911,100,980,671,561,400,690,470,981,51

BE CZ DK DE EE IE ES FR IT HU NL AT PL PT SI SK FI SE UK JP US CA

 
Zdroj: OECD. Education at a Glance 2010: OECD Indicators.  Paris: OECD Publications. 2010. 471s. 

ISBN 978-92-64-05598-8; vlastní zpracování 
 

V roce 2005 vydala Evropská komise sdělení s názvem Mobilizace inteligenčního 

potenciálu Evropy: možnost pro univerzity plně přispět k lisabonské strategii14, které se 

zaměřuje  na tří základní oblasti modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropské 

unii: na atraktivitu, řízení a financování. V oblasti financování jde především o nalezení 

nových zdrojů potřebných pro nezbytnou reformu tohoto typu vzdělávání. Podle EK jsou 

nutné investice do vysokoškolského vzdělávání ve výši okolo 2 % HDP. Pokud jde 

o poplatky od studentů, je ponechána každému členskému státu volnost při vybírání 

přístupu, který nejvíce vyhovuje jeho podmínkám. Musí být přitom ale zachována zásada 

rovných příležitostí pro všechny studenty. Tam, kde je zavedeno školné, by se měla 

významná část prostředků přerozdělit na granty či půjčky závislé na příjmu rodiny 

studenta s cílem zaručit přístup ke vzdělání pro všechny a na stipendia podle studijních 

výsledků s cílem podpořit rozvoj excelence vysokoškolského vzdělávání. 
                                                 
13 Údaje o Maďarsku jsou pouze  pro veřejné zdroje 
 
14 KOM(2005) 152 v konečném znění 
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3.1 Belgie 
Od roku 1989 je vzdělávání financováno jednotlivými společenstvími. 

Každoročně dostanou jednotlivá společenství fixní finanční příspěvek od federálního 

státu. Každé společenství má také vlastní zdroje financování jako jsou regionální daně 

a jiné příjmy.  

 

3.1.1 Vlámské společenství 

Ve Vlámském společenství byl v roce 2008 zaveden nový systém financování 

univerzit a hogeschool. Hlavními cíly byly zejména podpora dokončení vysokoškolského 

vzdělávání, zvýšení efektivity učebních metod, podpora demokratizace a dostupnosti 

vzdělávání, podpora šancí na vyšší vzdělání pro znevýhodněné skupiny, efektivnější 

výuka, pružnější financování, podpora kvality vědeckého výzkumu. Tento model používá 

sub-rozpočty pro financování provozních prostředků různých typů vysokoškolského 

vzdělávání. Subrozpočty byly vytvořeny zejména kvůli různým historickým základům 

a také kvůli specifickým potřebám univerzit a hogeschool.  

Tento integrovaný model obsahuje jeden společný celkový základ pro univerzity a 

hogeschool, variabilní vzdělávací část pro profesionální studia na hogeschool, variabilní 

vzdělávací část pro akademická studia na hogeschool, variabilní vzdělávací část pro 

akademická studia na univerzitách, jeden celkový základ pro výzkum na univerzitách a 

variabilní výzkumná část pro univerzity. Celková výše finančních prostředků 

v jednotlivých subrozpočtech je stanovena pro každý rok ve stálých cenách z roku 2008. 

Tento nový model nezahrnuje finanční prostředky pro akademizaci a výzkum nových 

programů na univerzitách či hogeschool, které budou stanoveny až v roce 2013. 15 

Zdroje pro specifické vzdělávání učitelů a Vyšší námořní institut (Hogere 

Zeevaartschool) spadají pod samostatnou vyhlášku. 

 

 

                                                 
15 FLEMISH MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING & EURYDICE. Flemish Eurydice report 
2010: Review of Education Policy and the Organisation of the Education System in the Flemish Community 
of Belgium [online]. 2010 [cit. 6. února 2011].  Dostupné na www: <http://www.ond.vlaanderen.be> 
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Hogeschool 
 Schéma pro výpočet státního příspěvku pro školní rok 2009/2010 se skládá ze tří 

složek, jejichž celkové velikosti se liší (viz Obrázek 3.1). 

 
Obrázek 3.1: Schéma pro výpočet státního financování hogeschool ve Vlámském 

společenství v Belgii ve školním roce 2009/2010 
Celkový základ pro  

univerzity a hogeschool 

100 milionů EUR 

Variabilní vzdělávací část 
 pro profesionální studia 

336 milionů EUR 

Variabilní vzdělávací část 
 pro akademická studia 

156,6 milionů EUR 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkový základ pro univerzity a hogeschool 

Částka je rozdělena podle celkového počtu kreditů, kteří studenti získají 

v bakalářském či magisterském studiu. Tento systém je degresivní (menší instituce 

dostanou relativně větší částku). Aby měla instituce nárok na minimální částku z tohoto 

základu, musí překročit hranici minimálně 90 000 kreditů získaných v bakalářských a 

magisterských programech.  

 

Variabilní vzdělávací část 

Variabilní vzdělávací část (pro profesionální a akademická studia na hogeschool 

a také pro akademická studia na univerzitách) je určena pro programy, které jsou 

způsobilé pro financování )akreditované počáteční bakalářské a magisterské, „bridging“ 

a přípravné programy). Advanced Bachelor programy obdrží 50 % finančních prostředků 

z určených na bakalářské programy (ovšem vlámská vláda tuto částku může změnit). 

Advanced Master programy nejsou v tomto principu financovány, ovšem vlámská vláda 

může toto změnit u studií, které splňují předdefinovaná kritéria. Mezi tato kriteria patří 

sociální přidaná hodnota, potřeby trhu práce a vědecký význam. Advanced bakalářské 

nebo magisterské programy mohou také využít alternativní zdroje financování jako je 

například poplatky ze školného. Degree smlouvy jsou financovány na základě vstupních 

(zapsané kredity) a výstupních dat (získané kredity). Kreditní smlouvy jsou financovány 

na základě výstupních dat. 
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Univerzity 
 

Schéma pro výpočet státního příspěvku pro univerzity pro školní rok 2009/2010 

se skládá ze 4 složek, jejichž celkové velikosti se liší (viz Obrázek 3.2). 

 
Obrázek 3.2: Schéma pro výpočet státního financování univerzit ve Vlámském 

společenství v Belgii ve školním roce 2009/2010 
Celkový základ 
pro univerzity a  

university colleges 

100 milionů EUR 

Variabilní 
vzdělávací část pro  
akademická studia 

313,5 milionů EUR 

Celkový základ pro 
výzkum 

 

105 milionů EUR 

Variabilní 
výzkumná část 

 

176 milionů EUR 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celkový základ pro univerzity a hogeschool a Variabilní vzdělávací část pro 

akademická studia funguje na stejném principu jako u hogeschool. 

 

Fixní základ pro výzkum 

Tato částka je rozdělena mezi univerzity na základě počtu doktorátů a publikací. 

Má horní i dolní limit. S ohledem na historické podfinancování Univerzity v Gentu, tato 

instituce obdrží dodatečnou  každoročně do roku 2014 částku na výzkum. 

 

Variabilní výzkumná část 

Variabilní výzkumná část je mezi univerzity rozdělena na základě počtu 

akademických a akademicky orientovaných bakalářských a magisterských programů 

nabízených na univerzitách nebo na hogeschool zúčastněných v asociacích, počtu 

udělených doktorátů, počtu publikací a citací podle kritérií, které jsou důležité v rozdělení 

zdrojů ze Speciálního výzkumného fondu (Bijzonder onderzoeksfonds – BOF16), počtu 

prvního jmenování externích výzkumných pracovníků a výzkumných pracovnic na 

úroveň akademických pracovníků. 

 

                                                 
16 Zdroje z tohoto fondu se mohou používat na vlastní politiku výzkumu. Vláda zajišťuje celkový rozpočet 
102 milionů EUR. Zdroje alokované pro každou univerzitu jsou rozděleny na základě distribučního kódu, 
který se skládá z různých komponent, které referují k výzkumné kapacitě univerzity a výsledcích výzkumu.  
Může hrát roli také počet publikací a citací v žurnálech. 
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Každá asociace obdrží fixní částku 1000 000 EUR jako součást samostatné 

rozpočtové položky.  

Aby se zabránilo šoku z nového systému financování, je zaváděn postupně. Byl 

vytvořen princip „garantované minimální částky“. To znamená, že každá instituce má 

do roku 2013 zaručeny minimální finanční zdroje ve výši, které obdržela v roce 2007.   

Univerzity a hogeschool mají také možnost využít prostředků z fondu Incentives, 

aby mohly převzít iniciativu v oblasti rovných příležitostí a rozmanitosti 

ve vysokoškolském vzdělávání a také pro podporu vstupu studentů ze skupin 

obyvatelstva, které se v současnosti vysokoškolského vzdělávání příliš neúčastní. 

Od roku 2009 bude je v tomto fondu 6 milionů EUR ročně.  

Všech šest otevřených studijních center obdrží roční částku 623 000 EUR pro 

financování jejich činnosti.  

Institucím jsou přidělovány zdroje v podobě paušální částky. Ty se pak mohou  

samostatně rozhodnout, jak tyto zdroje budou rozděleny. Nicméně, jsou vázáni na 

několik vyhlášek. Dodržování pravidel je pod dohledem Komisaře vlámské vlády 

a inspektora z FOD Financiën17.  

 

Rozpočet 

Zavedením nového systému financování v roce 2008 bylo vysokoškolské 

vzdělávání na univerzitách a hogeschool dáno pod jednotný rozpočet. Proto neexistují 

statistiky odděleně pro univerzity a hogeschool. Vývoj rozpočtu je zobrazen v Grafu 3.3. 

Strmý nárůst finančních prostředků v roce 2008 byl způsoben zejména výdaji na obnovu 

infrastruktury Univerzitní nemocnice v Gentu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën je federální veřejný úřad v oblasti financí v Belgii. Do jeho 
kompetencí spadá rozpočet federální vlády a daňové záležitosti.  
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Graf 3.3: Vývoj rozpočtu terciárního vzdělávání ve Vlámském společenství Belgie 
2004 – 2010  
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Zdroje: Flemish Ministry of Education & Training. Flemish Education in Figures: 2009-2010 [online]. 
2008 [cit. 10. ledna 2011]. Dostupné na www: <http://www.ond.vlaanderen.be>; vlastní zpracování 

 

V roce 2010 je přes 96 % finančních prostředků (1,584 mld. EUR) použito na 

výdaje na mzdy a provozní činnost vysokoškolských univerzit. Zbývající 4 % 

(65,7 mil. EUR) jsou použity na investice (Příloha 8). 

