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1. Úvod  

 

Z důvodu rozmachu automatizace a rostoucí migrace pracovních sil roste v celém 

světě poptávka po vysoce vzdělaných příslušnících společnosti. Z toho vyplývá pro vysoké 

školy, které jsou tradičním motorem sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje, 

potřeba rychlých a dynamických reakcí na poptávku trhu práce globálního ekonomického 

prostředí. 

 Cílem diplomové práce je na základě detailního seznámení se s fungováním 

vysokoškolského vzdělávacího systému v naší republice, a to zejména s právním rámcem, 

na základě kterého vysoké školy fungují, předložit návrhy a doporučení pro změny 

vybraných ustanovení zákona o vysokých školách. Celá práce bude zaměřena na veřejné  

vysoké školy. 

 Toto téma bylo zvoleno z důvodu jeho vysoké aktuálnosti. Celý systém   

vysokoškolského vzdělání v současné době funguje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, který byl devatenáctkrát novelizován, a jehož poslední platné znění již 

neodpovídá současným požadavkům na tuto vzdělávací soustavu. Aktuálnost tématu je 

také dána současným širokým zájmem o vysokoškolskou reformu jak ze strany členů 

akademické obce, tak ze strany laické veřejnosti. 

 V úvodních teoretických kapitolách se zabývám historií vysokého školství v České 

republice, a to v jednotlivých etapách členěnými milníky historického a společenského 

vývoje našeho státu. Cílem této části práce je zanalyzovat vývoj vysokého školství 

zejména z pohledu základních právních norem, které vývoj vysokého školství významně 

ovlivnily.  

 Další kapitola je věnována seznámení se s organizací, řízením a hospodařením 

vysokých škol. Závěrečná podkapitola analyzuje kvantitativní charakteristiky vysokého 

školství z hlediska počtu škol, studentů, absolventů apod. 

 Čtvrtá kapitola analyzuje legislativní předpisy vysokoškolského vzdělávání, 

zejména zákon o vysokých školách. Tato analýza je zaměřena především na vybraná 

ustanovení, která se vyskytují v marketingovém výzkumu a kterých se dotýkají otázky 

ohledně názorů respondentů z řad studentské akademické obce na dvou vysokých školách.  

 Realizovaný výzkum, který byl proveden na základě metodologického postupu 

uvedeného v úvodní podkapitole této části práce, byl vyhodnocen a na základě těchto 

výsledků a na základě studia veřejně dostupných zdrojů různých studií, materiálů, analýz, 
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závěrů odborných konferencí a seminářů odborných subjektů z řad odborníků akademické 

obce je navrženo závěrečné doporučení pro reformu vysokého školství v naší republice. 
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2. Historie vysokého školství v České republice  

 

 České vysoké školství má téměř sedmset let starou  historii. Nejstarší akademická 

instituce ve střední Evropě byla založena císařem Karlem IV. roku 1348 v Praze. 

Další dějiny vysokoškolské vzdělávací soustavy jsou rozděleny do 6 období 

v souladu s historickými milníky politického a společenského vývoje našeho státu: 

 období 1. republiky do okupace, 

 období po 2. světové válce do roku 1948, 

 období po únoru 1948 do roku 1968, 

 období od roku 1968 do roku 1989, 

 období od roku 1989 do roku 2000, 

 období od roku 2000. 

 

2.1 Historie vysokých škol do roku 1989 

 

2.1.1 Vysoké školy v období 1. republiky do okupace 

 

Všechny vysoké školy od roku 1920 spravovalo Ministerstvo školství a osvěty 

prostřednictvím zemských úřadů v Praze a Brně. 

V tomto období byla schválena řada zákonů, které ovlivnily vývoj vysokého 

školství: 

 zákon č. 76 Sb., kterým byla v roce 1918 založena Vysoká škola zvěrolékařská,  

 zákon č. 78 Sb., upravující od roku 1919 platové poměry vysokoškolských 

profesorů a jejich služební poměry,  

 zákon č. 79 Sb., z roku 1919, který  dal školám výjimečné kompetence, 

 zákon č. 28 Sb., z roku 1922 stanovil, že státní vysoké školy a jejich fakulty 

mohou být zřízeny i zrušeny pouze zákonem; dále zřídil Masarykovu univerzitu 

v Brně a Univerzitu Komenského v Bratislavě,  

 a další zákony, kterými byly například zřízeny Husova československá fakulta 

bohoslovecká v Praze, Vysoká škola obchodní s tříletou dobou trvání a Vysoká 

škola zemědělská Brno.
1
 

                                                 
1
  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. 

ČSÚ, 15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10  
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Hlavními atributy vysokých škol byl především jejich vědecký charakter, svoboda 

učení, právo promoční a právo habilitační. Studium bylo plně hrazeno studujícím. 

Absolventi škol a gymnázií pro přijetí na univerzitu museli skládat doplňkovou zkoušku 

z latiny, pro přijetí na právnické, filozofické a archeologické obory z řečtiny, pro přijetí na 

technické obory z deskriptivní geometrie. 

Studenti platili matričné a později školní plat.  Po složení imatrikulačního poplatku 

(5 až 8 korun) a po zápisu k předmětům skládali týdenní taxu. Poplatky na technických 

a odborných školách bývaly vyšší (např. 160 korun za semestr) a zahrnovaly rovněž 

laboratorní poplatky. Osvobozeni mohli být studenti, kteří prokázali špatné majetkové 

poměry nebo studenti s výbornými studijními výsledky. 

Školní rok začínal 1. října a končil 30. června. 

Profesoři byli jmenováni prezidentem na doživotí, nesměli být omezováni ve 

výuce, nemohli být proti své vůli přeřazeni na jinou vysokou školu a ve věku sedmdesáti  

let odcházeli do výslužby. Plat se skládal ze služného (39 až 66 tisíc korun za rok 

v závislosti na délce praxe), činžovného (5 až 10 tisíc korun za rok v závislosti na počtu 

vyučovaných skupin a úvazku) a výchovného, které záviselo na počtu vychovávaných dětí 

v rodině. 

V roce 1920 působilo u nás celkem 13 českých a 3 německé vysoké školy. 

V prvním statisticky sledovaném školním roce 1921/22 studovalo na vysokých školách 

25 tisíc studentů, z toho 19 tisíc studentů bylo československé státní příslušnosti, 

a z celkového počtu bylo 9,1 % žen.
2
 

V období hospodářské krize se objevily snahy o redukci německého, ale i českého 

vysokého školství, které byly eliminovány až rozhodnutím parlamentní komise v roce 1934 

o odvolání úsporných opatření na vysokých školách.   

V lednu 1939 byl zahájen letní semestr již v souladu s ideami nacionálního 

socialismu, české vysoké školy začaly být postupně uzavírány a od listopadu byly již 

uzavřeny všechny.   

 

 

 

 

 

                                                 
2
  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. ČSÚ 

15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10  
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2.1.2 Vysoké školy v období po 2. světové válce do roku 1948 

 

Vysoké školství se v poválečném období začínalo rychle obnovovat. Řada 

vysokých škol na podzim roku 1945 zahájila plnou výuku. Ke studiu byli přijímáni skoro 

všichni zájemci.  

V roce 1945 byla Akademie umění přejmenována na Akademii výtvarných umění 

a Vysoká škola báňská byla přeložena z Příbrami do Ostravy. Dekretem prezidenta 

republiky byla zřízena Akademie múzických umění v Praze
3
 a Vysoká škola politická 

a sociální v Praze
4
. Byla obnovena univerzita v Olomouci

5
 a zřízena Vysoká škola 

umělecko-průmyslová
6
 a Vysoká škola sociální v Brně

7
. 

Právní základ pro vysokoškolské vzdělávání učitelů byl v tehdejší Československé 

republice vytvořen dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše ze dne 27. 10. 1945.   

V roce 1946 v důsledku velkému zájmu studentů o Univerzitu Karlovu, zejména 

o medicínu, vznikly pobočky lékařské fakulty v Plzni a Hradci Králové.  

V prvním poválečném školním roce studovalo téměř 47 tisíc studentů převážně 

československé státní příslušnosti, v dalších letech se počet studentů zvyšoval. Nárůst se 

zastavil únorový převratem v roce 1948.
8
 

 

2.1.3 Vysoké školy v období po únoru 1948 až do roku 1968 

 

Po roce 1948 nastoupil komunistický režim, zahájily se politické čistky, zákazy 

vyučování a publikování, odstraňování nežádoucích pedagogů, eliminace studentů 

s nevhodným kádrovým posudkem a špatným třídním původem  apod.  

V tomto období byly schváleny významné zákony, které např. zřídily dvě pobočky 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (v Plzni a Českých Budějovicích)
9
, dále pak 

                                                 
3
  Dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945 o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění 

v Praze“. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1945, částka 53, s. 298.  
4
  Dekret prezidenta republiky ze dne 26. října 1945 o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze. In: 

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1945, částka 57, s. 839. 
5
  Zákon č. 35/1946 Sb. ze dne 21. února 1946 o obnovení university v Olomouci. In: Sbírka zákonů a 

nařízení republiky Československé. 1946, částka 16, s. 246.  
6
  Zákon č. 53/1946 Sb. ze dne 5. března 1946 o zřízení „Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze“. In: 

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1946, částka 25, s. 277.  
7
  Zákon č. 124/1947 Sb. ze dne 24. června 1947, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně. In: Sbírka 

zákonů a nařízení republiky Československé. 1947, částka 57, s. 607.  
8
  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. ČSÚ 

15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10  
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Vysokou školu politických a hospodářských věd v Praze
10

, Vysokou školu strojní 

v Ostravě, Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni a Vysokou školu chemicko-

technologickou v Pardubicích
11

. 

Zákon o vysokých školách z 18. 5. 1950 definoval vysoké školy takto:  

„Lidově demokratická republika v úsilí o neustálé zlepšování životních podmínek 

a kulturní úrovně našeho lidu a v úsilí o rozvoj vědy a umění pro budování socialismu ve 

vlasti zřizuje vysoké školy a pečuje o ně. Zajišťuje tím nejschopnějším synům a dcerám 

pracujícího lidu přístup k vyšším stupňům vzdělání se zřetelem k potřebám a prospěchu 

celku.“
12

 Zákon zbavil vysoké školy majetku, který převedl na stát a zavedl vědeckou 

aspiranturu pro vědeckou přípravu vysokoškolských učitelů a povinné studijní plány 

a přednášky, studijní kroužky a množství zkoušek. Orgány škol byli mimo rektora 

a děkanů také prorektoři, rektorát, tajemník, rada a valné shromáždění. Zákon zrušil 

akademické senáty a dosavadní akademické tituly, které nahradil tituly „promovaný 

filozof“ (lékař, právník atd.). Byly vytvořeny katedry marxismu-leninismu a zavedeny 

nové kategorie učitelů: profesor, docent, lektor, odborný asistent, asistent a odborný 

instruktor. Od roku 1950 byla pro všechny posluchače povinná výuka marxismu-leninismu 

a od roku 1952 byla pro studenty - muže zavedena vojenská příprava, která probíhala jeden 

den v týdnu, a jejím absolventům se vojenská služba zkrátila na šest měsíců. 

V roce 1952 bylo zřízeno na některých vysokých školách večerní studium pro 

pracující a dálkové studium. V roce 1952 a 1953 byly schváleny další právní dokumenty, 

které uzákonily další významné změny ve vysokém školství – vznik nových fakult, změny 

názvů škol a fakult, přeměna vybraných fakult na vysoké školy, zřízení Vysoké školy 

strojní v Liberci apod.
13

 
a
 
14

 

                                                                                                                                                    
9
  Vládní nařízení č. 225/1948 Sb. ze dne 14. září 1948 o zřízení pedagogické fakulty university Karlovy 

v Plzni a v Českých Budějovicích. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1948, částka 

83, s. 1457.  
10

  Zákon č. 227/1949 Sb. ze dne 14. října 1949 o zřízení vysoká školy politických a hospodářských věd 

v Praze. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1949, částka 71, s. 671.  
11

  Vládní nařízení č. 81/1950 Sb. ze dne 27. června 1950 o některých změnách v organisaci vysokých škol. 