 

3.1.2 Francouzsky mluvící společenství 

Financování vysokoškolského vzdělávání ve francouzsky mluvícím společenství 

se liší podle typu instituce. 

 

Univerzity 

 Financování univerzit bylo zreformováno dekretem v roce 2004.18 Tento dekret 

změnil zákon z 27. července 1971 o financování a řízení akademických institucí. 19 

Francouzské společenství přispívá formou roční provozní dotace na financování 

provozních nákladů na univerzitách. Tato dotace pokryje běžné výdaje na administrativu, 

výuku a výzkum včetně mobilního zařízení. Provozní dotace pro jednotlivé univerzity 

zahrnuje fixní a variabilní složku (viz Obrázek 3.3). 

                                                 
18 Décret du 31 mars 2004 –Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans 
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités 
 
19 Loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires 
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Obrázek 3.3:  Schéma pro výpočet státního financování univerzit ve Francouzském 
společenství Belgie pro rok 2008/2009 

Fixní složka 

106 559 827 EUR 

Variabilní složka 

321 534 834 EUR 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Fixní složka je přezkoumávána každých 10 let na základě skutečných obdržených 

dotací za předchozí desetiletí. Roční částka pro období 2006 – 2014 je 106 559 827 EUR, 

které se rozpočítá mezi jednotlivé univerzity (viz Příloha 8).  

Variabilní složka se určí na základě počtu pravidelně zapsaných studentů. 

Základní částka byla pro školní rok 2008/2009 je 321 534 834 EUR. Počet pravidelně 

zapsaných studentů ovšem neodpovídá celkovému počtu zapsaných studentů, jelikož 

studenti, jejichž kurzy mají v součtu méně než 15 kreditů se nezapočítávají a studenti 

s 15 – 45 kredity jsou započítáváni jako polovina. Fixní částka za studenta se určí podle 

jeho orientace (humanitní a sociální vědy, věda, aplikované vědy a medicína, zemědělské 

vědy) a stupně studia.  

Obě tyto složky se každoročně přepočítávají podle indexu spotřebitelských cen 

z roku 199820. 

 

Některé univerzity také dostávají roční dodatečnou fixní dávku pro financování 

nákladů spojených se správou nemovitostí a příspěvku na zaměstnance.21  

Částka 8 379 827 EUR je rozdělena mezi univerzitní akademie podle počtu 

studentů, kteří získali v předchozím akademickém roce doktorát. 

Roční částka 7 600 000 EUR je určena pro výstavbu (či důležité opravy).  

Univerzity, na kterých studují studenti se stipendii, dostávají určitou kompenzaci za 

snížení příjmů z registračních poplatků.  

 

                                                 
20 V původním Dekretu z roku 2004 jsou tyto částky stanoveny jako 102 175 000 EUR pro fixní částku a 
380 304 000 EUR pro variabilní částku. 
 
21 Tyto univerzity jsou l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, les Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur , les Facultés universitaires catholiques de Mons  a 
l'Université de Mons  
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Hautes écoles 

Financování hautes écoles je upraveno vyhláškou ze září 199622 ve znění 

pozdějších předpisů. Francouzské společenství přispívá na financování hautes écoles 

ročním příspěvkem na provoz, personální náklady, vybavení, výzkum a další vzdělávání 

a správu.   

Výše dotace se odvíjí od počtu studentů zapsaného k 1. únoru předchozího 

akademického roku. Studenti, jejich kurzy mají méně než 15 kreditů se nezapočítávají 

a studenti s 15 – 45 kredity jsou započítáváni jako polovina. Uplatňuje se zde ovšem 

redukční koeficient, u kterého zvýšení počtu studentů automaticky nevede 

k ekvivalentnímu zvýšení finanční alokace. Při výpočtu je také rozhodující obor a typ 

vzdělávání. 

Základní variabilní částka je upravována ročně podle indexu spotřebitelských cen. 

V fiskálním roce 2008 obdržely školy celkem 269 270 195 EUR.  

Školy dostaly také pevnou částku ve výši celkem 204 664 760 EUR ročně. Haute 

école obdržely také dodatečný roční poplatek v závislosti na organizovaných oborech. 

Instituce může získat roční poplatek ve výši 247 893,52 EUR, pokud je pluralitní23. Další 

příspěvek (743 680,57 EUR) utržila instituce, která je součástí některé ze vzdělávacích 

sítí.   

 

Umělecké vysoké školy 

Financování uměleckých vysokých škole má legislativní základ v zákoně z roku 

200124 ve znění pozdějších předpisů. Výpočet pro množství zaměstnanců se skládá 

z pevné částky a proporcionální částky vynásobené určitým koeficientem. Tyto čísla 

a koeficienty se liší podle studovaného oblasti (výtvarné umění, hudba, divadelní a 

taneční umění, zábavní průmysl) a typu studia (dlouhodobé či krátkodobé). Pokud jsou 

                                                 
22 Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté 
française. D. 09-09-1996 [online]. 2008 [cit. 7. února 2010]  Dostupné na www: 
<http://www.gallilex.cfwb.be > 
 
23 Instituce je pluralitní v případě, že nabízí krátkodobý i dlouhodobý typ vzdělávání. 
 
24 Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures 
des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) 
[online]. 2009 [cit.5. ledna 2011]  Dostupné na www: <http://www.gallilex.cfwb.be> 



 - 32 -  

definovány počty zaměstnanců, musí být poměr minima a maxima různých typů 

pracovníků dodržován vyhláškou.  

Francouzské společenství přispívá prostřednictvím ročních sociálních dotací na 

financování sociálních potřeb studentů. Tato dotace je vypočtena podle počtu studentů 

k 1. únoru předcházejícího roku. V roce 2008 byla částka stanovena na 55,01 EUR na 

jednoho studenta. Dotace by měla být použita například na provoz studentské rady, přímé 

či nepřímé sociální dávky pro studenty, poradenské služby, provoz studentských menz 

a ubytování.  

Umělecké vysoké školy dostávají také příspěvek na zařízení. Tato částky je 

stanovena na 124 000 EUR za rok a je každoročně upracována podle indexu 

spotřebitelských cen. 

 

Rozpočet 

Podle francouzského statistického úřadu byl rozpočet Francouzského společenství 

na vzdělávání v roce 2008 přes 6 mld. EUR, tj. zhruba 4,8 % HDP. Z celkového rozpočtu 

společenství tvořili výdaje na vzdělávání v tomto roce téměř 77 %. 

V roce 2008 bylo přes 5,2 mld. EUR vynaloženo na základní typ vzdělávání. 

Z toho největší část (přes 2,2 mld. EUR) obdržely instituce sekundárního vzdělávání. 

Téměř 300 milionů EUR bylo poskytnuto na financování dalších typů vzdělávání 

(viz Příloha 9). 

 

Výdaje na terciární vzdělávání od roku 2004 postupně rostly. V roce 2008 činily 

tyto výdaje přes 1 mld. EUR (viz Graf 3.4).  
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Graf 3.4: Vývoj celkových výdajů na terciární vzdělávání ve Francouzském 
společenství Belgie 
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Zdroj: MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTé FRANçAISE/ETNIC. Statistiques de l’enseignement de plein 

exercicie et budget des dépenses d’enseignement [online]. Brusel. 2009. [cit. 15. ledna 2011]. 664 s. 
ISSN 0773 5820. Dostupné na www: <http://www.statistiques.cfwb.be>; vlastní zpracování 
 

Tabulka 3.1 ukazuje vývoj výdajů na terciární vzdělávání v období 2004-2008 

v rámci jednotlivých institucí tohoto vzdělávání. V období těchto 5 let bylo přes 56 % 

celkových terciárních výdajů vynaloženo na univerzitní vzdělávání, téměř 36 % na 

vzdělávání prostřednictvím Haute Écoles, 6 % na vzdělávání na uměleckých institucích 

a pouze 1,4 % na vzdělávání na architektonických vysokých školách. 

 

Tabulka 3.1: Výdaje na financování terciárního vzdělávání ve Francouzském 
společenství Belgie 

Výdaje na financování terciárního vzdělávání 
(tis. EUR) Typ instituce 

2004 2005 2006 2007 2008 

Umělecké vysoké školy 52 450 54 435 55 537 57 244 61 305 

Architektonické vysoké školy 12 637 12 881 13 440 14 151 14 513 
Haute École 321 931 327 162 336 396 350 939 360 697 
Univerzity 497 776 512 439 536 231 549 504 577 274 

Celkem 886 798 908 922 943 610 973 845 1 015 797 
Zdroj: MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTé FRANçAISE/ETNIC. Statistiques de l’enseignement de plein 
exercicie et budget des dépenses d’enseignement [online]. Brusel. 2009. [cit. 15. ledna 2011]. 664 s. ISSN 

0773 5820. Dostupné na www: <http://www.statistiques.cfwb.be>; vlastní zpracování 
 

3.1.3 Německy mluvící společenství 

Vzdělávání v Německy mluvícím společenství je financováno z jeho rozpočtu. 

Od vzniku Autonome Hochschule (AHS) v roce 2005 byly finanční zdroje z rozpočtu 
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Německy mluvícího společenství zmraženy na 4 roky. Velikost finanční částky se určila 

součtem dotací alokovaných do 3 bývalých institucí. Tento systém financování skončil na 

konci školního roku 2008/2009.25 

Od školního roku 2009/10 je zaveden nový systém přidělování prostředků na 

provozní výdaje, v němž se vychází z návrhu rozpočtu předloženého danou institucí 

a přihlížejícího k veškerým příjmům a výdajům z předchozího roku.26 Finanční 

prostředky slouží k financování platů zaměstnanců, provozní náklady školy, výzkum a 

správu univerzity (včetně nemovitostí).  

 

Provozní fondy 

 Finanční prostředky se vypočítávají každý rok v září podle indexu 

spotřebitelských cen. V odůvodněných případech vláda může poskytnout další finanční 

prostředky (školení zaměstnanců a další výzkum) ve výši maximálně 15 000 EUR.  

Univerzita může přijímat také dary a jiný další příjem.  

 

Rozpočet 

Výdaje Německy mluvícího společenství v Belgii činily za rok 2010 činily  kolem 

198 milionů EUR. Výdaje na vzdělávání a odbornou přípravu se na těchto výdajích 

podílely zhruba 53 % - činily zhruba 104 milionů EUR, z toho 75 milionů EUR bylo 

alokováno na mzdy ve vzdělávání. 

Pokud jde o rozpočet AHS, mzdy učitelů jsou placeny z rozpočtu Německy 

mluvícího společenství. Instituce každoročně dostává roční dotaci na provoz. Tato dotace 

pokrývá zhruba 80 % příjmů Autonome Hochschule. Zbylé příjmy (zhruba 20 %) tvoří 

zejména registrační poplatky a školné a také externí finanční prostředky na výzkum 

a vývoj. Kromě mezd a platů učitelů jsou celkové průměrné roční příjmy AHS přibližně 

530 000 EUR.   

                                                 
25 Amtliche Mitteilung. Erläuerungen zum Dekret Über Maßnahmen im Unterrichtswesen und in der 
Ausbildung 2009. UNAB.RS/09.2578 -28.09.09. [online]. 2009 [cit.8. ledna 2011].  Dostupné na www: 
<http://www.bildungsserver.be> 
 
26 EURYDICE. Správa a řízení vysokého školství v Evropě: Principy, struktury, financování a akademičtí 
pracovníci. Ústav pro informace a vzdělávání. 2009. 150 s. ISBN 978-92-79-0918180 
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3.2 Finsko 

Ve Finsku je financování vysokoškolských institucí rozděleno podle institucí 

(univerzity a polytechniky). 

 

3.2.1 Univerzity 

Financování výdajů univerzit je založeno na alokačním vzorci, který je pro 

všechny univerzitní instituce stejný. Financování pro roky 2010 – 2012 má za cíl, aby se 

ve financování v dlouhodobějším výhledu promítla ziskovost činností univerzit. Zrušilo 

se financování na základě výkonu a libovolné financování projektů. Při přerozdělování 

prostředků je nyní brána v potaz především výkonová perspektiva, která je základem pro 

alokační kritérium financování. Podpora vývojových projektů na jednotlivých 

univerzitách je plně v kompetenci dané univerzity. Výchozím bodem je, že se univerzita 

bude snažit o zvětšení a přesměrování vzdělávacího rozpočtu prostřednictvím vnitřního 

strukturálního rozvoje.  

Od roku 2010 je správa finančních prostředků plně v kompetenci univerzit. Model 

financování zdůrazňuje důležitost kvality a efektivity vzdělávání. Financování je 

přidělováno paušální částkou, která obsahuje několik prvků (viz Obrázek 3.4). V tomto 

modelu byla dána větší důležitost výzkumné činnosti, ale relativní váha výzkumu je stále 

menší než váha u vzdělávání.  

 

Obrázek 3.4: Schéma pro výpočet státního financování univerzit ve Finsku 
Vzorec pro celkový základ související 

s kvalitou, rozsahem a dopadem činností 
75 % 

Jiné cíle vzdělávací  
a vědecké politiky 

25 % 

Vzdělávání 
55 % 

Výzkum a výzkumné 
vzdělávání 

45 % 

Vzdělávání a struktura výuky  
75 % 

Rozsah aktivit 
85 % 

Rozsah aktivit 
75 % 

Kvalita a dopad 
15 % 

Kvalita a dopad 
25 % 

Strategický rozvoj 
25 % 

Zdroj: FINNISH MINISTRY OF EDUCATION. Higher education institutions 2009 – universities and 
polytechnics as implementers of higher education policy. Helsinky: Universit Print. 2009. 88 s.            

ISBN: 978-952-485-790-1; vlastní zpracování 
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Podíly vzorce pro celkový základ související s kvalitou, rozsahem a dopadem 

činností a vzorce pro jiné cíle vzdělávací a vědecké politiky jsou stanoveny finským 

Ministerstvem vzdělávání.  

Přes 94 % z celkového financování univerzit vychází z tohoto modelu. Zbylých 

6 % je založeno na strategickém podílů státního financování, který vychází z počtu 

projektů financovaných v předchozím modelu. Podmínkou strategického financování je, 

že přijaté strategie musí být v souladu s cíly národní vzdělávací a výzkumné politiky, 

která je schvalována finskou vládou. Pro období 2010 – 2012 byly stanoveny dva klíčové 

cíle rozvoje univerzit: rozvoj výzkumných kariér a internacionalizace. Výchozím bodem 

pro financování je strategická činnost, která je vykonávána na univerzitách.  

Strategické financování je schváleno na základě jednání mezi Ministerstvem 

školství a jednotlivými univerzitami. Posuzuje se univerzitní strategie, různorodé 

profilování univerzity, vazba na oblasti zaměření a přeorientování. Dohoda obsahuje 

několik klíčových strategických oblastí, na kterých je financování založeno. 

 

3.2.2 Polytechniky 

V roce 2010 bylo financování z veřejných zdrojů založeno na počtu studentů 

v roce 2009. Vzorec pro výpočet byl změněn reformou vlády 1. ledna 2010, která 

pozměňuje § 19 Vyhlášky o financování vzdělávání a kultury27.Schéma pro výpočet 

státního financování polytechnik je znázorněno na Obrázku 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
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Obrázek 3.5: Schéma pro výpočet státního financování polytechnik ve Finsku v roce 
2009 

Vládní přerozdělení 
(jednotkové x počet studentů) 

849 milionů EUR 2009 

Státní podpora 
24 milionů EUR 2009 

Projektové financování 
(20 milionů EUR) 

70 % 
(594 mil. EUR) 
Počet studentů 

30 % 
(255 milionů) 

Počet dokončených studií 

Jednotková  částka 

Financování založené na 
výkonu 

(4 miliony EUR) 
Zdroj: FINNISH MINISTRY OF EDUCATION. Higher education institutions 2009 – universities and 

polytechnics as implementers of higher education policy. Helsinky: Universit Print. 2009. 88 s.  
ISBN: 978-952-485-790-1; vlastní zpracování 

 

Základní částka 

Pro období 2010-2012 bylo stanoveno, že stupeň vzdělávání nemá vliv na velikost 

alokovaných finančních prostředků. Základní částka je stanovena tak, že finské 

Ministerstvo vzdělávání provede první návrh počtu polytechnických studentů 

v konkrétním oboru, na kterém bude financování založeno. Polytechniky mohou provést 

konkrétnější návrh na základě návrhu ministerstva. Počet studentů je určen podle oboru 

bez ohledu na to, jde-li o vzdělávání mládeže či dospělých. V úvahu jsou brány všechny 

specifické obory vedoucí k polytechnickému titulu a polytechnickému magisterskému 

titulu, speciální studia, otevřené polytechnické vzdělávání, vzdělávání učitelů a také 

přípravné vzdělávání imigrantů.28 

 

Projektové financování 

Ministerstvo vzdělávání podporuje rozvoj cílů určených ve strategické práci 

polytechnik a projektovém financování pro roky 2010-2012. Na tento účel bude 

průměrně určeno 20 milionů EUR ročně. Polytechnické univerzity provádějí návrhy 

projektového financování ve 2 kategoriích: Výzkum a rozvoj a Jiné rozvojové projekty 

podporující strategii polytechnik (s důrazem na podporu internacionalizace, 

strukturálního rozvoje a podporu studijních procesů). Škola může předložit nejvíce 

4 projekty. S ohledem na projekty podporující strategie polytechniky, návrhy by měly 
                                                 
28FINNISH MINISTRY OF EDUCATION. Higher education institutions 2009–universities and 
polytechnics as implementers of higher education policy. Helsinky: Universit Print. 2009. 88 s.            
ISBN: 978-952-485-790-1 
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upřesnit, kterou část strategie projekty podporují. Projekty musí také přispívat k dosažení 

společných cílů vysokoškolských institucí. 

 

Financování založené na výkonu 

 Ministerstvo rozděluje každoročně celkovou částku 4 miliony EUR na 

financování založeném na výkonu polytechnik, které jsou nejúspěšnější při hodnocení 

výkonu na základě výkonnostních kritérií. Tato kritéria jsou stanovena v cílech 

a indikátorech dohodnutých mezi Ministerstvem a polytechnikami. Z financování 

založeném na výkonu je  3 miliony EUR ročně určeno pro polytechniky, které uspějí 

v hodnocení center excelence. Finská vysokoškolská hodnotící rada (Korkeakoulujen 

arviointineuvosto)29 stanovila v listopadu 2009 centra excelence pro roky 2010-2012. 

 

3.2.3 Rozpočet  

Vývoj veřejného rozpočtu terciárního vzdělávání podle Finského statistického 

úřadu zobrazuje Graf 3.5. V období 2002 – 2009 vzrostly výdaje o 570 milionů EUR. 

V roce 2009 činil rozpočet na tento typ vzdělávání přes 3,1 miliard EUR (viz Graf 3.5).   

 
Graf 3.5: Vývoj veřejného rozpočtu terciárního vzdělávání ve Finsku 2002 – 2009  
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Zdroj: Official Statistics of Finland. General government expenditures by function by Function [online]. 

2011. Helsinki: Statistics Finland [cit. 10. února 2011]. Dostupné na www: <http://pxweb2.stat.fi>;  
vlastní zpracování 

 

                                                 
29 Tato Rada je nezávislý expertní orgán napomáhající vysokoškolských institucím a Ministerstvu 
vzdělávání a kultury v oblastech vztahujících se k hodnocení institucí. Členové Rady reprezentují 
univerzity, polytechniky, studenty a také subjekty pracovního života.  
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Pokud jde o vládní výdaje na terciární vzdělávání v poměru ku HDP, tato míra se 

pohybovala okolo 1,8 % HDP. V letech 2007 a 2008 klesla na úroveň 1,6 % HDP. V roce 

2009 ovšem vzrostla na 1,9 % HDP (viz Příloha 10). 