In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1950, částka 36, s. 201.  
12

  Zákon č. 58/1950 Sb. ze dne 18. května 1950 o vysokých školách, Část I, § 1. In: Sbírka zákonů a 

nařízení republiky Československé. 1950, částka 27, s. 111-120. 
13

  Vládní nařízení č. 30/1952 Sb. ze dne 8. července 1952 o některých změnách v organisaci vysokých škol. 

In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1952, částka 17, s. 193-194. 
14

  Vládní nařízení č. 98/1953 Sb. ze dne 27. listopadu 1953 o změnách v organisaci vysokých škol. In: 

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1953, částka 57, s. 372-373.  
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V roce 1959 byly zřízeny pedagogické instituty
15

, které byly v roce 1964 následně 

zrušeny a změněny v pedagogické fakulty. 

Roku 1966 byl schválen liberalizovaný nový zákon o vysokých školách.. Zákon 

definoval vysoké školy následovně: „Vysoké školy jsou pedagogickými, vědeckými 

a kulturními pracovišti nejvyšší úrovně; svou činností vytvářejí nezbytné předpoklady pro 

progresivní růst socialistického národního hospodářství, vědy a kultury.“
16

 

Tímto zákonem byla obnovena volbu akademických funkcionářů vědeckou radou 

a obnovilo se udělování akademických titulů.  

Každý absolvent obdržel tzv.“umístěnku“ a byl povinen nastoupit do zaměstnání 

nejpozději měsíc po ukončení studia a v podniku musel pracovat minimálně tři roky. 

Počty vysokých škol na po únoru 1948 rapidně vzrůstaly, počet škol vzrostl 

v školním roce 1959/1960 na 34. Do školního roku 1967/1968 pak počty škol klesaly, 

některé vysoké školy zanikly nebo z nich byly vytvořeny pouze fakulty při jiné vysoké 

škole a řada pedagogických institutů se začala přetvářet na fakulty. Počty studentů po 

počátečním poklesu v úvodu tohoto období poté začaly postupně narůstat a v roce 

1967/1968 studovalo na 23 vysokých školách 89 tisíc posluchačů.
17

   

 

2.1.4 Vysoké školy v období od roku 1968 do roku 1989 

 

Nespokojenost s politickým režimem začala být patrna i na vysokých školách, 

v letech 1968 a 1969 začalo docházet k manifestacím a stávkám. Po vpádu okupačních 

armád  a změny státu bylo zahájeno období komunistické normalizace. Opět se realizovaly 

stranické čistky a prověrky, na vysokých školách vznikaly disciplinární komise, které byly 

oprávněny k  rozvazování pracovního poměru s nežádoucími zaměstnanci z řad 

pedagogického sboru.   

Předpokladem k přijetí uchazeče ke studiu bylo členství rodičů v komunistické 

straně a doporučení třídního učitele ze střední školy. Přijímací zkoušky se skládaly 

z písemného testu a z pohovoru, v němž se zkoumal postoj ke komunistické straně.  

                                                 
15

  Vládní nařízení č. 57/1959 Sb. ze dne 31. července 1959 o pedagogických institutech. In: Sbírka zákonů a 

nařízení republiky československé. 1949, částka 24, s. 181.  
16

  Zákon č. 19/1966 Sb. ze dne 16. března 1966 o vysokých školách, Oddíl I, § 1. In: Sbírka zákonů a 

nařízení republiky Československé. 1966, částka 7, s. 63-73.  
17

  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. ČSÚ 

15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10  
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Postátnění univerzit dovršil nový zákon z 10. dubna 1980, podle něhož vysoké 

školy plně podléhaly Ministerstvu školství, které určovalo a kontrolovalo jejich činnost, 

jmenovalo akademické funkcionáře apod.
18

 V preambuli tohoto zákona se vymezuje role 

vysokých škol následovně: „Vysoké školy zaujímají významné místo při budování vyspělé 

socialistické společnosti. Vychovávají vysoce kvalifikované pracovníky, zúčastňují se 

rozvoje národního hospodářství, kultury, vědy, výzkumu a ostatních úseků společenské 

praxe. Vysoké školy pod vedením Komunistické strany Československa v celé své činnosti 

spojují vědu, výchovu a vzdělávání do jednotného celku, vycházejíce přitom z marxismu-

leninismu“.
19

 

Už od roku 1987 začala komunistická moc oslabovat, začaly být rušeny Ústavy 

marxismu-leninismu, docházelo k výměnách diskreditovaných funkcionářů i učitelů 

a dříve vyhození pedagogové byli rehabilitováni. Nový vysokoškolský zákon z května 

1990 obnovil akademické svobody, volené senáty s účastí studentům, volbu akademických 

funkcionářů a zavedl akreditační řízení.
20

 

Počet studentů do roku 1973/1974 postupně klesal a od následujícího roku se tento 

sestupný trend změnil a v roce 1989/1990 studovalo na 23 vysokých školách 113 tisíc 

posluchačů. Studentky tvořily v tomto školním roce 45 % z celkového počtu studentů. 

Tento celkový nárůst studentů je dán jak nárůstem příslušné věkové populace, 

nárůstem studentů v denním studiu a ve studiu při zaměstnání.
21

  

 

2.2 Novodobá historie vysokých škol  

 

2.2.1 Vysoké školy v období od roku 1989 do roku 2000 

  

 V tomto období dochází v České republice k postupné implementaci dokumentu 

Magna Charta evropských univerzit, který byl podepsán dne 18. září 1988 na univerzitě 

v Bologni. Jedná se o významný dokument pro budoucnost evropských univerzit, kde byla 

formulována dlouhodobá vize rozvoje  evropských univerzit, který formuluje: 

                                                 
18

  Zákon č. 39/1980 Sb. ze dne 10. dubna 1980 o vysokých školách. In: Sbírka zákonů Česká socialistická 

republika. 1980, částka 11, s. 165-183.   
19

  Zákon č. 39/1980 Sb. ze dne 10. dubna 1980 o vysokých školách, preambule. In: Sbírka zákonů Česká 

socialistická republika. 1980, částka 11, s. 165-183. 
20

  Zákon č. 172/1990 Sb. ze dne 4. května 1990 o vysokých školách. In: Sbírka zákonů České a Slovenské 

federativní republiky. 1990, částka 30, s. 682-691. 
21

  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. ČSÚ 

15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10  
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  3 premisy  

- „že s blížícím se koncem tohoto tisíciletí závisí budoucnost lidstva značně 

na kulturním, vědeckém a technickém rozvoji; a že ten má svůj základ ve 

střediscích kultury, vědy a výzkumu, jak je představují skutečné univerzity;  

- že úkol univerzit vzdělávat mladší generace zahrnuje v sobě v dnešním světě 

i službu společnosti jako celku; a že kulturní, sociální a ekonomická 

budoucnost společnosti vyžaduje zejména značné investování do 

permanentního vzdělávání;  

- že univerzity musí poskytnout budoucím generacím vzdělání a odbornou 

přípravu, která naučí je samé a jejich prostřednictvím i ostatní vážit si 

mimořádně důležité rovnováhy přírodního prostředí a života samotného“.
22

  

 4  základní principy  

- univerzity jsou autonomní, kritickým způsobem produkují a předávají 

kulturu prostřednictvím vědeckého bádání a výuky, 

- univerzity sledují potřeby a požadavky společnosti a podílejí se na rozvoji 

vědeckých poznatků, 

- svoboda bádání a výuky je základním principem univerzitního života, 

- vzájemné poznání mezi různými kulturami je nutným předpokladem 

vzdělávací a vědecké činnosti. 

 3 prostředky uskutečnění cílů 

- mobilita profesorů, 

- mobilita studentů, 

- vzájemné uznávání statutu, titulů, zkoušek (při zachování národních 

diplomů).
23

 

 Ministři školství Francie, Německa, Itálie a Spojeného království podepsali květnu 

1998 v Paříži Společnou deklaraci o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého 

školství, tzv. Sorbonnskou deklaraci.
24

 Tato deklarace obsahující reformu vysokého 

školství s hlavními zásadami a cíli: 

                                                 
22

  ČESKÁ KONFERENCE REKTORŮ. ČKR: Magna Charta evropských univerzit, Bologna, 18. 9. 1988 

[online]. ČKR ©2002-2010 [cit. 15. 3. 2012] Dostupné z: 

http://ckr.muni.cz/dokuments/magma_charta.html 
23

  ČESKÁ KONFERENCE REKTORŮ. ČKR: Magna Charta evropských univerzit, Bologna, 18. 9. 1988 

[online]. ČKR ©2002-2010 [cit 15. 3. 2012] Dostupné z: 

http://ckr.muni.cz/dokuments/magma_charta.html 
24

  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Boloňský proces - Vytváření 

Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání [online]. MŠMT, ©MŠMT 2006-2012 [cit. 25. 3. 

2012]. Dostupné z: http://bologna.msmt.cz/  
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 strukturované studijní programy do úrovní „bakalářského, magisterského 

a doktorského“ studia, 

 transparentnost a vzájemná srovnatelnost vysokoškolského vzdělávání, 

 mezinárodní uznávání titulů, 

 zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání pro všechny, 

 nová koncepce celoživotního vzdělávání.
25

 

 Dalšími významnými milníky ve vývoji vysokého školství v Evropě byl rok 1999, 

kdy byla podepsána Boloňská deklarace, a dále rok 2010, kdy byl na konferenci ministrů 

v Budapesti a ve Vídni vyhlášen Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (European 

Higher Education Area – EHEA).
26

 

 Akademický rok 1998/99 v naší republice přinesl významnou změnu - zákon 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
27

, který umožnil vznik neuniverzitních vysokých škol. 

V třetí části tohoto zákona jsou v § 39 až 43 řešeny povinnosti, vnitřní předpisy, 

financování soukromých vysokých škol a působnost ministerstva vzhledem k nim 

a podmínky přidělování státního souhlasu. Zákon dále zakotvil možnost žádat o akreditaci 

studijních programů ve spolupráci s vysokými školami i pro další vědecké a vzdělávací 

instituce a  školy se staly veřejně právními institucemi disponujícími vlastním majetkem. 

 V tomto období vešly v platnost další významné legislativní normy, které např. 

v roce 1992 ustanovily Vysokou školu pedagogickou Hradec Králové
28

, zrušili Vysokou 

školu Sboru národní bezpečnosti
29

, změnily název Univerzity Karlovy na Univerzita 

Karlova v Praze
30

. Zákonem č. 172/1990 Sb.
31

 byly také zavedeny nové druhy studia, které 

se v následujícím období začaly používat: bakalářský, magisterský a doktorský program. 

                                                 
25

  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. ČSÚ 

15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10  
26

  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Boloňský proces - Vytváření 

Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání [online]. MŠMT, ©MŠMT 2006-2012 [cit. 25. 3. 

2012]. Dostupné na http://bologna.msmt.cz/  
27

   Zákon č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388 - 5419. 
28

  Zákon č. 375/1992 Sb. ze dne 29. dubna 1992 o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně 

postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové. In: Sbírka zákonů České a Slovenské federativní 

republiky. 1992, částka 76, s. 2089. 
29

  Zákon č. 181/1990 Sb. ze dne 3. května 1990 o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. In: 

Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky. 1990, částka 33, s. 762.  
30

  Zákon č. 172/1990 Sb. ze dne 4. května 1990 o vysokých školách. In: Sbírka zákonů České a Slovenské 

federativní republiky. 1990, částka 30, s. 682-691. 
31

  Zákon č. 172/1990 Sb. ze dne 4. května 1990 o vysokých školách. In: Sbírka zákonů České a Slovenské 

federativní republiky. 1990, částka 30, s. 682-691. 
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Školy začaly zavádět dvoustupňové studium, ve kterém absolvent bakalářského studia 

mohl pokračovat ve  2 až 3-letém navazujícím magisterském studiu. 