 

Univerzity 

Finský statistický úřad nevede statistiky odděleně pro univerzity a polytechniky. 

Údaje o financování těchto institucí odděleně jsou dostupné ve statistikách finského 

Ministerstva vzdělávání a kultury. Co se týče univerzit, v roce vládní výdaje přesáhly 

v roce 2009 1,5 miliard EUR. V období 2004 – 2009 tyto výdaje vzrostly téměř o 

276 milionů EUR (viz Graf 3.6).   

 
Graf 3.6: Graf veřejných výdajů na univerzitní vzdělávání ve Finsku 2004 – 2009 
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Zdroj: FINNISH MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE. Kota-Tietokanta [online]. 2011 [cit. 10. 
ledna 2011]. Dostupné na www: <https://kotaplus.csc.fi/online/Etusivu.do> 

 

Nejvyšší podíl finančních prostředků z veřejných zdrojů v roce 2009 měly 

Univerzita v Helsinkách – přes 374 milionů EUR (24% podíl na celkových veřejných 

výdajích) a poté Technická univerzita v Helsinkách s podílem téměř 10% na celkových 

výdajích (viz Příloha 11). 

 

V roce 2009 bylo z celkových rozpočtovaných finančních prostředků 

1,5 miliard EUR přes 64 % výdajů (970 milionů EUR) alokováno na mzdy. 21 % procent 

(315 mil. EUR) bylo určeno na financování provozních výdajů a 15 % (224 mil. EUR) na 

ostatní výdaje (viz Příloha 10). 
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Externí financování univerzit v roce 2009 činilo 824 766 000 EUR. Největší podíl 

na tomto druhu financování měly „Jiné finské zdroje“ a také Finská Akademie30 

a TEKES31 (viz Příloha 10). 

 

Polytechniky 

Financování polytechnických univerzit v roce 2007 činilo 912 733 000 EUR. 

Nejvyšší podíl (přes 80 %) měly finanční prostředky přidělené na základě alokačního 

vzorce (viz 3.2.2 Polytechniky), jejichž objem činil přes 737 milionů EUR. Poté 

následovaly prostředky získané poskytováním různých služeb za úplatu (přes 13 %), 

jejichž velikost byla přes 120 milionů EUR (viz Příloha 10) Největší podíl finančních 

prostředků obdržela polytechnická univerzita v Turku – přes 60 milionů EUR (viz 

Příloha 12). 

 

                                                 
30 Finská Akademie je hlavní agenturou pro výzkum ve Finsku. Akademi působí v rámci Ministerstva 
školství a kultury. Poslání akademie je především rozvoj vědeckého výzkumu a jeho aplikací, podpora 
mezinárodní vědecké spolupráce, poradní orgán v otázkách politiky vědy a přidělování finančních 
prostředků na výzkum a další vědecký rozvoj.  
 
31 TEKES – Finská agentura pro financování vědy a výzkumu je nejdůležitější veřejně financovanou 
expertní organizací pro financování výzkumu, rozvoje a inovací ve Finsku. TEKES podporuje širokou škálu 
inovací: technické inovace a také zdůrazňuje designové, obchodní a sociální inovace a inovace v oblasti 
služeb. Spolupracuje s nejlepšími inovačními společnostmi a výzkumnými jednotkami ve Finsku.  
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4 Zhodnocení stávající situace vysokoškolského 

vzdělávání v Belgii a Finsku včetně doporučení 

pro  Českou republiku 

 

Tato kapitola je věnována zhodnocení situace terciárního vzdělávání v Belgii, 

Finsku i České republice. Součástí je dotazníkové šetření, které bylo provedeno u 

studentů ve všech třech sledovaných zemích. Závěr kapitoly je věnován doporučení pro 

zvýšení kvality terciárního vzdělávání v České republice s ohledem výborné na 

fungování systémů tohoto typu vzdělávání v Belgii i ve Finsku.  

 

4.1 Zhodnocení stávající situace vysokoškolského vzdělávání 
 

Ve všech sledovaných zemích je systém terciárního vzdělávání rozdělen na 3-

stupně: bakalářské, magisterské a doktorské.  

 
Populace s vysokoškolským vzděláním 

Česká republika má ve srovnání s Belgii i Finskem nejnižší podíl osob 

s vysokoškolským vzděláváním ve všech věkových kategoriích. V Belgii i Finsku je u 

podílu populace s vysokoškolských vzděláním překračován průměr zemí OECD a také 

průměr EU-2132 ve všech věkových kategoriích. Celkový průměrný podíl dospělé 

populace s vysokoškolských vzděláváním je nejvyšší ve Finsku (37 %), poté v Belgii 

(32 %) a nejnižší je v České republice, kde toto číslo dosahuje pouze 14 %. Průměr 

OECD je přitom 28 % (viz Graf 4.1). 

Vzhledem k EU, má Finsko hned po Estonsku  druhé nejvyšší procento občanů 

s vysokoškolským vzděláváním ve věkové skupině 55-64 let. 

 

                                                 
32 Členské země EU, které jsou zároveň členskými či partnerskými zeměmi OECD. Ze zemí EU-27 jsou 
členskými zeměmi OECD Rakousko, Belgie, ČR, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, 
Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Spojené 
království. Mezi partnerské země patří Estonsko a Slovinsko. 
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Graf 4.1: Dospělá populace s vysokoškolských vzděláváním v různých věkových 
rozmezích v roce 2008  
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Zdroj: OECD. Education at a Glance 2010: OECD Indicators.  Paris: OECD Publications. 2010. 471 s. 

ISBN 978-92-64-05598-8 
 

Počet studentů 

Ze tří sledovaných zemí měla v roce 2008 nejvíce vysokoškolských studentů 

Belgie (přes 401 tisíc studentů), kde byl ovšem podíl na celkovém počtu studentů nejnižší 

(14,1 %). Nejvyšší podíl vysokoškolských studentů mělo Finsko (22,1 %) (viz Graf4.2).  

Co se týká srovnání počtu studentů v těchto zemích v rámci regionů (NUTS 2), 

největší počet studentů je vždy v regionu, ve kterém se nachází hlavní město daného státu 

tzn. v regionech Région de Bruxelles-Capitale, Praha a Manner-Suomi. Co se týká 

regionů v Belgii, největší počet studentů má Vlámský region, poté Valonský region 

a nakonec region Brusel (viz Příloha 11).  

Ve všech těchto zemích byl mezi vysokoškolskými studenty  vyšší poměr žen –

 v průměru se vysokoškolského vzdělávání účastnilo v roce 2008 54,9 % žen. Přičemž 

průměr EU-27 byl 55,3 %. Největší poměr žen byl v České republice (55,5 %). 

 V roce 2008 promovalo na úrovni vzdělávání v ISCED 5 a 6 nejvíce studentů 

v Belgii – přes 97 tisíc studentů, poté v České republice – téměř 89 tisíc a ve Finsku něco 

málo přes 57 tisíc studentů.  
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Graf 4.2: Počet studentů terciárního vzdělávání v Belgii, Finsku a ČR v letech    
1999-2008 
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Zdroj: EUROSTAT. Tertiary education participation [online]. 2011 [cit. 19. února 2011].  

Dostupné na www: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu > 
 

Mzdy vysokoškolsky vzdělaných osob  

Pokud jde o mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, v Belgii a Finsku jsou 

zhruba na stejné úrovni. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda v Belgii činila 3 640 EUR 

a ve Finsku 3 786 EUR. Ovšem v České republice byla tato mzda zhruba 2,5x menší 

oproti těmto dvěma zemím. Mzda osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným 

vzděláním byla v ČR v roce 2009 v průměru pouze 1 594 EUR. Pokud jde ovšem o 

srovnání situace vysokoškoláků na pracovním trhu dané země, v ČR najdeme nejvyšší 

rozdíl mezi průměrnou mzdou vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a celkovou 

průměrnou mzdou. Mzda terciárně vzdělaných pracovníků dosahuje 165 % celkové 

průměrné mzdy. V Belgii a ve Finsku je tento podíl pouze okolo 122 %, respektive 127 

% celkové průměrné mzdy (viz Příloha 12). 

 

Výdaje na vysokoškolského studenta 

Pokud jde o celkové výdaje na studenta, u všech tří sledovaných zemí platí, že 

výdaje na studenta rostou s růstem hrubého domácího produktu vyjádřeného na 

obyvatele. Nejvyšší roční výdaje za rok  na studenta v roce 2007 mělo Finsko, které mělo 

současně i nejvyšší HDP na obyvatele. Průměrné roční výdaje na studenta v terciárním 
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vzdělávání vztažené k HDP na obyvatele v zemích EU-27 činily průměrně v roce 2007 

36,5 %. Ze sledovaných zemí byl tento podíl nejvyšší v Belgii (38,8 % HDP) a nejnižší 

v ČR (34,3 % HDP) (viz Graf 4.3) . 

 
Graf 4.3: Roční výdaje na studenta v institucích terciárního vzdělávání (ISCED 5–6) 

ve srovnání s HDP na obyvatele v tisících EUR 2007 
 

 
Zdroj: Eurostat; vlastní zpracování a  výpočty 

 

Pokud jde o strukturu financování, Graf 4.4 svědčí o značném podfinancování 

vysokoškolského vzdělávání v Evropě ze soukromých zdrojů. U EU-21 činil podíl 

financování ze soukromých zdrojů pouze 20,8 % z celkového financování. Průměr všech 

zemí OECD byl 30,9 %. Velký rozdíl je vidět mezi evropskými zeměmi a například 

Japonskem či USA, kde financování ze soukromých zdrojů představuje okolo 68 % všech 

zdrojů. 
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Graf 4.4: Graf relativního podílu veřejných a soukromých výdajů na financování 
institucí terciárního vzdělávání v roce 2007 
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Zdroj: OECD. Education at a Glance 2010: OECD Indicators.  Paris: OECD Publications. 2010. 471s. 

ISBN 978-92-64-05598-8 
 

Mobilita vysokoškolských studentů 

Průměrný počet studentů v EU-27 studujících v jiné zemi EU-27, EHS nebo 

kandidátské zemi byl v roce 2007 2,8 % z celkového počtu studentů. Největší podíl 

studentů studujících v zahraničí mělo Finsko (2,9 %), poté Belgie (2,6 %) a nakonec 

Česká republika (2,1 %). Česká republika má v rámci EU 6. nejnižší podíl studentů 

studujících v zahraničí.  