 V roce 1991 vznikla Slezská univerzita v Opavě, Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

a Ostravská univerzita v Ostravě.
32

 

 Od akademického roku 1991/92 se začínal zavádět kreditní systém.  

 Z Vysoké školy chemicko technologické v Pardubicích se stala v roce 1994  

Univerzita Pardubice.
33

 

 V tomto období narostl počet fakult z 69 na 110, celkové počty všech studentů 

během této sledované doby také značně vzrostly. Ve školním roce 1989/90 činily celkové 

počty všech studentů 113 tisíc a v 1999/00 již 199 tisíc.
34

  

 

2.2.2 Vysoké školy v období od roku 2000 

 

 Dne 14. 11. 2000 byla zřízena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
35

 od roku 2000 

působilo již osm soukromých vysokých škol. Zákonem č. 375/2004 Sb. byla zřízena 

veřejná neuniverzitní škola Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
36

 a v roce 2007 zahajuje 

činnost Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
37

. 

 Došlo k významným změnám v metodice vykazování statistických údajů - data jsou 

shromažďována v matrice studentů vždy za kalendářní rok a každý student je započten 

v celkových souhrnech jen jednou – dříve se jednalo o počty studií, ne o fyzické osoby 

apod.  

 V roce 2001 studovalo na veřejných vysokých školách ve všech druzích studia 

celkem 220 tisíc studentů a v roce 2008 se tento stav zvedl na 320 tisíc posluchačů. Nárůst 

                                                 
32

  Zákon č. 314/1991 Sb. ze dne 9. července 1991 o zřízení Slezské univerzity v Opavě, Jihočeské 

univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. In: 

Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky. 1991, částka 57, s. 1357.    
33

  Zákon č. 46/1994  Sb. ze dne 16. února 1994 o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické 

v Pardubicích. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 14, s. 272. 
34

  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. ČSÚ 

15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10 
35

  Zákon č. 404/2000 Sb. ze dne 19. října 2000 o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. In: Sbírka zákonů 

Česká republika. 2000, částka 115, s. 5310. 
36

  Zákon č. 375/2004 Sb. ze dne 3. června 2004 o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2004, částka 123, s. 7690.  
37

  Zákon č. 162/2006 Sb. ze dne 17. března 2006 o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 55, s. 1987.  
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je dán nejen vyšším počtem vysokých škol, ale i stále oblibou bakalářského 3-letého 

studia, které student navštěvuje v distančním a kombinovaném studiu.
38

 

 Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že každé období přineslo do vývoje 

vysokého školství svá pozitiva i negativa. Vývoj byl vždy ovlivněn historickými událostmi 

příslušného časového období.  Společným však v každé časové periodě byl fakt, že vysoké 

školy jsou nejvyšším stupněm vzdělávání v naší republice, poskytující trhu práce 

odborníky s nejvyššími možnými znalostmi v daných oborech a s nejvyšší možnou 

specializací. 

 Všechna data a statistické údaje této kapitoly byla čerpána především ze zdrojů 

Českého statistického úřadu v Praze a Ústavu pro informace ve vzdělávání v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Historie a vývoj vysokého školství, kód: w-3314-10 [online]. ČSÚ 

15. 3. 2010 [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3314-10  
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3. Organizace a řízení vysokých škol  

 

3.1 Výkon státní správy   

 

 Správním orgánem pro vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, které správu nad nimi vykonává prostřednictvím skupiny pro vědu a vysoké 

školství v čele s náměstkem ministra. Státní vysoké školy mají vedle MŠMT jako správní 

orgány i své zřizovatele, a to Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.  

 Ministerstvo sehrává koncepční roli tím, že zpracovává dlouhodobý záměr 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 

vysokých škol, který předkládá vládě ke schválení, a vláda jej dále předkládá oběma 

komorám Parlamentu. Dlouhodobý záměr se zpracovává a vyhodnocuje jednou za pět let a 

ročně se aktualizuje. 

 Kvalitu vzdělávání MŠMT zabezpečuje prostřednictvím akreditace studijních 

programů na základě stanoviska Akreditační komise. Tato komise vydává stanoviska 

k žádostem o akreditaci studijních programů, o oprávnění vykonávat habilitační řízení 

a řízení ke jmenování profesorem, k zřízení, resp. zrušení fakult, k udělení souhlasu pro 

právnickou osobu, které chce působit jako soukromá vysoká škola a k určení univerzitního 

nebo neuniverzitního typu vysoké školy.  

K dalším základním činnostem ministerstva patří: 

 zpracovávat výroční zprávu o stavu vysokého školství,  

 projednávat a vyhodnocovat dlouhodobé záměry jednotlivých vysokých škol,  

 rozdělovat finanční prostředky státního rozpočtu a kontrolovat jejich čerpání, 

 vyhlašovat rozvojové programy na podporu priorit státu, které jsou finančně 

podporovány ministerstvem,  

 přiznávat stipendia hrazená ze státního rozpočtu,  

 jmenovat a odvolávat členy správních rad veřejných vysokých škol, 

 předkládat prezidentovi republiky návrhy akademických senátů na jmenování 

rektora a návrhy vědeckých rad na jmenování profesorů, 

 vykonávat funkci gestora Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV) 

jednotlivých oborů vzdělávání, 

 poskytovat metodickou podporu vysokým školám při tvorbě vnitřních předpisů, 

které nabývají platnosti jejich zaregistrováním ministerstvem. 
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3.2 Charakteristika vysokých škol 

 

3.2.1 Základní poslání a členění vysokých škol 

 

Vysoká škola je vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Zákon 

o vysokých školách definuje vysokou školu jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy 

a vrcholové centrum vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, která má klíčovou 

roli ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti a k jejím 

základním úkolům patří:  

 rozšiřovat a uchovávat dosažené poznání a pěstovat vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost, 

 umožňovat přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání profesní kvalifikace 

a přípravě pro výzkumnou práci v souladu s demokratickými principy, 

 poskytovat další formy vzdělávání a podílet se na celoživotním vzdělávání, 

 zapojovat se do veřejné diskuse v otázkách společenských, kulturních, etických, 

spolupracovat s různými stupni státní správy a samosprávy, podnikovou 

a kulturní sférou a rozvíjet mezinárodní spolupráci s vysokými školami a jinými 

institucemi v zahraničí.
39

 

Vysoké školy mohou být z hlediska zřizovatele: 

 veřejné – zřizované zákonem, 

 státní (vysoké školy vojenské a policejní)-zřizované zákonem a řízené 

příslušnými ministerstvy, 

 soukromé. 

Další členění vysokých škol je podle poskytovaných studijních programů:  

 vysoké školy univerzitní – mohou uskutečňovat všechny typy studijních 

programů a realizovat vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost; všechny 

veřejné vysoké školy s výjimkou dvou jsou tohoto typu; většina těchto škol má 

fakulty z různých vědních oborů a ty se dále člení na katedry, 

 vysoké školy neuniverzitní – poskytují převážně bakalářské studijní programy, 

ale mohou realizovat i programy magisterské, doktorské programy 

uskutečňovat nemohou; všechny soukromé vysoké školy vznikly jako 

                                                 
39

  Zákon o vysokých školách, § 1. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Terci%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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neuniverzitní, tři z nich získaly statut univerzitní školy; většinou se nečlení na 

fakulty. 

Forma vysokoškolského studia může být prezenční, distanční a kombinovaná. 

Bakalářský studijní program je zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak 

ke studiu ve studijním oboru magisterském. Doba studia je většinou dvou až čtyřletá. 

Studium je zakončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je zpravidla 

obhajoba bakalářské práce. Po absolvování získává student titul bakalář. 

Na bakalářský studijní program navazuje jedno až tříletý program magisterský, 

které může být realizován i samostatně v délce čtyř až šesti let. Studium je zakončeno 

státní závěrečnou zkouškou, včetně obhajoby diplomové práce.  

Dalším navazujícím programem je tříletý doktorský studijní program, který je 

zakončen státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba disertační práce. Studium 

probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.  

Studenti a pedagogové vysoké školy, kteří mohou zastávat akademické funkce, jsou 

profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor, tvoří akademickou obec. 

 

3.2.2 Orgány vysokých škol 

 

Veřejné vysoké školy mají velkou autonomii ve všech oblastech řízení a je na nich 

zaručena akademická svoboda. Na vysokých školách platí zákaz působení politických stran 

a hnutí.  

Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří především rozhodování o: 

 organizační struktuře školy, 

 počtu přijímaných studentů, podmínkách přijímacího řízení a jeho úspěšnosti, 

 realizaci studijních oborů a organizaci studia, 

 právech a povinnostech studentů, 

 zaměření vědecké a jiné tvůrčí činnosti, 

 pracovněprávních vztazích akademických a jiných pracovníků, 

 habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

 hospodaření a nakládání s majetkem, 

 stanovení studijních poplatků,    

 zřizování samosprávných akademických orgánů, 
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 zahraničních kontaktech, mezinárodní spolupráci s vysokými školami a jiným 

subjekty.
40

 

Orgány veřejné vysoké školy jsou: akademický senát, rektor, vědecká rada, 

disciplinární komise, správní rada a kvestor. 

 Podrobněji o jednotlivých orgánech bude pojednáno v kapitole „Současná právní 

úprava“. 

  

3.2.3 Vnitřní předpisy vysokých škol 

  

 Samosprávné orgány veřejné vysoké školy se řídí obecně závaznými předpisy 

a svými vnitřními předpisy, kterými jsou statut, volební a jednací řád akademického 

senátu, vnitřní mzdový předpis, jednací řád vědecké rady, řád výběrového řízení 

k obsazování míst akademických pracovníků, studijní a zkušební řád, stipendijní řád, 

disciplinární řád pro studenty, popřípadě další.   

 Nejdůležitějším vnitřním předpisem je statut, který obsahuje název, sídlo a typ 

školy, právního předchůdce, podmínky pro přijetí ke studiu a pravidla pro podávání 

přihlášek, podmínky studia zahraničních studentů, vymezení obsahu, podmínek 

a frekvence hodnocení činnosti školy, organizační strukturu, poplatky spojené se studiem, 

pravidla pro užívání akademických insignií a pravidla pro konání akademických obřadů 

a zásady hospodaření školy. 

  

3.3 Kvantitativní charakteristika vysokých škol 

 

Tabulky uvedené v přílohách č. 1 až 6 obsahují základní ukazatele charakterizující 

vývoj na vysokých školách v letech 2003 až 2010. Na základě analýzy těchto ukazatelů 

a dalších dostupných údajů můžeme konstatovat následující skutečnosti: 

1. Celkový počet vysokých škol se mezi roky 2003 a 2010 zvýšil o 28,6 %. Podíváme-li  

se na jednotlivé typy vysokých škol, zjistíme, že z kvantitativního pohledu se rozvíjeli 

rozdílně: 

 Počet veřejných vysokých škol vzrostl pouze o 8,3 %. Většina „nových“ 

veřejných škol nevznikla v období let 2003 – 2010, ale hned na počátku 90. let 

                                                 
40

  EURYDICE, EVROPSKÁ KOMISE. EURYDICE: Organizace vzdělávací soustavy České republiky 

2009/2010 [online]. EURYDICE, ©2009 [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/CZ_CS.pdf 
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minulého století, kdy se transformovaly pdagogické fakulty v tehdejších 

krajských městech. 

 Počet státních vysokých škol dokonce klesl na polovinu, což bylo způsobeno 

restrukturalizací vojenského vysokého školství, kdy se nástupcem dřívějších tří 

vojenských vysokých škol stala Univerzita obrany v Brně. 

 Mezi léty 2003 a 2010 přibylo 16 soukromých vysokých škol, což představuje  

nárůst o 57,1 %. Největší rozvoj ovšem soukromé vysoké školství zaznamenalo 

koncem minulého tisíciletí, kdy zákon č. 111//1998 Sb., o vysokých školách,  

vznik soukromých vysokých škol umožnil. 

2. Zatímco v roce 2003 studovalo na veřejných vysokých školách 231 tisíc studentů, 

v roce 2010 to bylo již 340 tisíc studentů, nárůst tedy byl 47,2 %. Počet všech studentů 

ovšem vzrostl o 62,6 %, avšak výrazněji rostl počet studentů soukromých vysokých 

škol. 

3. Rozvoj soukromého školství způsobil, že od roku 2003 do roku 2010 podíl studentů 

veřejných vysokých škol poklesl z 94,7 % na 85,7 %. Na veřejných vysokých školách 

tedy neustále studuje rozhodující počet studentů. 

4. Obdobně se v období let 2003 – 2010  vyvíjely počty absolventů. V roce 2003 získalo 

vysokoškolské vzdělání na veřejných vysokých školách 97,7 % všech absolventů, 

v roce 2010 to bylo již pouze 83 % absolventů. 

5. Celkové výdaje na veřejné vysoké školy v roce 2010 oproti roku 2003 stouply 

o 72,4 %. Počet studentů veřejných vysokých škol ve stejném období vzrostl pouze 

o 47,0 %. Použijeme-li ukazatele průměrné celkové výdaje vztažené na jednoho 

studenta, zjistíme, že tento ukazatel nabyl v roce 2003 hodnotu 81 610,- Kč a do roku 

2010 se zvýšil na 95 695,- Kč. 

6. Velmi důležitý makroekonomický ukazatel, kterým je podíl výdajů na veřejné vysoké 

školy na hrubém domácím produktu, se sice v období let 2003 – 2010 zvýšil z 0,7 % 

na 0,9 %, přesto je však považován za zcela neuspokojivý.    
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4. Legislativní normy vysokoškolského vzdělávání 

 

 Základním předpisem nejvyšší právní síly, který upravuje oblast vzdělávání, je 

zajisté Ústava České republiky. Ta v čl. 33 stanovuje, že každý má právo na vzdělání. Toto 

právo je v souvislosti se studiem na vysoké škole konkretizováno a lze konstatovat, že 

každý má právo studovat na vysoké škole, jestliže splňuje podmínky stanovené zákonem.
41

 

O těchto podmínkách pojednává zákon o vysokých školách v § 48 a násl. Takovou 

interpretaci práva na vzdělání na vysoké škole lze podložit i nálezem Ústavního soudu sp. 

zn. Pl. ÚS 32/95 ze dne 3. 4. 1996, kde bylo judikováno, že: „...právo na vzdělání na 

vysoké škole nelze chápat jako základní právo v tom smyslu, že by každý byl oprávněn 

studovat na vysoké škole, jakou si sám zvolí, a že by stát byl povinen zaručit komukoliv 

takové vzdělání, jaké si přeje.“
42

 Veřejná vysoká škole má dle § 21 odst. 1 zákona o 

vysokých školách pouze povinnost činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání 

příležitostí studovat na vysoké škole a podmínky stanovené pro přijetí nesmí být 

považovány za diskriminační. 

 Dalším právním předpisem – a zřejmě nejvýznamnějším v této oblasti – je zákon 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl za 

přibližně 10 let své platnosti 19-krát novelizován, a to zákony č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 

Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004 Sb., č. 121/2004 Sb., č. 473/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., 

č. 342/2005 Sb., č. 552/2005 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 310/2006 Sb., 

č. 624/2006 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 110/2009 Sb., 

č. 419/2009 Sb. a č. 159/2010 Sb. Z tohoto je patrná tendence o jeho neustále vylepšování, 

ale také to, že se bohužel zatím nepodařilo najít vyhovující právní úpravu. Dále je třeba 

zmínit například jednotlivé zákony o zřízení některých z veřejných vysokých škol či 

o změně jejich názvů. 

 Vedle zákonů je třeba zmínit také nařízení vlády (o informačním systému výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, o změně v organizaci vysokých škol uměleckého 

směru atd.), vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (o obsahu žádosti 

o akreditaci studijního programu, o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu 

přijímacího řízení na vysokých školách, atd.) a další vnitroresortní předpisy Ministerstva 

                                                 
41

  NEDOROST, Libor a kol. Právní úprava vysokého školství. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003. 

189 s. ISBN 80-86432-28-9, s. 16. 
42

  Předpis č. 112/1996 Sb., Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. dubna 1996 ve věci návrhu na 

zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 1996, částka 37, s. 1394-1397. 
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školství, mládeže a tělovýchovy (pokyny, rozhodnutí ministra, statuty, směrnice, pravidla 

atd.). 

 Vysokoškolské vzdělávání je úzce spjato s vědou a výzkumem, které jsou upraveny 

například v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací z veřejných prostředků, v zákoně č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích či v zákoně č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky. 

 V následujících podkapitolách budou nejdříve popsána vybraná ustanovení 

současného zákona o vysokých školách týkající se oblastí, ze kterých byly vybrány otázky 

do marketingového výzkumu, který je nedílnou součástí této diplomové práce, a kterých se 

týkají zamýšlené změny. Poté bude následovat podkapitola zabývající se navrhovanými 

změnami vyplývajícími z návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Tato 

kapitola bude také obsahovat názory odborné veřejnosti na tyto připravované změny, jejich 

kritiku a chválu. 

 

4.1. Současná právní úprava 

 

 Jak bylo naznačeno výše, zákon o vysokých školách není jediným právním 

předpisem upravujícím vysoké školství v naší republice, ale jelikož se zajisté jedná 

o nejpodstatnější normu a většina připravovaných změn se dotýká právě tohoto zákona, 

bude v následujících kapitole pojednáváno pouze o tomto zákonu. 

 

4.1.1. Orgány vysoké školy 

 

 První oblastí, které se mají dotýkat významné změny v reformě vysokého školství, 

je organizace vysoké školy, resp. orgánů vysoké školy. 

Orgány veřejné vysoké školy jsou: akademický senát, rektor, vědecká rada, 

disciplinární komise, správní rada a kvestor. 

 Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán, který je volen tajným 

hlasováním členů akademické obce z jejich řad a má pravomoci v oblasti
43

: 

 rozhodování o řízení, organizaci a zrušení součástí vysoké školy, 

 schvalování vnitřních předpisů školy a jejích součástí, 

 schvalování rozpočtu vysoké školy a kontroly čerpání jejich finančních 

prostředků, 

                                                 
43

  Zákon o vysokých školách, § 9. 
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 schvalování výroční zprávy o činnosti vysoké školy a hodnocení školy, 

 schvalování návrhu na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární 

komise, 

 schvalování podmínek pro přijetí ke studiu, které nejsou realizovány na 

fakultách, 

 usnášení se o návrhu na jmenování rektora, popř. jeho odvolání, 

 schvalování dlouhodobého záměru v oblasti vzdělávací, vědecké a jiné tvůrčí 

činnosti a jeho aktualizace, 

 zrušení vnitřních předpisů nebo jiných rozhodnutí, pokud nejsou v souladu 

s předpisy vysoké školy nebo jinými zvláštními předpisy (na základě návrhu 

rektora).
44

 

Dále se senát může vyjadřovat k záměru rektora jmenovat nebo odvolávat 

prorektory, návrhům studijních oborů, jenž se nerealizují na fakultách, právním úkonům, 

které vyžadují souhlas správní řady a k podnětům a stanoviskům správní rady. 

Akademický senát má nejméně jedenáct členů - přesný počet je stanoven vnitřním 

předpisem vysoké školy stejně jako způsob volby jednotlivých členů, orgány a činnost 

akademického senátu. Studenti tvoří nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu počtu 

členů akademického senátu. Senát se usnáší tajným hlasováním ve věcech vymezených 

zákonem a v ostatních případech v souladu s vnitřním předpisem. Členství v akademickém 

senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. Funkční období 

jeho členů je nejvýše tříleté.
45

 

Zasedání akademického senátu jsou veřejnosti přístupná. V jejich průběhu má 

rektor právo vystoupit, jakmile o to požádá. Akademický senát se schází pravidelně a na 

žádost rektora je možné jej svolat i k mimořádnému zasedání. 

Rektor stojí v čele vysoké školy, je jmenován a odvoláván prezidentem na základě 

návrhu akademického senátu, jeho funkčním obdobím jsou maximálně dvě po sobě jdoucí 

čtyřletá období.
46

 

Vědecká rada školy projednává např. dlouhodobý záměr školy, schvaluje studijní 

programy, které jsou mimo kompetence vědecké rady fakulty, spolupůsobí při habilitačním 

řízení a při řízení ke jmenování profesorem (v rozsahu stanoveném zákonem).
47
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Její členové, které jmenuje a odvolává rektor, jsou vybíráni z řad významných 

reprezentantů z oborů, ve kterých škola vzdělává své studenty. Nejméně jedna třetina členů 

není z řad akademické obce příslušné školy. Jejím předsedou je rektor.
48

    

Disciplinární komise se zabývá disciplinárními přestupky studentů, kteří nejsou 

zapsáni na žádné z fakult této školy. Členy a předsedu jmenuje z řad členů akademické 

obce rektor, přičemž studenti jsou zastoupeni jednou polovinou. Funkční období je 

maximálně dvouleté.
49

 

 Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas k právním 

úkonům, kterými vysoké škola hodlá nabýt nebo převést nemovitý a movitý majetek 

(u movitého majetku musí být cena vyšší než pětinásobek částky, od níž jsou věci 

považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek), zřídit věcné břemeno nebo 

předkupní právo a hodlá založit jinou právnickou osobu a k peněžitým a nepeněžitým 

vkladům do těchto jiných právnických osob. Také se v souladu se zákonem vyjadřuje 

k dlouhodobému záměru, rozpočtu a výroční zprávě o činnosti a hospodaření.
50

 

 Tento orgán má zpravidla 9 členů, počet musí být vždy dělitelný třemi. Členové 

správní rady jsou po projednání s rektorem jmenování ministrem, a to při dodržení zásady, 

aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní 

samosprávy a státní správy. Její členové nemohou být zaměstnanci vysoké školy. Jsou 

jmenováni na dobu 6 let. Po prvním jmenování členů správní rady se vylosováním určí 

jedna třetina členů, jejichž období skončí po 2 letech, druhá třetina členů bude mít funkční 

období čtyřleté. Zasedání se musí konat minimálně dvakrát do roka. Způsob jednání rady, 

volba předsedy a místopředsedy se řídí statutem, který schvaluje ministr.
51

     

 Kvestorem, kterého jmenuje a odvolává rektor, je řízeno hospodaření a vnitřní 

správa vysoké školy.
52
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4.1.2. Hospodaření vysokých škol 

 

 Další diskutovanou oblastí je financování vysokých škol a jejich hospodaření. Tato 

problematika je taktéž upravena v zákoně o vysokých školách.  

 Veřejné a státní vysoké školy jsou financovány ze státního rozpočtu, rozpočtových 

kapitol ústředních orgánů, které je spravují. V souladu s již dříve zmíněným zaměřením 

této diplomové práce se dále budu věnovat financování veřejných vysokých škol. Tyto 

školy sestavují svůj rozpočet jako vyrovnaný. Financování je vícezdrojové, přičemž 

hlavním zdrojem (téměř 70 % ročních příjmů) je státní rozpočet. Další zdroje představují 

poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, výnosy hlavní a doplňkové činnosti. 