Největší podíl studentů přicházejících ze zemí EU-27, EHS nebo z kandidátských 

zemí má Belgie. Tento podíl činí 8,1 % všech studentů studující v Belgii. Toto číslo je 

vysoce nad průměrem zemí EU-27 (3,1 %). Opačná situace je ve Finsku, kde studuje 

pouze 1,2 % studentů ze zahraničí. Česká republika se také nachází nad průměrem všech 

zemí EU, počet přicházejících studentů je 5,3 %. ČR je 5. zemí EU27 s největším 

podílem studentů přicházejících ze zahraničí. 

 

4.2 Dotazníkové šetření 

Pro analýzu vysokoškolského vzdělávání bylo také použito dotazníkové šetření u 

respondentů studujících v Belgii, Finsku a České republice. 
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4.2.1 Definování problému 

Cílem výzkumu je provést analýzu terciárního vzdělávání v České republice, 

Belgii a Finsku pomocí výzkumu na vzorku respondentů. Záměrem je také zjištění 

spokojenosti studentů s kvalitou výuky na institucích, finanční náročnosti studia a také 

výši vládní finanční podpory v jednotlivých zemích. Dotazník byl zaměřen na studentů 

veřejných terciárních institucí ve 3 uvedených zemích.  

 

Dílčí cíle výzkumu:  

• jak jsou studenti spokojeni s kvalitou vzdělávání na své škole, 

• jak studenti hodnotí celkovou kvalitu terciárního vzdělávání a výdaje na terciární 

vzdělávání poskytované vládou ve své zemi, 

• jaký mají studenti názor na poplatky na studium, 

• finanční náročnost studia a formy jeho financování. 

 

4.2.2 Plán výzkumu 

Pro účely výzkumu byl pro každou zemi byl vytvořen prostřednictvím internetové 

služby Google-Docs samostatný dotazník, který zohledňuje její systém terciárního 

vzdělávání (viz Přílohy 13 – 15). Při sběru dat byla použita technika elektronického 

dotazování, u studentů ve Finsku také dotazování osobní.  

 

Základní soubor 

Realizace výzkumu proběhla na vzorku respondentů, jenž byl tvořen třemi 

podskupinami, kterým byly rozdány 3 verze dotazníku. Tyto verze se liší pouze otázkami 

na poplatky v rámci studia. Tato kombinace tří různých podskupin poskytla zajímavé 

a užitečné  informace, Za základní soubor jsou tedy obecně považováni studenti institucí 

terciárního vzdělávání v České republice, Belgii a Finsku.  Základní soubor tedy tvořil 

cca 1 103 800 studentů. Dohromady bylo vyplněno 180 dotazníků. 
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Dotazník 

 Verze dotazníku pro Belgii obsahuje 20 otázek a verze pro Finsko a Českou 

republiku shodně 21 otázek. Dotazníky začínají úvodními otázkami, poté následují 

otázky na kvalitu výuky, poplatky za studium, finanční pomoc od vlády, formy 

financování nákladů na studium. U dotazníků pro Českou republiku se objevují také 

otázky na plánovanou reformu vysokoškolského vzdělávání. V dotaznících jsou použity 

otázky identifikační otevřené i filtrační, ve větší míře převažují otázky uzavřené 

(dichotomické, polychotomické, stupnicové komparativní) či polouzavřené.  

 

Časový harmonogram výzkumu 

Výzkum probíhal od začátku prosince 2010 do konce března 2011. Dotazník byl 

sestaven v první polovině ledna 2011. Poté proběhla pilotáž za účelem ověření 

srozumitelnosti a účelnosti dotazníku. Dotazník byl rozdán skupině 5 studentů z každé 

země, dohromady tedy 15 studentům. Na základě jejich návrhů a doporučení byla 

vylepšena formulace některých otázek. Samotný sběr dat probíhal v průběhu února 2011. 

Poté následovala analýza dat (viz Tabulka 4.1). 

 

Tabulka 4.1:  Časový harmonogram výzkumu 
Prosinec  

2010 
Leden  
2011 

Únor  
2011 

Březen  
2011 

  
  

1. ½ 2. ½ 1. ½ 2. ½ 1. ½ 2. ½ 1. ½ 2. ½ 

Definice problému a cíle                               
Sestavení plánu výzkumu                 
Sestavení rozpočtu          
Tvorba dotazníku                 
Kontrola plánu                 
Sběr dat               
Zpracování dat                 
Analýza dat                 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozpočet výzkumu 

 Náklady na výzkum tvoří pouze náklady obětované příležitosti (ušlá mzda). 

Většina dotazníků byla rozesílána zdarma elektronicky. Tisk dotazníků k osobnímu 
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dotazování i následných dat k vyhodnocení proběhl na univerzitě, kde je tisk poskytován 

zdarma.   

 

4.2.3 Realizační fáze 

 

Sběr údajů 

 V období 3. – 25. února 2011 proběhlo elektronické rozesílání dotazníků a také 

osobní dotazování na univerzitách JAMK a University of Jyväskylä. Ze 180 navrácených 

dotazníků bylo nutné 9 vyřadit. Ve všech těchto případech studenti osloveni 

elektronickou formou odmítli vyplnit otázku týkající se výše měsíčních nákladů 

na studium. Pro analýzu dat byly použit počítačový program MS Office Excel 2003. 

 

Zpracování dat 

 S uvedením výše zmíněného programu MS Office Excel 2003 bylo provedeno 

zpracování dat. Byly zpracovány tabulky a s velkou většinou grafy odpovědí.  

 

4.2.4 Analýza výsledků 

 

Struktura respondentů 

Na dotazník odpovědělo 180 respondentů ze tří zemí, kteří byli elektronicky nebo 

osobně dotazováni. Z těchto 180 získaných dotazníků bylo ke zpracování výsledků 

použito pouze 171, které byly správně a plně vyplněny. Grafické zpracování výsledků 

šetření je provedeno v Příloze 16. 

Identifikační otázky umístěné na konci dotazníků byly zaměřeny na národnost, 

pohlaví a  věk respondenta. 

 Respondenti jsou 14-ti národností, přičemž největší zastoupení mají Češi, 

Belgičané a Finové  – tedy národnosti zemí, jejichž systémy byly analyzovány. Nejmenší 

národnostní různorodost má Česká republika, kde dotazník vyplnili pouze studenti České 

a Slovenské národnosti. Největší národnostní diverzifikaci mělo Finsko, kde se 
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dotazníkového šetření zúčastnili studenti deseti národností.  V Belgii vyplnili dotazník 

studenti čtyř národností. Různorodé národnostní složení v Belgii a zejména ve Finsku je 

způsobeno především nabídkou bakalářských a magisterských programů v angličtině 

či jiném světovém jazyku. Například nejvíce zastoupená instituce ve Finsku (JAMK 

University of Applied Science) v současnosti nabízí 23 bakalářských a 9 magisterských 

studijních programů v angličtině. 

Z pohledu pohlaví vyplnilo dotazník 119 žen a 52 mužů, to znamená že 

ze 70 % převažovaly ženy. Největší podíl žen má Belgie (75 %), poté Česká republika 

(74 %). Ve Finsku se dotazníkového šetření zúčastnilo pouze 56 % žen. 

V rámci věkového složení spadají respondenti do věkové kategorie 19 – 29 let. 

Z více než 45 % je zastoupená kategorie 23 – 24 let. Ve věku 19 – 22 let je 42 % 

respondentů a 25 a více let má téměř 13 % studentů. Nejvyšší věkový průměr má Česká 

republika (23,03 let), poté Finsko (22,95 let) a nejnižší je v Belgii (20,98 let). 

 

Země, ve které studuji 

Respondenti studují ve třech analyzovaných zemích – České republice, Belgii 

a Finsku. Nejvíce studentů (51 %) je z České republiky (viz tabulka 4.2).  

 

Tabulka 4.2:  Složení účastníků dotazníkového šetření podle země, ve které studují 

Země 
Počet 

studentů 
Česká republika 86 
Belgie 40 
Finsko 45 
Celkem 171 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Instituce 

Respondenti studují na 27 vysokoškolských institucích. ve 3 analyzovaných zemí 

Největší zastoupení měla Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě v České 

republice (48 studentů), JAMK University of Applied Science ve finské Jyväskyle (29 

studentů) a Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) v belgickém 

Kortrijku (16 studentů). V České republice studují všichni respondenti na instituci 
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univerzitního typu. V Belgii studuje 35 studentů ve Vlámském společenství (28 na 

hogeschool a 7 na univerzitách) a ve Francouzském společenství pět studentů (jeden na 

umělecké škole a čtyři na univerzitě v Liége). Ve Finsku se šetření zúčastnilo 33 

polytechnických a 12 univerzitních studentů.   

Z tohoto plyne, že studenti, kteří se účastní terciárního vzdělávání v České 

republice využívají spíše studia na univerzitách. Oproti tomu v Belgii a Finsku jsou velmi 

oblíbené instituce, které svoje studijní programy zaměřují z velké části spíše na praxi než 

na univerzitní znalosti – hogeschool v Belgii a polytechniky ve Finsku. V České 

republice by se tyto instituce mohly přirovnat k vyšším odborným školám, na kterých 

ovšem nestudoval žádný z respondentů.  

Podle statistiky ČSÚ studuje na vyšších odborných školách pouze 7 % studentů. 

Neoblíbenost VOŠ je podle mého názoru zapříčiněna především jejich nepříliš dobrou 

pověstí a také rozdílným titulem (Dis.), který studenti po ukončení studia získají. 

Absolventi vysokých škol dosahují lepšího uplatnění i platového ohodnocení. V ČR jsou 

vyšší odborné školy často náhradním řešením při nepřijetí na vysokou školu.  

 

Obor 

Ve všech analyzovaných zemích převažují ekonomicky zaměřené studijní obory, 

které studuje přes 65 % respondentů. Druhým nejčastěji uváděným oborem studia je 

pedagogika a poté informatika. 

 

Forma studia 

Co se týče formy studia, téměř 48 % studentů studuje na bakalářských studijních 

programech, 39 % v magisterských studijních programech a 13 % formu studia neuvedlo. 