Výjimečné zdroje jsou například ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a 

krajů.  

  Prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány k běžným i kapitálovým 

výdajům, které tvoří přibližně jednu sedminu. Prostředky jsou poskytovány formou 

příspěvků (na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost),  

jejichž zůstatek je převoditelný do dalšího roku, nebo formou dotací (na ubytování 

a stravování), které jsou s drobnými výjimkami nepřevoditelné. Školy jsou financovány 

podle výkonů, které jsou určovány výši normativů (ročních jednotkových nákladů na 

studium určitého programu) a počtem studujících.
53

 

      Jedním ze zdrojů financování mohou být poplatky za činnosti spojené s přijímacím 

řízením a poplatky spojené se studiem, které se týkají studentů, kteří překračují standardní 

dobu studia nebo studují postupně více studijních oborů.  

 Finanční podpora studentů ze zdrojů státního rozpočtu je možná formou stipendií 

na ubytování a formou dotovaného stravování. Podpora ze zdrojů stipendijního fondu 

školy se studentům vyplácí v souladu s vnitřními předpisy. 

 

4.1.3. Ostatní oblasti 

 

Zákon o vysokých školách lze považovat za komplexní úpravu vysokého školství 

bez ohledu na formu zřízení vysoké školy, její typ a povahu vzdělávací činnosti. Postavení 

orgánů vysoké školy a úprava vnitřní organizační struktury veřejné vysoké školy jsou 

                                                 
53

  EURYDICE, EVROPSKÁ KOMISE. EURYDICE: Organizace vzdělávací soustavy České republiky 

2009/2010 [online]. EURYDICE, ©2009 [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/CZ_CS.pdf 



27 
 

obsaženy přímo v zákoně. Toto zcela neodpovídá trendu, který doporučila Rada Evropy, 

aby konkrétní dělba pravomocí a funkční vztahy jednotlivých orgánů a složek vysoké 

školy byly přeneseny na vnitřní předpisy vysoké školy.
54 

Další problém lze spatřovat v problematické interpretaci některých ustanovení 

z důvodu pozdějších právních úprav jiných právních předpisů (jako příklad lze uvést 

autonomii fakult v pracovněprávních vztazích, která stojí proti ustanovení, že veřejná 

vysoká škola je jediný subjekt - zaměstnavatel, který má povinnost zaručit rovné zacházení 

se všemi zaměstnanci). Takového právní prostředí způsobuje nejistotu a vytváří rizika 

z nejednoznačnosti právního řádu.
55

 

Můžeme konstatovat, že jedním z trendů vývoje soudobé společnosti je její 

elektronizace. Nynější právní úprava, ale tento jev nereflektuje ve věcech správních 

procesů studentů ve vztahu k vysoké škole (až na výjimky, které nalezneme například 

v § 57 odst. 3 zákona o vysokých školách, kde je počítáno s tím, že výkaz o studiu lze 

evidovat rovněž v elektronickém informačním systému vysoké školy). 

Nesystematická je taktéž úprava poměru státní správy a samosprávy na úseku 

vysokého školství, a to v tom ohledu, že některá oprávnění vysoké školy spadající do její 

samosprávné působnosti jsou nelogicky řazena v zákoně do části deváté s názvem Státní 

správa (například působnost v oblasti stipendií). 

Jelikož v následující kapitole, kde budou rozebírány navrhované změny zákona 

o vysokých školách, budou zmiňovány pojmy školné a finanční pomoc studentům, 

považuji za nutné na tomto místě uvést, že tyto instituty v současné právní úpravě 

neexistují a bude se tedy jednat o „novinky“ v naší legislativě.  

 

4.2. Navrhované změny legislativních norem 

 

Tato podkapitola vychází z největší části z Věcného záměru zákona o vysokých 

školách ze dne 9. 9. 2011 a bude navazovat na předchozí podkapitolu, kde byl popisován 

současný stav a podoba legislativní úpravy v oblasti vysokého školství. 

Zákony o vysokých školách z roku 1990 a 1998 přebíraly některé rysy z dřívější 

právní úpravy a i přesto, že docházelo k mnoha novelizacím, je pociťována potřeba nového 

zákona o vysokých školách, který by korespondoval s vývojem v posledních letech. 
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Postavení zákona o vysokých školách by mělo být jasně specifikováno jako 

postavení speciálního předpisu v oblasti správního práva ve vztahu ke správnímu řádu jako 

obecnému předpisu. Regulace vnitřních poměrů by neměla být tak detailně upravena 

samotným zákonem, ale měla by být ponechána na vůli vysoké školy (tedy ve sféře 

samosprávného rozhodování), kterou by vyjádřila prostřednictvím vnitřního předpisu. Dále 

by v novém zákonu o vysokých školách měl být jasněji upraven vztah samosprávy a státní 

správy v oblasti vysokého školství.
 56 

Nový zákon by měl být konstruován na principu minimální regulace, tedy měly by 

být upraveny pouze ty otázky, které je třeba upravit ve veřejném zájmu na věrohodném 

a transparentním fungování vysokých škol a pro zaručení minimální kvality 

vysokoškolského vzdělávání. 

V následujících podkapitolách se zaměřím na oblasti změn, ze kterých byly 

vybrány otázky do marketingového výzkumu. 

 

4.2.1. Orgány vysokých škol a vnitřní organizace 

 

Akademická obec, která představuje personální substrát veřejnoprávní korporace 

(kterou je veřejná vysoká škola), bude dále představovat významný atribut vysoké školy, 

který se bude podílet na rozhodování ve věcech vysokého školství. 

Rektor by měl i nadále představovat jediný orgán s všeobecnou působností. 

Všechny ostatní orgány budou mít rozsah své působnosti určený výčtem.  

Podle současné právní úpravy může být v akademickém senátu jedna polovina až 

jedna třetina studentů. Návrh nového zákona ovšem počítá právě s jednou třetinou studentů 

v akademickém senátu. Postavení studentů je tedy v akademickém senátu oslabeno. 

I pravomoci akademického senátu by měli být do budoucna zúženy ve prospěch rady 

vysoké školy. Bude nadále schvalovat statut vysoké školy, vnitřní předpisy, dlouhodobý 

záměr, rozpočet atd. a k ostatním věcem by měl mít právo se vyjádřit. Zákonodárce se 

ovšem nezmiňuje o tom, co se stane, když vyjádření akademického senátu bude všemi 

přehlíženo. Všeobecně by akademický senát měl vykonávat funkce kontrolní, iniciativní 

a poradní.
57

 

Významné změny by se měly týkat rady veřejné vysoké školy. Postavení rady 

bude posíleno co do jejich oprávnění. Rozdílné budou také podmínky členství a výběr 
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a jmenování těchto členů. Ve věcném záměru zákona o vysokých školách je řečeno: „Rada 

veřejné vysoké školy bude vymezena jako orgán veřejné vysoké školy pověřený péčí 

o naplňování jejího poslání stanoveného statutem. K zabezpečení nezávislého výkonu této 

funkce zákon stanoví podmínku nekompatibility mezi členstvím v radě veřejné vysoké školy 

a členstvím v akademické obci veřejné vysoké školy...“
58

 Tito členové budou jmenování 

ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. První třetina členů bude jmenována na návrh 

rektora vysoké školy, druhá třetina na návrh akademického senátu a třetí z vlastního 

podnětu ministra. Zajímavé mi přijde, že zákonodárce se nebojí střetu zájmu na tomto 

místě, když právě rada veřejné vysoké školy navrhuje prezidentovi kandidáta na rektora 

a ten poté vybírá jednu třetinu členů této rady. Další zvláštností mi přijde to, že třetinu 

členů vybírá ministr podle svého uvážení. Tímto dochází k minimalizování autonomie 

veřejných vysokých škol a k posílení postavení státu a vlády ve sféře vysokého školství. 

Což je zcela v protikladu s tím, když zákonodárce tvrdí, že by regulace vnitřní organizace 

vysoké školy měla být prováděna v minimální možné míře zákonem a v maximální 

vnitřními předpisy jednotlivých vysokých škol. Toto vnímám jako snahu o posilování 

autonomie vysokých škol, a proto zde spatřuji již zmíněný protiklad. Poslední podmínkou 

pro výběr členů rady veřejné vysoké školy je, že alespoň jedna třetina musí být tvořena 

členy veřejné vysoké školy. Pojem „člen veřejné vysoké školy“ se ale na žádném jiném 

místě v našem právním řádu nepoužívá a není tedy úplně zřejmé, co přesně tímto pojmem 

chtěl zákonodárce vyjádřit.
 59

 

Toto omezení samosprávné pravomoci veřejných vysokých škol je kritizováno 

i odbornou veřejností – například vrchními představiteli Univerzity Karlovy v Praze.
60

 

 

4.2.2. Hospodaření vysokých škol 

 

Financování veřejných vysokých škol by mělo být realizováno na základě 

rámcových smluv, které budou jednotlivé veřejné vysoké školy sjednávat s ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. V těchto smlouvách bude stanoveno: směr působení 
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veřejné vysoké školy, ukazatele výkonu a minimální zaručená výše příspěvku při splnění 

těchto ukazatelů. Takovéto smlouvy se budou sjednávat na tři až pět let.
61

 

Nový zákon o vysokých školách by měl obsahovat v části druhé, hlavě páté zvláštní 

ustanovení o těchto rámcových dohodách, o financování vysoké školy státem a o vztahu 

příspěvku na činnost veřejné vysoké školy (získaném na základě rámcové dohody) 

k rozpočtových pravidlům. 

Víme tedy, že vysoké školy budou mít garantovanou minimální výši příspěvku na 

svou činnost, pokud splní dané ukazatele. Není ovšem jasné, jak se bude stanovovat výše 

tohoto příspěvku a jak významné při stanovování této částky bude školné a příjem z něj.  

Na tomto místě lze dále zmínit, že bohužel nikde není stanoveno, že školné by mělo 

být příjmem pouze dané vysoké školy, která jej za studium vybrala. Je možné, že situace 

bude taková, že školné ze všech škol půjde na účet ministerstvu, které je potom na základě 

výše zmíněných rámcových smluv přerozdělí jednotlivých školám. Peníze ze státního 

rozpočtu se tedy z části nahradí penězi vybranými od studentů. Vysokým školám se jejich 

celkové příjmy nezvýší a důvod uváděný jako podpora pro zavedení školného – zvýšení 

příjmů veřejných vysokých škol a tím i zvýšení jejich kvality – se zdá být naprosto 

nelogický.
62

 

 

4.2.3. Ostatní oblasti 

 

Hodnocení kvality je další oblastí, kde by mělo dojít ke změnám. Bude založeno 

na kombinaci dvou prvků – předběžné akreditaci ověřující dosažení a splnění určitých 

minimálních standardů a hodnocení orientované na průběžné zlepšování. Dále se bude 

striktněji rozlišovat mezi vnějším zajišťováním kvality (resp. prostřednictvím státních 

orgánů) a vnitřním zjišťováním kvality samotnou školou. Škola bude mít větší 

odpovědnost za zajišťování kvality. Bude rozšířen institut akreditace (tzn. součást vnější 

kontroly a hodnocení kvality), u kterého budou stanoveny různé výjimky, možnosti 

omezení a další podmínky.
63

 

Co se týká vnitřního systému hodnocení kvality, základní ustanovení budou 

obsažena v samotném zákoně a podrobnosti budou stanoveny ve vyhlášce ministerstva. 
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K celistvé úpravě bude dále potřebné rozpracování této problematiky ve vnitřních 

předpisech samotné vysoké školy. Škola tedy bude hodnotit sama sebe v oblasti kvality. 

Vysoká škola bude pravidelně hodnotit i vnitřní systém zajišťování kvality 

a jedenkrát za pět let bude provedeno vnější hodnocení, jehož výsledkem bude doporučení 

vysoké škole. Výsledky obou druhů hodnocení by měly být zveřejňovány.
64

 

V kritice této úpravy lze nalézt argument, že v dobách šetření, by měl být zaveden 

institut vnějšího hodnocení, které bude prováděno soukromými firmami, kterým za tuto 

práci bude platit ministerstvo ze státních peněz. A navíc objektivitu takovéhoto hodnocení 

zřejmě nebude možné zajistit, protože firmy nebudou chtít předkládat negativní hodnocení 

z toho důvodu, že v příštích letech by si je vysoká škola – tzn. jejich klient – znovu pro své 

hodnocení nevybrala.
65

 

Novinkou v našem právním řádu má být školné. Nový zákon o vysokých školách 

by měl stanovit povinnost studentům veřejných vysokých škol hradit veřejné vysoké škole 

za studium školné. Výše školného by měla být stanovena samotnou vysokou školou v jejím 

statutu, ale zároveň musí být v rozmezí stanoveném zákonem. Od prvního roku studia až 

do jeho dokončení bude školné po standardní dobu studia fixováno.
66

 Po překročení 

standardní doby studia ovšem veřejná vysoká škola již nebude limitována zákonem 

stanovenou maximální výši školného a bude moci po studentovi chtít školné v libovolné 

výši. Prodloužení studia například o roku může tedy studenta v praxi vyjít klidně více než 

předchozí roky studia dohromady. V kritice školného se objevuje také argument, že 

zavedení školného zpomalí nebo dokonce ukončí trend, který spočívá v podpoře studentů 

při výměnných pobytech do zahraničí. Jelikož během stipendijního pobytu v zahraničí 

obvykle nelze přerušit studium na domácí škole, musí student v jeho průběhu platit za 

pobyt v zahraničí a současně za studium doma v podobě školného. Tímto se pobyty 

v zahraničí stanou pro studenty ještě více finančně náročné. Zavedením školného by se 

také prohloubila sociální nerovnost a studium na vysoké škole by se mohlo změnit ze 

„studia pro nadané a inteligentní“ na „studium pro studenty z bohatých rodin“. Poslední 

problém, který spatřuji v zavedení školného, byl zmíněn již výše v podkapitole 

Hospodaření vysokých škol. Školné nebude příjmem navíc pro vysokou školu, která ho 
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vybere, nýbrž nahradí zdroje od státu penězi vybranými od studentů. Vysoké školy tedy ve 

finále na zavedení školného nezbohatnou. 

Se školným je velice úzce spjata finanční pomoc studentům. Společně s věcným 

záměrem zákona o vysokých školách pracují zákonodárci také na věcném záměru zákona 

o finanční pomoci studentům. „Zákon o finanční pomoci studentům upraví podmínky 

poskytování finanční pomoci studentům při hrazení školného a při krytí životních nákladů 

při studiu mimo systémy stipendií poskytovaných vysokými školami v jejich samosprávné 

působnosti.“
67

 „Samotný zákon o finanční pomoci studentům zahrnuje tato řešená témata: 

 spoření na vzdělání, 

 půjčky na školné, 

 půjčky na životní náklady studentů, 

 veřejnoprávní podpora studentů, 

 soukromoprávní podpora studentů.“
68

 

Finanční pomoc studentům chce zákonodárce zavést, aby odstranil finanční bariéru 

přístupu ke studiu, která bude způsobena zavedením školného.  

Jelikož finanční pomoc studentům není součástí zákona o vysokých školách, 

nebudu se jí v této diplomové práci podrobněji zabývat. 
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5. Analýza vybraných ustanovení zákona prostřednictvím marketingového 

výzkumu  

 

5.1 Metodologie marketingového výzkumu  

  

5.1.1. Definice výzkumu, jeho etapy a metody  

 

 Kozel uvádí, že: „Kotler (2001) definuje marketingový výzkum jako systematické 

určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací týkajících se určitého 

problému, před kterým firma stojí.“
69

 Dále Kozel uvádí, že základním rozdílem mezi 

průzkumem a výzkumem je to, že průzkum je realizován v kratším čase a je méně 

podrobnější. 

 Marketingový výzkum se člení na dvě etapy, a to etapu přípravnou a realizační. 

V přípravné etapě je zejména nutno, aby byl definován problém a cíl a zpracován plán 

výzkumu. Ve vlastní realizační etapě pak dochází ke sběru dat a jejich zpracování, 

interpretaci a závěrečnému vyhodnocení. 

 Ve fázi zpracování plánu výzkumu je nutno vybrat metodu sběru údajů. Kozel 

konstatuje, že: „V případě kvantitativního výzkumu nebo nějakého jednoduššího 

kvalitativního výzkumu, u kterého nebudeme potřebovat spolupráci odborníků z jiných 

vědních disciplín, půjde o rozhodování mezi těmito metodami: 

- pozorování, 

- dotazování, 

- experiment.“
70

 

 Každou metodu pak můžeme dále členit podle jednotlivých typů.  

 Pozorování může být dle Kozla členěno na 5 typů: 

- „přímé nebo nepřímé, 

- zřejmé nebo skryté, 

- uměle vyvolané nebo přirozené, 

- nestrukturované nebo strukturované a  

- osobní nebo s pomůckami.“
71
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Dotazování členíme na: 

- osobní, 

- písemné, 

- telefonické, 

- elektronické. 

 Poslední metoda marketingového výzkumu – experiment je vlastně testováním 

chování v určitých podmínkách.  

 Nejrozšířenější metodou je dotazování. Jednotlivé typy dotazování mají své výhody 

a nevýhody. Liší se náročností zpracování, finanční a časovou náročností, možnostmi 

kladených dotazů apod. Např. podle Kozla: „Výhodou písemného dotazování je relativně 

nižší finanční náročnost, jednodušší organizace, adresnost, široké územní rozložení, 

dostatek času na odpovědi, nemožnost ovlivnit respondenta tazatelem. Nevýhodou je nízká 

návratnost, nutná podpora návratnosti, mívá anketní efekt, nutno používat jednoduché 

otázky, čekání na odpovědi bývá delší, nelze kontrolovat, jak respondent porozuměl 

otázkám.“
72

  

 Kromě výběru metody sběru údajů je zapotřebí v přípravné etapě rozhodnout, kdy 

bude výzkum realizován, kdo budou dotazovaní a kolik bude oslovených.   

 Mezi základní techniky výběru vzorků dotazovaných patří: 

- reprezentativní (o výběru rozhoduje náhoda – losování, tabulka náhodných 

čísel, systematický výběr, nezávislý znak),  

- kvazireprezantativní (kvótní výběry – vzorek koresponduje se základním 

souborem),  

- nereprezantitivní (jedná se o úsudkové techniky, o vzorku rozhoduje 

tazatel).
73

 

 Velikost vzorku je ovlivněna požadavky na přesnost šetření, ochotou výše 

vynaložených nákladů apod. Obecně platí, že s rostoucím počtem respondentů jsou 

výsledky spolehlivější. 
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5.1.2. Konstrukce dotazníku a typy otázek   

  

 Základní zásadou je, aby otázky obsažené v dotazníku byly pro tazatele 

srozumitelné. Dle Kozla: „Špatně formulovaná otázka je jedním z hlavních zdrojů 

nepřesných nebo jinak chybných odpovědí. Proto bychom měli znát některá pravidla: 

- Ptát se přímo. 

- Ptát se jednoduše. 

- Užívat známý slovník. 

- Užívat jednovýznamová slova. 

- Ptát se konkrétně. 

- Nabízet srovnatelné odpovědi. 

- Užívat krátké otázky. 

- Vyloučit otázky s jednoznačnou odpovědí. 

- Vyloučit zdvojené otázky. 

- Vyloučit sugestivní a zavádějící otázky. 

- Vyloučit nepříjemné otázky. 

- Snižovat citlivost otázek. 

- Vyloučit negativní otázky. 

- Vyloučit motivační otázky. 

- Vyloučit odhady.“
74

 

 Počet otázek a náročnost výběru odpovědí by neměl odradit respondenta dotazník 

vyplnit.  

 Dotazník by měl v úvodní části zejména vysvětlit respondentovi cíl, zaručit 

anonymitu, podat informace k vyplňování odpovědí, poděkovat a zveřejnit autora 

realizovaného výzkumu.    

 Otázky podle autorů Bártová a Bárta i podle Kozla dělíme podle účelu následovně: 
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Obrázek č. 5.1 – Členění otázek
75

 
a 76

 

 

 Nástrojové otázky nebývají mnohdy vyhodnocovány. Např. filtrační, nebo-li 

screeningové otázky dávají možnost roztřídit respondenty na ty, kterých se zkoumané téma 

bezprostředně týká a na ty, kteří se zkoumaným tématem nemají žádné zkušenosti. 

Analytické otázky jsou otázkami identifikačními. Otázky psychologicko-funkční, také 

kontaktní, jsou otázkami, které se umísťují na úvod nebo závěr dotazníku a mají navodit 

ochotu dotazovaného k odpovědím. Otázky kontrolní by měly ověřit pravdivost výpovědí 

respondenta.  

 Ve skupině výsledkových otázek jsou otázky nominální, na které dotazovaní 

odpovídají konkrétní odpovědí, a měřítkové, které zkoumaný jev měří pomocí např. 

stupnice nebo škály možných odpovědí. 

 Dalším možným členěním otázek je členění podle variant odpovědí. Podle Kozla 

členíme podle tohoto kritéria otázky na: 

- uzavřené (to jsou otázky, které mají možné varianty odpovědí, ze kterých si 

respondent vybírá, a ty se dále člení na: 

- alternativní (možná pouze jedna odpověď), 

- selektivní (možno více variant odpovědí). 
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Nástrojové: 

- analytické 

Pomůcky: 

- psychologicko-funkční 

 - filtrační 

- kontrolní 
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Výsledkové: 

- nominální 

- měřítkové 

- vzorky 

- verbální 

- obrazové 

Otázky 
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- polouzavřené (jedná se o otázky, které mají definovány možnosti odpovědí, 

ale je zde i tzn. „úniková cesta“, kterou pokud respondent zvolí, dává mu 

možnost okomentovat odpověď,   

- otevřené (k těmto otázkám se respondent vyjadřuje svým slovním 

vyjádřením bez omezení rozsahu).
77

 

 

5.2 Realizace marketingového výzkumu 

 

5.2.1 Přípravná a realizační etapa výzkumu 

 

 V teoretické části této diplomové práce je popsána metodologie realizace  

marketingového výzkumu prováděného formou dotazníkového šetření, zásady písemného 

dotazování, principy formulování otázek apod.       

 Tato podkapitola je věnována popisu aplikace jednotlivých fází dotazníkového 

výzkumu.  

 V přípravné etapě byl definován cíl výzkumu, kterým je získat odpovědi na otázky 

týkající názorů studentské akademické obce na reformu vysokoškolské soustavy a přípravu 

nového vysokoškolského zákona, zjistit úroveň informovanosti a zájem o řešení této 

problematiky, názorovou hladinu a postoje respondentů k otázkám např. zavedení 

školného, k úloze Rady vysokých škol a akademických senátů a k dalším otázkám 

souvisejícím s řešenou problematikou. 

 Byla provedena analýza získaných informací, které se tématu týkají. Jedná se 

zejména o věcný záměr zákona o vysokých školách, průzkumy veřejného mínění, studie a 

analýzy akademických subjektů a studentských iniciativ. 

 Byla zvolena forma písemného dotazování, které zaručuje snadnou distribuci 

dotazníků, relativně menší časovou náročnost a anonymitu respondentů.  