Nejvíce studentů studujících v magisterských programech bylo v České republice (52 %), 

poté v Belgii (33 %) a ve Finsku byl tento podíl nejmenší (pouze 18 % studentů).  

Výsledky této otázky se v postatě shodovaly s výsledky otázky předchozí. 

Polytechnické univerzity ve Finsku a hogeschool v Belgii, na kterých studovala většina 

zahraničních respondentů, se zaměřují především na bakalářské studijní programy. 

Naopak na vysokých školách v České republice, kde studovali všichni respondenti, se 

klade větší důraz na magisterské studijní programy.  
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Studium či stáž v zahraničí 

Tato otázka byla zaměřená na účast na studiu či stáži v zahraničí. Z celkového 

počtu 171 respondentů strávilo určitou dobu studia v zahraničí 59 studentů, tj. 35 %.  

Velký rozdíl je mezi jednotlivými zeměmi. Ve Finsku strávila určitou dobu svého studia 

v zahraničí téměř celá polovina respondentů (49 %), v Belgii to bylo 40 %. Ovšem v ČR 

tento podíl byl pouze 24 % z celkového počtu respondentů.  

Příčinou malého podílu respondentů se zahraniční zkušeností během studia může 

být hned několik. Hlavní překážkou je podle mého názoru finanční omezení. Mezi 

dalšími by mohly být také problémy s uznáváním kreditů, omezené znalosti cizích 

jazyků, , administrativní zátěž, nedostatek podobných studijních programů v zahraničí. 

Podle studie Evropského parlamentu33 z roku 2010 studenti z České republiky, 

kteří se nezúčastnili programu Erasmus,  uvedli hlavní důvody: finanční důvody 

(nedostatečně vysoký grant a náročné podmínky pro jeho zisk), potřebu prodloužit si 

studium kvůli pobytu v zahraničí, osobní vazby a rodinné důvody,  nedostatek integrace 

se studijním programem na domácí univerzitě a nedostatečné znalosti cizího jazyka.  

 

Důvody pro volbu studia na instituci terciárního vzdělávání 

Studenti si mohli vybrat mezi 5 možnostmi jednu nejdůležitější, kvůli které se 

rozhodli dále pokračovat v terciární formě vzdělávání. Měli také možnost uvést svůj 

vlastní názor v kolonce „jiné“. Mezi celkovými nejvíce uváděnými odpověďmi jsou: 

„Lepší uplatnění na trhu práce“, „Osobní rozvoj“ a „Potenciální vyšší budoucí příjem“. 

Dvěma nejčastěji uváděnými důvody pro volbu studia na vysoké škole jsou v ČR „Lepší 

uplatnění na trhu práce“ a „Potenciální vyšší budoucí příjem“. V Belgii vybralo nejvíce 

studentů „Osobní rozvoj“ a  „Lepší uplatnění na trhu práce“. V Belgii uvedlo jako hlavní 

důvod studia na vysoké škole „Potenciální vyšší budoucí příjem“ jen malý počet 

respondentů – pouze 10 %. Ve Finsku to byl „Osobní rozvoj“ a „Potenciální vyšší 

budoucí příjem“. V České republice respondenti nedávají tedy při volbě studia na vysoké 

škole velký důraz osobnímu rozvoji. 

                                                 
33 EUROPEAN PARLIAMENT. Improving the participation in the Erasmus programme [online]. 2010 
[cit. 28. března 2011]. Dostupné na www: <http://www.europarl.europa.eu> 
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Spokojenost s výběrem školy 

 Respondenti měli při určení spokojenosti s institucí na výběr z pěti–stupňové 

škály – od „velmi spokojený“ až k velmi nespokojený“. Celkově je se svým výběrem 

instituce terciárního vzdělávání velmi spokojeno 18 % respondentů, spokojeno 65 % 

respondentů, ani spokojeno ani nespokojeno 11 % respondentů, nespokojeno 5 % 

respondentů a velmi nespokojeno 1 % respondentů.  

V České republice je s výběrem vysokoškolské instituce velmi spokojeno či 

spokojeno  pouze 72 % respondentů. V Belgii i Finsku je toto číslo podstatně vyšší – 

94 % respektive 92 %. V České republice uvedlo také největší procento respondentů, že 

je nespokojeno se výběrem své instituce – celých 7 % (6 respondentů z celkového počtu 

86). Tito respondenti studovali na 3 vysokých školách: VŠB-TUO (4 respondenti), SLU 

(1) a UK (1). V Belgii a Finsku je s výběrem instituce nespokojeno či velmi nespokojeno 

shodně 6 % respondentů. 

I když v případě nespokojenosti jsou podíly respondentů téměř shodné ve všech 

třech analyzovaných zemích, ve podílu spokojenosti se čísla liší. Spokojenost s výběrem 

instituce je vysoká v Belgii i ve Finsku. V české republice je podíl respondentů téměř 

o 20 p.b. nižší. Ukazuje to na horší kvalitu vysokoškolských institucí než u dalších dvou 

zemí. 

 

Hodnocení instituce 

Respondenti měli za úkol zhodnotit dostatečnou kvalifikaci pedagogů na své 

škole, rozvoj odborných znalostí během studia, svoji spokojenost s akademickou úrovní 

studií a dostatečnou nabídku studia v zahraniční na jejich domácí instituci. Při 

zhodnocení měli na výběr z 5-stupňové škály: „Rozhodně ano“, „Ano“, „Ne“, „Rozhodně 

ne“ a „Nevím“. 

Respondenti se ve všech třech analyzovaných zemích u všech hodnocených 

ukazatelů vyjadřují pozitivně. V České republice bylo nejvyšší procento respondentů 

spokojeno s kvalifikací pedagogů na své škole (téměř 97 %), v Belgii a ve Finsku byla 

nejvyšším procentem respondentů pozitivně hodnocena potenciální příležitost ke studiu 

v zahraničí.  
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 V České republice a Finsku respondenti shodně uvádějí, že nejsou spokojeni 

zejména s rozvojem svých odborných znalostí při studiu a také s akademickou úrovní 

jejich studií. Oproti tomu belgičtí respondenti vyjadřují největší nesouhlas s dostatečnou 

kvalifikací svých pedagogů.  

Z této analýzy vyplývá, že respondenti ve všech zemích jsou obecně pozitivní 

v hodnocení všech zadaných kritériích. Nejnemenší procento spokojených respondentů 

můžeme najít v České republice.  

 

Náklady na studium 

Průměrné měsíční náklady na studium a živobytí se mezi jednotlivými 

zkoumanými zeměmi značně liší. Průměrně jsou měsíční náklady nejnižší v ČR, kde se 

pohybují okolo 162 EUR34. V Belgii činí průměrně 376 EUR za měsíc. Nejvyšší měsíční 

náklady mají studenti ve Finsku, kde se pohybují okolo 567 EUR. 

Tyto průměrné náklady ovšem úzce souvisí s výší mezd v jednotlivých zemích. 

Pokud vezmeme v úvahu výši průměrných mezd za rok 2009, náklady na studium 

vzhledem k průměrné mzdě jsou nejvyšší ve Finsku (19,05 %), poté v České republice 

(16,83 %) a nejnižší jsou v Belgii (12,61 %) (viz Tabulka 4.3). 

 

Tabulka 4.3: Průměrné náklady na studium vzhledem k průměrné měsíční mzdě 
v ČR, Belgii a Finsku 

Země 
Průměrné 
náklady na 

studium (EUR) 

Průměrná 
měsíční mzda 

(EUR) 

Průměrné Ná 
/ Průměrná 
mzda (%) 

ČR* 162 964 16,83 

BE 376 2 981 12,61 
FI 567 2 977 19,05 

* Průměrné náklady a mzda za ČR byly přepočítány aktuálním kurzem ČNB k 10. březnu 2011 (24,365 
Kč/EUR).  

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, ČSÚ, Statistics Finland a  Statistics Belgium 

 

 

 

                                                 
34 Průměrné měsíční  náklady u respondentů v České republice činily 3 952 Kč. Částka byla přepočítána na 
eura aktuálním kurzem ČNB k 10. březnu 2011 (24,365 Kč/EUR).  
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Zdroje na pokrytí nákladů na studium 

Respondenti si měli vybrat jednu nebo více možností z 6 různých odpovědí. 

Mohli také zakroužkovat a uvést možnost „jiné“. 

V České republice a Belgii studenti k pokrytí svých nákladů využívají nejvíce 

finanční pomoc od rodičů (50 % studentů v ČR a 58 % studentů v Belgii), vlastní výdělek 

během studia a také dřívější úspory. Ve Finsku nejvyšší počet respondentů (přes 30 %) 

využívá grant či půjčku od vlády. Oproti tomu nejvíce využívaný zdroj pokrytí nákladů 

v Belgii a České republice – finanční pomoc od rodičů –  uvedlo pouze 24 % respondentů 

ve Finsku.   

Podle mého názoru je finanční systém pomoci od vlády nastaven ve Finsku velmi 

dobře. Finanční pomoc je poskytována přímo studentům. Díky této pomoci od finské 

vlády jsou studenti méně závislí na podpoře rodičů. Tento systém umožňuje, aby se 

terciárního vzdělávání zúčastnily i studenti s méně movitých rodin. V České republice a 

Belgii je student převážně odkázán na finanční pomoc od rodičů.   

 

Finanční pomoc od vlády (otázka pro respondenty z Belgie a Finska) 

Ve Finsku dostává finanční pomoc od vlády 73 % respondentů. Pokud jde o 

studenty finské národnosti, grant či půjčku od vlády využívá přes 91 % respondentů 

(31 z 34 studentů finské národnosti). Finská vláda podporuje pouze dva respondenty jiné 

národnosti (celkový počet zahraničních studentů studujících ve Finsku byl jedenáct).  

V Belgii podporuje vláda různou formou grantu či půjčky 28 % studentů. 

Z 36 studentů Belgické národnosti podporuje vláda pouze devět z nich (tj. pouze 25 % 

studentů).  

Výše grantu či půjčky se v těchto dvou zemích poměrně liší. Ve Finsku činí 

průměrná výše 503 EUR a v Belgii 375 EUR. Částky ovšem odpovídají průměrným 

nákladů, které studenti z jednotlivých zemí uvedli. Ve Finsku se výše grantů asi o 

60 EUR nižší než průměrné náklady, v Belgii jim v podstatě úplně odpovídá. 

Výše finanční pomoci od vlády je v obou zemích nastavena tak, aby odpovídala 

průměrným měsíčním nákladům na studium. Rozdíl je pouze v dostupnosti  této finanční 

pomoci v jednotlivých zemích. Ve Finsku dostávají nějakou formu vládní finanční 

pomoci téměř ¾ respondentů (pokud vezmeme v úvahu pouze respondenty finské 
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národnosti je to přes 91 % z nich). V Belgii je dostupnost této pomoci menší, tamní vláda 

podporuje pouze 28 % respondentů studujících v Belgii.  

 

Reforma terciárního vzdělávání v ČR (otázka pouze pro respondenty z ČR) 

 V České republice si 54 % studentů myslí, že reforma terciárního vzdělávání je 

nutná. 15 % studentů si myslí, že reforma nutná není a 31 % studentů na tuto 

problematiku nemá názor.  

 

Poplatky za studium  

V ČR jsou v názoru na systém odloženého školného studenti rozděleni na dvě 

téměř stejně velké skupiny – 47 % studentů souhlasí s odloženým školným, ovšem 45 % 

ho odmítá. Pokud jde o navrhovaný strop školného (20 tisíc Kč za školní rok), 

60 % studentům se tato částka nezdá přiměřená. Téměř ¼ studentů si myslí, že 

navrhovaná výše školného je v pořádku a 16 % studentů názor neuvedlo. Největší počet 

studentů by byl ochoten platit školné do 5 000 Kč za rok. Více než 20 000 Kč by byli 

ochotni platit pouze 4 % studentů. Přes 40 % studentů by školné s největší 

pravděpodobností neodradilo od studia na vysoké škole. 31 % studentů by školné 

odradilo a 26 % studentů na tuto otázku nedokázalo odpovědět. 

Ve Finsku není ochotno platit školné na instituci poskytující terciární vzdělávání 

58 % respondentů. Téměř 40 % studentů by s případným zavedením školného souhlasilo. 

Z těch studentů, co souhlasili se zavedením školného, by bylo nejvíce studentů ochotno 

platit školné v rozmezí 400 EUR – 599 EUR, tj. zhruba 10 000 Kč – 14 999 Kč. 

V Belgii je poplatek za studium již zaveden. Neplatí ho pouze jeden respondent 

ze 40. Největší počet studentů (42 %) platí školné v rozmezí 400 EUR – 599 EUR. To 

zhruba odpovídá rozmezí 10 000 Kč – 14 999 Kč. V České republice by školné v tomto 

rozmezí bylo ochotno platit 22 % studentů. V Belgii si 50 % studentů myslí, že výše 

poplatku není vysoká, 40 % si myslí, že ano a 10 % nemá názor. 

 

Celková úroveň terciárního vzdělávání v jednotlivých zemích 

S celkovou úrovni terciárního vzdělávání jsou velmi spokojeni nebo spokojeni 

téměř všichni studenti v Belgii (97 %) i ve Finsku (96 %). V České republice je 
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spokojeno pouze něco málo přes polovinu respondentů (53 %). Velmi nespokojena či 

nespokojena je v ČR téměř 45 % respondentů. V Belgii je to pouze 3 % a ve Finsku 4 % 

respondentů 

Vyhodnocení této otázky není pro Českou republiku příliš pozitivní. Ukazuje na 

nedostatečnou úroveň systému terciárního vzdělávání. Pokud porovnám všechny 

3 systémy terciárního vzdělávání, musím pouze souhlasit s názory respondentů. Považuji 

belgický i finský systém terciárního vzdělávání za velice kvalitní.  

 

Financování terciárního vzdělávání z veřejných zdrojů v jednotlivých zemích 

Respondentům byla položena otázka, zda si myslí, že financování 

vysokoškolského vzdělávání z veřejných zdrojů je dostatečné. Byla přitom uvedena data 

ze statistiky OECD, podle které financování z veřejných zdrojů v České republice činí 

1 % českého HDP, v Belgii 1,6 % HDP a ve Finsku rovněž 1,6 % HDP. Respondenti byli 

také seznámeni s průměrem všech zemí OECD, kde financování z veřejných zdrojů činí 

průměrně 1,0 % HDP. 

V České republice si téměř celá polovina studentů myslí, že Česká republika 

neposkytuje dostatečné finanční prostředky na terciární vzdělávání. V Belgii i Finsku si 

toto myslí pouze 15, respektive 18 % studentů. Nejvyšší procento respondentů, kteří si 

myslí, že veřejné prostředky na financování terciárního vzdělávání jsou dostatečné, 

najdeme ve Finsku (66 % všech respondentů). V Belgii si to samé myslí 62 % 

respondentů a v České republice pouze 26 % z nich. 

Belgie a Finsko poskytují na terciární vzdělávání z veřejných zdrojů shodně 1,6 % 

jejich HDP. České republika je v tomto ukazateli nejhorší ze všech sledovaných zemí, 

poskytuje pouze 1 % HDP. České republika by se proto měla snažit poskytovat více 

prostředků na terciární vzdělávání z veřejných zdrojů. Přineslo by to i vyšší úroveň 

tohoto typu vzdělávání. Na druhé straně ovšem nijak nezaostává za průměrem zemí 

OECD, kde je tento podíl taktéž 1 % HDP.  
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4.3 Doporučení pro Českou republiku 

Tato podkapitola se zabývá doporučením pro zlepšení systému terciárního 

vzdělávání v České republice s ohledem na systémy stejného typu vzdělávání v Belgii 

a Finsku 

 

Vytvoření vhodné právní úpravy terciárního vzdělávání 

Současná právní úprava terciárního vzdělávání nezohledňuje obě úrovně tohoto 

typu vzdělávání. Vysoké školy jsou upraveny zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Ovšem vyšší odborné školy jsou upraveny 

zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Vyšší odborné školy mají tedy v podstatě shodnou úpravu 

zřizování a fungování jako mateřské, základní a střední školy. Také stávající zákon o 

vysokých školách nepředstavuje již v současné době adekvátní právní úpravu ať už 

vezmeme v úvahu strukturu, financování či akademické pracovníky.  

Podle legislativy o terciárním vzdělávání v Belgii (Vlámském a Francouzském 

společenství) a Finsku jsou různé úrovně upraveny různými zákony. Není proto nutné 

vytvořit jeden zákon, který by upravoval terciární vzdělávání v ČR. Ale bylo by vhodné 

legislativu upravit tak, aby postavila VOŠ na stejnou či podobnou úroveň jako VŠ.  

Ke zvýšení zájmu o studium na vyšší odborné škole by možná pomohlo, kdyby 

alespoň část z těchto institucí mohla nabízet titul profesní bakalář. 

 

Propojení vzdělávání se zaměstnavatelským sektorem 

České vysokoškolské vzdělávání by se mělo více propojit se zaměstnavatelským 

sektorem. Měla by nastat větší spolupráce podniků a vysokých škol. Ve Finsku i v Belgii 

je naprosto běžné, že studenti stráví určitou dobu studia před získáním bakalářského 

titulu na praxi ať již ve své domovské zemi či v zahraničí. Podle mého názoru by bylo  

vhodné, aby každá vysokoškolská instituce v ČR zavedla do svých studijních plánů 

pracovní stáž.  
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Zahraniční mobilita 

Čeští studenti vysokých škol ve srovnání se studenty z jiných zemí málo využívají 

možností studovat v zahraničí. Podpora zahraniční mobility závisí ve velké míře 

na způsobu propagace na jednotlivých univerzitách. Na celonárodní úrovni by bylo 

řešením například zvýšení finančních prostředků pro financování mobilit (například 

zvýšení částky dofinancování programu Erasmus, zvýšení grantu MŠMT). Velice 

prospěšným řešením je podpora studentských mobilit u sociálně slabých studentům 

zavedením LLP/Erasmus sociálního stipendia.35 

Také by se mohla zlepšit integrace zahraničních a domácích studentů. 

Na univerzitách by se mohly zavádět tzv. buddy programy36, které by pomohly 

domácímu studentovi konverzovat v cizím jazyce a získat nové mezinárodní kontakty. 

Domácím studentů by také mohlo být umožněno ve větší míře studovat některé předměty 

v cizím jazyce společně se zahraničními studenty. 

Školy většinou že nejsou příliš ochotné studium v zahraničí uznávat. Studenti 

studující v zahraničí musí často vykonávat řadu rozdílových zkoušek nebo si musí 

studium prodloužit o celý rok.  

 

Kvalita 

Jak ukázalo dotazníkové šetření, studenti v České republice jsou mnohem méně 

spokojeni s celkovou úrovní terciárního vzdělávání než jejich kolegové v Belgii a 

ve Finsku. Zvýšení kvality vzdělávání je ovšem dlouhodobý proces a nejde provést 

během několika málo let. Zvýšení kvality lze provést například zmodernizováním 

výukových pomůcek (počítače, projektory atd.), možností pro pedagogy účastnit se 

nejrůznějších školení a služebních cest a tak dále. Zvýšení kvality sebou nutně přinese 

zvyšující se finanční prostředky do terciárního vzdělávání.  

                                                 
35  Stipendium je součástí projektu “Podpora speciální mobilitního stipendia v rámci programu 
LLP/Erasmus sociálně slabším studentům “.Jedná se o projekt decentralizovaný, spadající pod „Program 
na podporu mladých lidí sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu/během studia a 
absolvování“. Cílem projektu bylo umožnit studentům ze sociálně slabších rodin absolvovat studium na 
zahraničí univerzitě v rámci programu LLP/Erasmus. 
 