 

 

5.2.2 Charakteristika dotazníku 

 

K dosažení cíle byl připraven dotazník (viz Příloha č. 7), který obsahuje 8 

uzavřených otázek a 3 otázky identifikační. Tyto identifikační otázky měly za úkol 
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rozčlenit respondenty na  muže a ženy, analyzovat věkovou strukturu dotazovaných 

a rozčlenit je podle dosaženého vzdělání.   

Výsledná verze a rozsah dotazníku byl ovlivněn výsledky předvýzkumu, který byl 

proveden u 5 dotazovaných. Na základě jejich názorů na jasnost formulací, možnosti 

odpovědí a rozsah byly některé otázky upraveny a počet otázek snížen na 8. 

 V úvodu dotazníku byl dotazovaným objasněn účel výzkumu, zaručena anonymita 

a podáno ujištění o nemožnosti zneužití získaných informací. V závěru bylo vysloveno 

poděkování za vyplnění dotazníku.  

 

5.2.3 Soubor respondentů a vlastní průběh výzkumu 

 

 Soubor oslovených respondentů byl tvořen studenty různých ročníků dvou 

vysokých škol, a to Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické 

fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Distribuce dotazníku byla 

provedena osobním předáním a mailem.  

 Vlastní výzkum probíhal od 1. 4. 2012 do 31. 5. 2012. Dotazníky byly předány 

celkem 450 studentům většinou prostřednictvím vyučujících pedagogů a zaslány na 

100 emailových adres.   

  

5.3  Vyhodnocení dotazníků a interpretace odpovědí  

 

 Z celkového počtu 550 oslovených studentů vyplnilo dotazník 450, což znamená 

vysokou návratnost dotazníku, a to ve výši 82 %.  

 Pro vyhodnocení odpovědí bylo použito tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel. 

K analýze získaných informací byl použit statistický ukazatel relativní četnost. 

Číselné vyhodnocení výsledků jednotlivých otázek je prezentováno v tabulkové 

formě  v Příloze č. 8. 

  

5.3.1 Vyhodnocení souboru respondentů 

 

 Z identifikačních údajů dotazovaných vyplývá, že výzkumu se zúčastnilo 60 % žen 

a 40 % mužů. Ve věku do 20 let bylo 45 % respondentů, 34 % bylo ve věku 21-25 let, 

15 % bylo ve věku 26-30 let a pouze 6 % byli respondenti starší 30 let. Ve vzorku 

dotazovaných bylo 25 % vysokoškoláků a 75 % středoškoláků.  
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Graf č. 5.1 - Pohlaví Graf č. 5.2 - Věk Graf č. 5.3 - Vzdělání 

 

5.3.2 Vyhodnocení dotazníkových otázek  

 

Vyhodnocení otázky č. 1 

 

1) Otázka k problematice reformy vysokého školství 

U této otázky si respondenti mohli vybrat ze čtyř možností, a tím odpovědět, zda 

mají dostatečné informace o reformě vysokého školství a současně zvolit odpověď, zda je 

reforma zajímá či nikoli.    

 

Graf č. 5.4 - Odpovědi vyhodnocující znalosti respondentů o reformě vysokého školství 

 

 Z vyhodnocení této otázky vyplývá, že více než polovina dotázaných nemá 

dostatečné znalosti, přestože je problematika zajímá, na druhé straně 23 % respondentů má 

dostatek informací, ale reforma je nezajímá. Pouze 16 % dotázaných má informace 

a aktivně je řešení vysokého školství zajímá.  
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Vyhodnocení otázky č. 2 

 

2) Otázka ke spokojenosti či nespokojenosti respondentů se současným stavem  

vysokého školství 

 Tři možné odpovědi dotazovaných by měly dát odpověď na spokojenost se 

současným stavem vysokého školství a vyhodnotit zájem respondentů o jeho řešení. 

 
 

Graf č. 5.5 - Odpovědi vyhodnocující spokojenost respondentů se současným stavem  vysokého školství 

 

 Největší podíl dotazovaných (56 %) není spokojeno se současným stavem 

vysokého školství, ale pouze 8 % se snaží aktivně zapojit do řešení této problematiky. 

Názor, že není potřeba žádná reforma, má 44 % dotazovaných. 

 

Vyhodnocení otázky č. 3 

 

3) Otázka k názoru respondentů na akademický senát 

 U tohoto dotazu mohli volit dotazovaní čtyři varianty odpovědí a jejich 

vyhodnocení by mělo přinést odpověď na dotaz, jaký názor mají dotazovaní na funkčnost 

a potřebu tohoto orgánu. 
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Graf č. 5.6 - Odpovědi vyhodnocující názor respondentů na akademický senát 

 

  

Pouze 20 % dotazovaných studentů se domnívá, že senát má nezastupitelnou roli. Dvě 

třetiny dotazovaných (67 %) nezná jeho roli, 7 % respondentů o senátu nikdy neslyšelo a  6 

% hodnotí jeho roli zcela velmi negativisticky.  

 

Vyhodnocení otázky č. 4 

 

4) Otázka k názoru respondentů na zavedení školného 

 Respondenti u této otázky vybírali z 7 možných odpovědí a vyjádřit tak svůj názor, 

zda souhlasí se zavedením školného a zvolit důvod souhlasu či nesouhlasu.  

 
 

Graf č. 5.7 - Odpovědi vyhodnocující názor respondentů na zavedení školného 
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 Největší podíl respondentů nesouhlasí se zavedením školného (85 %), důvodem 

u většiny (42 %) je názor, že školné povede k omezení přístupu ke vzdělání sociálně 

slabších skupin.  

 

Vyhodnocení otázky č. 5 

 

5) Otázka k názoru respondentů roli rady vysokých škol 

 Respondenti u této otázky vybírali ze 4 odpovědí, čímž měli vyjádřit svůj názor, 

zda zapojení odborníků z praxe bude pro vysoké školy přínosem, či nikoli. 
 

 
 

 Graf č. 5.8 - Odpovědi vyhodnocující názor respondentů na Radu vysokých škol 

 

 Více než polovina respondentů (57 %) nemá o této problematice informace, a proto 

se nemůže vyjádřit. Názor 18 % dotazovaných je, že zapojení odborníků z prostředí mimo 

vysoké školy bude mít negativní dopad a téměř totožné procento respondentů (17 %) je 

zcela opačného názoru a domnívá se, že zapojení těchto odborníků přinese kladné efekty 

v řízení a fungování vysokých škol. 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 6 

 

6) Otázka k názoru respondentů na provázanost úrovně kvality výuky se systémem 

financování vysokých škol 

 Dotazovaným byly nabídnuty 3 varianty odpovědí, a to buď že vysoké školy s vyšší 

úrovní kvality výuky by měly být finančně zvýhodněny při poskytování finančních 

prostředků od ministerstva, nebo že by žádné vysoké školy neměly být finančně 
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zvýhodňovány, protože neexistuje ukazatel, který by objektivně zhodnotil úroveň výuky 

a poslední variantou byla odpověď pro ty tazatelé, kteří neznají zkoumanou problematiku. 

 

 
 

Graf č. 5.9 - Odpovědi vyhodnocující názor na vazbu úrovně kvality výuky a systémem financování 

  

 Více než polovina respondentů (55 %) je názoru, že provázanost úrovně výuky 

a výše prostředků financování je potřebná, 30 % nesouhlasí, protože se domnívá, že úroveň 

výuky nelze objektivně vyhodnotit. Zbylý podíl dotazovaných nedovede z důvodu 

nedostatku informací problém posoudit. 

 

Vyhodnocení otázky č. 7 

 

7) Otázka k názoru respondentů na délku funkčního období děkanů a rektorů 

a skutečnosti, že tuto funkci mohou vykonávat jen dvě po sobě jdoucí funkční 

období. 

 Respondenti si mohli vybrat z nabídky 4 možných odpovědí, a to že s oběma 

omezeními souhlasí, nebo že jsou názoru, že podmínka dvou po sobě funkčních období je 

zbytečně omezující, nebo že nesouhlasí s oběma omezeními. Poslední možná odpověď 

byla tzv. „úniková varianta“, tj. že nedovedou posoudit z důvodu neinformovanosti. 
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Graf. č. 5.10 - Odpovědi vyhodnocující názor na délku funkčního období děkanů a rektorů možnosti výkonu 

funkce v časovém období 

  

 Téměř dvě třetiny dotazovaných je ztotožněno s omezováním délky funkčního 

období a s omezeními souhlasí. Zcela opačnou možnost odpovědi, tedy nesouhlas  

s časovým omezením výkonu funkce, si zvolilo pouze 15 %, 13 % dotazovaných souhlasí 

s délkou funkčního období, ale nelíbí se jim omezení dvěma po sobě následujícími 

obdobími. I u této otázky se vyskytli respondenti, kteří neměli k problematice dostatek 

informací (7 %). 

 

Vyhodnocení otázky č. 8 

 

8) Otázka k názoru respondentů na podvodné nabytí titulů. 

 Respondenti si mohli vybrat 4 odpovědi, a to zda souhlasí o odebráním 

vysokoškolského titulu, a to kategoricky v každém případě nebo jen v případě 

prokazatelného podvodného získání, či zda nesouhlasí. Poslední variantou odpovědi byla 

odpověď pro neinformované, kteří nemohou posoudit problém.  
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Graf č. 5.11 - Odpovědi vyhodnocující názor podvodné případy získání titulu  

     

 Největší podíl odpovědí bylo pro odebrání vysokoškolského titulu (88 %), z toho 

51 % si myslí, že by titul měl být odebrán pouze v případě prokazatelného podvodného 

získání a 37 % tazatelů se rozhodlo, že by měl být titul odebrán vždy. Opačného názoru, 

tedy ponechání titulu v každém případě bylo 8 % a 4 % respondentů nemají k řešené 

otázce dostatek informací. 

 

5.3.3 Rekapitulace výsledků marketingového výzkumu  

  

 Z vyhodnocení výzkumu vyplynulo, že studenti, kteří odpovídali na dotazníkové 

otázky, jsou málo informovaní o připravované vysokoškolské reformě a dokonce neznají 

ani současné fungování vysokého školství. Toto dokládá jejich nízká informovanost, např. 

o funkci akademického senátu, o časovém omezení funkčního období rektorů a děkanů, 

financování vysokých škol apod. Ti, kteří mají dostatečné množství informací o reformě, 

se však aktivně nezapojují do řešení situace. A vyskytla se i taková skupina dotazovaných, 

kteří informace nemají a zcela je reforma nezajímá. Ve vzorku respondentů se vyskytl 

dokonce podíl takových, kteří jsou nespokojeni, ale situací se nezabývají. Jen malá část 

nespokojených se snaží aktivně zapojit a současnou situaci řešit.  

 Velká shoda byla ve vyjádřeném nesouhlasu se zavedením školného. Rovněž 

vysoký podíl dotazovaných se sjednotili v názoru na odebrání vysokoškolského titulu 

v případě jeho podvodného získání.  
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 Vysoký podíl dotazovaných studentů má jednotný kladný názor na časové omezení  

funkčního období děkanů a rektorů a na finanční zvýhodňování vysokých  škol s dobrou 

úrovní výuky.  

 O roli akademických senátů je mezi studenty nízké povědomí a ti, kteří jejich úlohu 

znají, význam senátů hodnotí spíš negativně. Rovněž tak o radách vysokých škol 

respondenti buď neměli informace, nebo si od zapojení odborníků z praxe do chodu 

vysokých škol příliš neslibují.       

 

5.4 Vybrané marketingové výzkumy profesionálních agentur 

  

 Na téma vysokého školství a potřebnosti jeho reformy bylo v poslední době 

zpracováno mnoho marketingových průzkumů. 