36 V rámci Buddy Programu je každému zahraničnímu studentovi přidělen jeden český student – buddy. , 
který mu pomáhá s problémy zejména během prvních týdnů pobytu (překonáváním jazykových bariér, 
orientace ve městě a na univerzitě a s administrativními záležitostmi spojenými). 
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V rámci Evropské unie existuje podpora z Evropského sociálního fondu, jehož 

prostředky by Česká republika mohla využít pro zvýšení kvality vysokoškolského 

vzdělávání. Tento fond je určen zejména na rozvíjení zaměstnanosti, snižování 

nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se 

zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem finančních prostředků pro ČR 

na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR. V období let 2007 – 2013 Česká 

republika využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří 

operačních programů.37 Pro terciární vzdělávání je určen především OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Program je v oblasti vysokoškolského vzdělávání zaměřen na větší 

dostupnost vysokoškolského vzdělávání zároveň s udržením kvality, lepší podmínky pro 

pracovníky ve výzkumu a vývoji a posílení vztahu mezi vysokoškolským vzděláváním a 

soukromým sektorem.  

 

Financování 

Pro rok 2011 je financování vysokých škol založeno především na normativním 

vzorci, jež se z 90 % skládá z počtu studujících či počtu absolventů v jednotlivých 

programech. Pouze 10 % váhy tohoto normativního vzorce je založeno na Ukazateli 

výkonu ve vědě a výzkumu, kvalifikačním zajištění, doktorském studiu a mezinárodním 

zaměření (viz Příloha 19).  

Finský model financování univerzit klade velký důraz na vědu a výzkum.  

Výzkum a výzkumné vzdělávání tvoří 45-ti % podíl na Vzorci pro celkový základ 

související s kvalitou, rozsahem a dopadem činností (viz Kapitola 3: Obrázek 3.4). 

V tomto modelu byla zvětšena důležitost výzkumné činnosti, ale relativní váha výzkumu 

je stále menši než  u vzdělávání. Také financování univerzit ve Vlámské části Belgie 

klade větší důraz na výzkum.  

ČR by si měla vzít příklad z těchto zemí a dát větší váhu ukazateli výkonu 

ve vědě a výzkumu. Významnou složkou rozdělovacího mechanismu by měl být i nadále 

výkon měřený počtem studentů. Ten by měl být ovšem vyvážený složkou odrážející 

dlouhodobé záměry a kvalitu vzdělávací a vědecko–výzkumné činnosti tak, aby brzdil 

                                                 
37 Tyto operační programy jsou: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a OP Praha – Adaptabilita. 
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tlak na extenzivní rozvoj institucí, jenž může vést k propadu kvality výuky, výzkumu, a 

tudíž i absolventů studia. 

Pokud jde o financování vysokých a vyšších odborných škol, Česká republika se 

může také inspirovat ve Finsku či Belgii. Například Vlámském společenství je od roku 

2008 zaveden nový systém rozpočtu terciárního vzdělávání, který je jednotný 

pro všechny typy tohoto vzdělávání. Oproti tomu ve Finsku je používaným systém dvou 

oddělených rozpočtů pro polytechniky a univerzity.  Podle mého názoru má každý 

systém svoji výhodu. Vlámský systém s sebou sice přináší menší administrativní náklady, 

ovšem je více přehledný.  

 

Školné 

V České republice by se pravděpodobně od roku 2013/2014 mělo zavést odložené 

školné. Princip odloženého a kontingenčně spláceného školného spočívá v tom, že 

studenti si mohou odložit splátky školného na dobu po absolvování školy (odložené 

školné), a to formou procentní výměry z jejich příjmů převyšujících určitou minimální 

úroveň (kontingenční splácení). Student bude mít možnost školné zaplatit škole okamžitě 

(přímé školné). Škola obdrží část školného za studenta hned ze systému průběžného 

financování půjček (záloha na odložené školné). Druhou část školného získá škola se 

zpožděním (zpětné platby) z kontingenčních splátek absolventa.  

Zavedení školného má mezi českou odbornou veřejností i studenty mnoho 

odpůrců i příznivců. Je ovšem fakt, že vhodně nastavené školné může mít pozitivní vliv 

na kvalitu výuky a racionalizaci rozhodování z ekonomického hlediska, a to jak na straně 

studentů, tak na straně institucí.  

Pokud bychom si měli vzít příklad ze dvou sledovaných zemí, Finsko má zcela 

bezplatný systém terciárního vzdělávání. V Belgii je požadován od studentů registrační 

poplatek a školné. Student je povinen platit školné své instituci každoročně, což mnohem 

více zatěžuje rozpočet rodiny a brání k dosažení terciárního vzdělávání některých skupin 

obyvatel.  

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření horní hranici 20 000 Kč za školní rok 

považuje většina studentů za příliš vysokou. Nastavila bych proto tuto hranici například 

na 10 000 Kč.  
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Půjčky studentům a dodatečná stipendia 

V současné době je pomoc studentům poskytována nepřímo skrze rodinu.  Jak 

ukázalo dotazníkové šetření, polovina studentů je závislá na finančních zdrojích jejich 

rodiny. Finanční pomoc je v Belgii a ve větší míře ve Finsku realizována prostřednictvím 

přímé pomoci (finanční půjčky, studentské granty atd.) V České Republice by mělo být 

zavedení školného spojeno s převedením pomoci na formu grantů, půjček a sociálních 

stipendií. Tato přímá finanční podpora státu by měla být studentům dostupná nezávisle na 

ekonomické situaci či ochotě rodičů jejich studium finančně podporovat. Zavedení tohoto 

systému by umožnilo zapojení soukromých zdrojů formou odloženého školného, aniž by 

došlo ke snížení dostupnosti vzdělání.  

 

Přístup učitelů 

Na rozdíl od České republiky je v Belgii a Finsku student považován spíše 

za rovnocenného partnera. Profesoři jsou velice ochotní, vždy pomohou a vysvětlí daný 

problém. Nemají zde systém konzultačních hodin – student může za svým vyučujícím 

přijít kdykoliv a s jakýmkoliv problémem. Vyučující se snaží každého zapojit do 

kolektivu tak, že úroveň znalostí nehraje roli. Velkým přínosem je vztahu žák-pedagog je 

také oslovování křestními jmény a ne pouze titulem a příjmením, jak je to běžné u nás. 

Vytváří to velice přátelské a podnětné prostředí. 

 
Systém výuky 

Na rozdíl od ČR, v žádné z dalších dvou zemí není obvyklý systém přednášky-

cvičení. Výuka je organizována většinou tak, že nejprve probíhá vysvětlení dané 

problematiky a potom se na dané téma diskutuje.  

Studenti také netráví tolik času ve škole jako v České republice. Výuka je 

založena na samostudiu, kdy se student sám připravuje na výuku. 

Studenti v Belgii a Finsku jsou také mnohem více nuceni pracovat s literaturou. 

Skripta, která jsou ve velké míře používaná v České republice „naservírují“ studentovi 

informace. Ten je nemusí hledat ani sám vyhodnocovat.  
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5 Závěr 

Vzdělávání se v současné době stává významnou hodnotou, životním cílem i 

výrazným prvkem způsobu života a obsahem trávení volného času. Zájem o 

vysokoškolské vzdělání stále vzrůstá, vzdor nepříznivým demografickým ukazatelům 

roste i počet vysokoškoláků. Je to pochopitelné, neboť vzdělání dává absolventům větší 

šanci na uplatnění v profesním i osobním životě. Rozvoj vzdělání a vzdělanosti patří 

k nejdůležitějším indikátorům kulturnosti každé země.  

V této práci byl stanoven cíl provedení analýzy terciárního vzdělávání v Belgii a 

Finsku a poté nalezení doporučení pro zlepšení systému tohoto typu vzdělávání v České 

republice. Tento cíl byl v práci úspěšně naplněn. Systémy ve všech třech zemích mají svá 

specifika, je ovšem zachována třístupňová struktura vysokoškolského studia, která je 

výsledkem Boloňského procesu. V těchto zemích můžeme najít instituce univerzitního i 

neuniverzitního typu. Neuniverzitní a univerzitní vzdělávání se liší především svým 

zaměřením, povahou a účelem. Modely financování vysokoškolského vzdělávání jsou 

odlišné v rámci jednotlivých zemích i v rámci jednotlivých společenství v Belgii, 

zejména co se týče používání oddělených rozpočtů pro univerzitní a neuniverzitní typ 

vzdělávání či váhy jednotlivých ukazatelů financování. Při celkovém zhodnocení systémů 

vyplynulo, že ve všech tří zemích se účastní vysoký počet žen, mzdy vysokoškolsky 

vzdělaných pracovníků jsou vyšší než průměrné mzdy a existuje vysoké podfinancování 

ze soukromých zdrojů. Co se týče ČR má ve srovnání s ostatními zeměmi nejnižší 

procento studentů studujících v zahraničí i  nejnižší výdaje na studenta v poměru ku HDP 

na obyvatele.  Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v České republice většina studentů  

považuje reformu, kterou v současné době připravuje Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy, za nutnou. Odpůrce a příznivce poplatků za studium můžeme rozdělit do 

zhruba dvou stejně velkých skupin. Česká republika si při realizaci této reformy může 

vzít příklad ze systémů v Belgii i Finsku.   

V úvodu práce byly nastíněny dvě hypotézy, jež byly postupně verifikovány. 

Analýza, zhodnocení i dotazníkové šetření dokázaly, že finský i belgický (zejména ve 

Vlámském a Francouzském společenství) systém vysokoškolského vzdělávání je velice 

kvalitní a efektivní a s velmi dobře nastaveným systémem financování. U systému 
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vysokoškolského vzdělávání v České republice můžeme najít hodně nedostatků, 

například nedostatečná internacionalizace, nízké výdaje na vysokoškolského studenta, 

nedostatečná finanční pomoc od státu. Jak dokázalo dotazníkové setření, studenti nejsou 

velmi spokojeni s kvalitou českého vysokoškolského vzdělávání.   

V České republice je reforma terciárního vzdělávání opravdu nutná. Měly by se 

zlepšit finanční, organizační, materiální i legislativní podmínky v této oblasti a také 

rozšířit přístup občanů k celoživotnímu vzdělávání. Tato diplomová práce nastínila 

možné oblasti, ve kterých si ČR může vzít příklad z vysokoškolských systémů v Belgii a 

Finsku. Reforma vzdělávacího systému je příležitostí k posílení konkurenceschopnosti, 

modernizace země a zvýšení kvality života v ČR. Vhodně nastavenou reformou může 

země získat jistotu, že systém českého vysokého školství bude pro studenty přitažlivý 

v celoevropském měřítku.  
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