 Jedním z nich je například průzkum spokojenosti v oblasti sociální politiky, 

zdravotnictví a školství, který provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění, 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky v červnu 2011. Vzorkem bylo 1 006 

obyvatel ve věku od 15 let, kteří byli vybrání kvótním výběrem. Z průzkumu vyplynulo, že 

největší spokojenost byla zaznamenána u vysokého školství (43 % velmi či spíše 

spokojených), ale současně tato oblast byla oblastí, ke které se více než čtvrtina nedokázala 

vyjádřit.  

 Reformu vysokého školství považuje rozhodně čí spíše potřebnou pouze 35 % 

občanů, což je výrazně nižší procento oproti požadavku reformy sociálních dávek (68 %).  

 Průzkumem bylo zjištěno, že ti, kteří se domnívají, že jsou velmi dobře 

informování, se statisticky přiklánějí jak k tomu, že reforma je potřeba, tak k tomu, že 

reforma není potřeba. Ke stavu vysokého školství se vyjadřovali lidé především 

s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, respondenti s nižším vzděláním byli 

většinou bez názoru.
78

 

 Výše zmiňovaný ústav provedl obdobný průzkum již v roce 2006. V této době bylo 

se stavem vysokého školství spokojeno téměř 40 % populace, zhruba třetina byla 

nespokojena a zbývající podíl se o problematiku nezajímal. Pro potřebnost reformy byla 

jedna třetina, proti - byla také jedna třetina a stejně velká skupina dotazovaných se o tento 

                                                 
78  CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD 

ČESKÉ REPUBLIKY, V. V. I. CVVM SOÚ AV ČR: Vysoké školství: Elitářský systém Čechům zatím 

nevadí. [online]. CVVM SOÚ AV ČR, 6. 4. 2006  [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101181s_po110829.pdf 
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problém nezajímá. Pro zavedení školného v některé se sociálně únosných forem bylo 49 % 

populace, bezplatné studium chtělo 41 % a bez názoru bylo 10 %. Zajímavým výsledkem 

průzkumu také bylo, že přesto, že většina dotazovaných byla s vysokoškolskou soustavou 

spokojena, považují vysokoškolský systém za elitářský, spojený s výhodami založeným na 

vzdělání a majetnosti rodičů, konexích a protekci.
79

  

 Jeden z průzkumů provedený v poslední době (únor 2012), který byl zaměřený na 

reformy vysokého školství, provedl vydavatel Studenta Media. Průzkumu se zúčastnilo 

642 respondentů studujících různé vysoké školy. 

 Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že 78 % respondentů si myslí, že nemají 

potřebné informace o reformě. Se současným stavem je nespokojeno 59 % dotazovaných, 

kteří současně považují reformu za nutnou. Většina studentů nezná pravomoci 

akademického senátu ani Studentské komory Rady vysoký škol.  Z dotazovaných 70 % 

uvedlo, že se neúčastní voleb do akademických senátů. Téměř dvě třetiny dotazovaných se 

nechtějí  finančně podílet na svém studiu. Vysoké procento dotazovaných (84 %) je 

názoru, že by vedení vysokých škol mělo více spolupracovat s experty z praxe, zcela proti 

jsou jen 2 %. Zrušit školy s dlouhodobě nekvalitní výukou by nevadilo 77 % 

respondentů.
80

  

V některých oblastech je vidět naprostá shoda s výsledky z mého průzkumu, 

v některých se odpovědi liší. Dle mého názoru v průzkumech hodně záleží na vzorku 

respondentů - jejich vzdělání, věku, škole, kterou studují apod.. Záleží také na době, kdy 

byly průzkumy prováděny. Jelikož v dnešní době je téma reformy vysokého školství hodně 

diskutované, respondenti mohou být ovlivněni také okolím - zprávami z médií, postojem 

a názory osob ze svého okolí. 

 

 

 

                                                 
79
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6. Návrhy a doporučení pro změny vybraných ustanovení zákona o vysokých 

školách 

 

Pokud bychom chtěli souhrnně hodnotit stávající zákon o vysokých školách, museli 

bychom konstatovat, že v době jeho vzniku se jednalo o komplexní a progresivní právní 

normu, která je ale v dnešní době již nedostačující. 

Návrh nového zákona o vysokých školách bohužel neřeší všechny stávající 

problémy a není takový, jaký by si ho odborná veřejnost a také mnozí studenti 

představovali. Mezi nejkritizovanější oblasti patří změny týkající se orgánů vysoké školy. 

V této oblasti by mělo dojít k významnému omezení autonomie veřejných vysokých škol 

prostřednictvím připravovaných změn v ustanoveních o akademickém senátu a radě 

vysoké školy. Toto rozhodně nepovažuji za krok správným směrem. Samotné ustanovení 

rady vysoké školy není špatné, ale vybírání jejich členů je už stanoveno nevhodně, stejně 

jako omezení počtu studentů v akademickém senátu na právě jednu třetinu z celkového 

počtu členů. Jestliže současná právní úprava umožňuje, aby se zastoupení studentů 

v akademickém senátu pohybovalo v rozmezí jedné třetiny a jedné poloviny, pouze 

nepatrný počet veřejných vysokých škol využívá právě mezních hodnot. Většina veřejných 

vysokých škol volí „zlatou střední cestu“, kdy jsou studenti v akademických senátech 

zastoupeni 40 %. Většinou je zvolen model, kdy jsou v akademickém senátu vysoké školy 

zastoupeny fakulty 3 pedagogy a 2 studenty. Doporučuji proto ponechat stávající rozmezí 

s tím, že každá veřejná vysoká škola si zvolí zastoupení studentů podle svých zkušeností 

a možností. 

Zřejmě nejdiskutovanější připravovanou novinkou je zavedení školného. Podle 

mého názoru zavedení školného není špatná myšlenka, ale nelze je provést způsobem, jaký 

navrhuje zákonodárce v současné době. V dnešní době existuje mnoho mladých lidí, kteří 

se každý rok hlásí na některou z veřejných vysokých škol jen z toho důvodu, aby si 

prodloužili tzv. studentská léta, nemuseli si hledat práci a získali k tomu potřebný statut 

studenta. Tento trend by zavedením školného mohl být alespoň do jisté míry narušen. 

Školné by mělo představovat bariéru vstupu na veřejnou vysokou školu spíše 

psychologickou nežli ekonomickou. Stanovení jeho výše by mělo být závislé například na 

sociálních poměrech studenta a jeho rodiny nebo na kvalitě a prestiži vybrané školy. 

V současné podobě bohužel představuje spíše institut způsobující sociální nerovnosti, 

zamezuje ve studiu některým nadaným studentům a může se stát předmětem vykořisťování 

studentů ze strany škol (po překročení standardní doby studia). 
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Oblast, kde bych doporučila změny návrhu nové zákona o vysokých školách, je 

oblast hospodaření a financování veřejných vysokých škol. Myšlenka uzavírání rámcových 

smluv mezi jednotlivými školami a ministerstvem by nemusela být negativně vnímána, 

kdyby byl definován způsob, jakým bude stanovena výše příspěvku pro jednotlivé školy. 

Další mezeru v navrhované úpravě vidím v tom, že finanční částka z vybraného školného 

nepřipadá přímo vysoké škole, která ho vybrala, ale státu, který bude finance škole teprve 

přidělovat. Vybrané školné by podle mého názoru mělo připadat přímo vysokým školám, 

pro které by tato částka představovala finanční zdroje navíc (oproti současnému stavu) 

a které by tuto částku mohli využít ke svému rozvoji a zvyšování kvality výuky. 

Systém hodnocení kvality taktéž není dostatečně promyšlen. Toto vnímám jako 

další kladnou myšlenku, ale nedobře převedenou do praxe s nepromyšlenými negativními 

následky. Hodnocení kvality veřejných vysokých škol by rozhodně nemělo představovat 

novou oblast podnikání v soukromém sektoru, ale měla by být hodnocena například 

samotným ministerstvem. 

Většina respondentů provedeného výzkumu souhlasí s tím, aby funkční období 

rektora a děkana bylo omezeno na 4 roky a dvě funkční období bezprostředně následující. 

Domnívám se, že délka funkčního období by měla být omezena. Přesto si myslím, že by 

rektor, resp. děkan neměli být „omezeni“ pouze dvěma po sobě následujícími funkčními 

obdobími. Mělo by být plně v kompetenci veřejné vysoké školy, aby si zvolila do svého 

čela kompetentního funkcionáře, který se již dříve ve funkci osvědčil, bez ohledu na to, jak 

dlouho dříve funkci vykonával. Navíc zákon nezakazuje případ, aby po dvou funkčních 

obdobích byl rektor vystřídán na jedno funkční období jiným rektorem a poté se vrátil opět 

na dvě funkční období do své funkce. 

Celkové zhodnocení navrhovaného zákona o vysokých školách provedl proděkan 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kulík slovy: „Návrh po věcné a formální stránce 

absolutně neodpovídá požadavkům na věcný návrh nové normy a nesplňuje ani požadavky 

legislativních pravidel vlády.“ Dále uvedl, že terminologie zákona není jednotná, 

a odmítnul státní zásahy do autonomie vysokých škol. Návrh zákona dokonce považuje za 

konfliktní s akademickými právy a svobodami a s principy samosprávy na úseku vysokého 

školství.
81

 S těmito myšlenkami a názory se rozhodně ztotožňuji. 
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Dne 7. 6. 2012 informovalo tiskové oddělení MŠMT, že ministr Petr Fiala stáhnul 

věcný záměr zákona o vysokých školách a reformu vysokého školství chce provést 

novelou stávající právní normy.  

Postup a rozsah reformních kroků chce ministr projednávat s reprezentací vysokých 

škol. Toto stáhnutí věcného návrhu zákona je v souladu s požadavky iniciativy Za 

svobodné vysoké školy, Česká konference rektorů a Rady vysokých škol. 

Iniciativa spolu se zástupci studentských komor i akademickými pracovníky už 

dříve poukazovala na problematické části věcných záměrů zákonů, které omezovaly 

samosprávný charakter a nezávislost vysokých škol, a vedly ke snížení vlivu studentů na 

rozhodování o dění na škole a naopak by mohly vést ke zvýšení vlivu politiků.
82

 

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům bude přepracován s tím, že 

nebude vázán na školné a jeho cílem bude výlučně zajištění možnosti půjček na životní 

náklady v době vysokoškolského studia. Nová verze věcného záměru projde rovněž diskusí 

s reprezentací vysokých škol.
83
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7. Závěr 

 

Mnou provedený výzkum, studované podklady a materiály různých renomovaných 

akademických a studentských vysokoškolských subjektů a aktivit ukázal nedokonalost 

připravované reformy a její všeobecnou kritiku. S tímto názorem se ztotožnil i nový 

ministr, který v době, dokončování mé práce, stáhl současný věcný záměr a rozhodl se 

připravit nové reformní kroky vysokého školství.  

Skutečnost, že nový zákon o vysokých školách je potřebný, je podporována drtivou 

většinou akademiků. Všichni se ztotožňují s tím, že stávající právní úprava neodpovídá 

situaci na počátku druhého desetiletí třetího tisíciletí. Diskuse, které návrh dnes již 

staženého věcného záměru zákona o vysokých školách v akademických obcích vyvolal, 

svědčí o tom, že se jedná o vysoce aktuální otázku. 

Diplomovou práci jsem psala v době, kdy se o věcném záměru zákona o vysokých 

školách bouřlivě diskutovalo. Přestože byl v době jejího dokončování věcný záměr 

ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou stažen z programu jednání vlády 

ČR, domnívám se, že jsem cíl diplomové práce naplnila. Je samozřejmě nyní na novém 

ministrovi, jak bude s reprezentacemi vysokých škol o novém zákoně diskutovat, zda se 

rozhodne jít cestou novely platného zákona o vysokých školách, nebo připraví zcela novou 

právní úpravu vysokého školství v České republice. 
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