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1. Vývoj kapacít vysokoškolského vzdelávania na 

Slovensku 

Slovenské vysoké školstvo prešlo v uplynulých  25 rokoch mnohými zmenami, ktoré mali 

dopad na počet a podobu vysokých škôl, štruktúru ich študijnej ponuky, na výskumné 

činnosti, na ich vzťah ku štátu, vnútorné riadenie, systém zabezpečovania kvality atď. Za 

jednu z najzávažnejších zmien možno považovať nárast počtu študentov. Postupná 

kvantitatívna expanzia, ktorá začala narastať hlavne po roku 2000 zo začiatku v zmysle 

absolútnych počtov prijatých študentov, neskôr s poklesom demografickej krivky v podiele 

populácie, bola podporená politikou sprístupňovania vysokoškolského vzdelávania širokému 

spektru uchádzačov a významne pretvorila charakter celého systému. 

Obr. 1-1. Vývoj celkového počtu študentov na slovenských vysokých školách podľa 
typu štúdia 

 

Zdroj: CVTI, www.uips.sk 

Od pôvodne elitného, len na úzku skupinu spoločnosti orientovaného vzdelávania, 

založeného na tradičných akademických hodnotách, dospel systém ku stavu, kedy do neho 

každoročne vstupuje ekvivalent viac ako polovice populačného ročníka. Podľa údajov OECD, 

už od roku 2005 čistá miera vstupu1 výrazne prekračuje polovicu zodpovedajúcu populácii, 

pričom absolútne počty prijímaných v porovnaní s rokom 1989 – v roku 2006 až 

štvornásobne vzrástli a následne s klesajúcou populáciou ročníkov nastupujúcich na vysoké 

                                                
1
Čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania reprezentuje – podľa OECD – podiel osôb, ktoré v priebehu 

svojho života vstúpia do niektorého z programov terciárneho vzdelávania za súčasného nastavenia podmienok, 
bez ohľadu na vek, který je typický pre vstup do terciárneho vzdelávania. 
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školy opäť o niečo klesli. A to tieto dáta nezapočítavajú ďalších, približne 5 tisíc slovenských 

študentov, ktorí sa každoročne zapisujú na české vysoké školy. 

Obr. 1-2. Vývoj počtu novoprijatých zapísaných v období 2001 – 2014 

 

Zdroj: CVTI, www.uips.sk 

Tabuľka 1-1. Trendy vo vývoji čistej miery vstupu do terciárneho vzdelávania (1995 – 
2012), Terciárne vzdelávanie typu 5A (vysokoškolské) 

  1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovensko 28 35 37 40 43 40 47 59 68 74 72 69 65 61 61 

OECD priemer 39 45 48 49 51 53 53 54 55 55 55 58 62 59 58 

OECD priemer pre 

krajiny s dostupnými 

údajmi pre 2000-2012 

    48 50 52 54 54 55 56 56 57 59 62 61 61 

EU21 priemer 35   46 47 49 50 52 53 54 54 54 56 61 57 56 

Zdroj: Tab. C3.2a. Education at a Glance, OECD, 2014 

Tento vývoj v plnej miere korešponduje s medzinárodnými trendmi reflektujúcimi posun vo 

vnímaní vyššieho vzdelávania, na spoločenské požiadavky k rozšíreniu prístupu k nemu, ale 

aj technologické a kvalifikačné zmeny.  

Na rozdiel od vyspelých krajín Európy a ďalších častí sveta, sa Slovenská republika pripojila 

k „masifikácii“ a následne k „univerzálnemu“ vysokému školstva oveľa neskôr, no o to  

rýchlejšie a razantnejšie. Masifikácia prebehla vo veľmi krátkom časovom období, výhradne 

na inštitúciách univerzitného typu. Slovenská republika sa tým odlišuje od iných krajín 

západnej Európy, kde podobný proces prebiehal od šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 

minulého storočia a mnohokrát v rámci potrebnej diverzifikácie posilnil sektor profesijne 
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orientovaných vysokých škôl. Na Slovensku vždy mali a stále majú najvýznamnejšie 

postavenie verejné vysoké školy. 

Obava z hroziacej klesajúcej úrovne slovenského vysokého školstva má podľa názoru 

mnohých zainteresovaných viacero príčin, ako napr.: 

1. nedostatok financií,  

2. slabá podpora vedy, 

3. málo profesionálny systém riadenia a vedenia škôl a nedostatočná príprava a vyškolenie 

vedúcich osobností na vedenie takých zložitých systémov, ako samosprávne organizácie 

nesporne sú,  

4. nevhodná a často rigidná legislatíva,  

5. zaužívané stereotypy, najmä u decíznych orgánov, či už jednotlivcov alebo inštitúcií,  

6. nedostatok špičkových osobností nielen vo vede, ale aj vo výučbe a riadení inštitúcií, tzv. 

morálne vzory, 

7. málo pohľadu do vzdialenejšej budúcnosti 10 – 15 rokov najmä pohľad na demografický 

vývoj a ekonomický vývoj krajiny,  

8. neflexibilita systému (napr. pri prestupe študenta z jedného typu školy na iný typ počas 

štúdia, čo je v zahraničí celkom bežná prax), 

9. výrazne sa znižujúca kvalita vstupov, t.j. absolventov stredných škôl, ale aj učiteľov 

stredných a vysokých škôl, ako dôsledok znižujúcej sa kvality inštitúcií vychovávajúcich 

pedagógov, ale aj nechuti absolventov pedagogických fakúlt a pedagogických odborov 

iných fakúlt a inštitúcií vstupovať do vzdelávacieho procesu najmä v primárnych 

a sekundárnych vzdelávacích zariadeniach
2
 

10. nesystémový prístup k rozvoju školstva z úrovne vlád
3
 a nesprávne politické rozhodnutia 

a množstvo ďalších problémov
4
, 

11. formálna likvidácia v minulosti existujúceho diverzifikovaného systému vysokých škôl, 

vznik a pretrvávanie homogenizovaného systému univerzít v rámci rovnostárskeho 

prístupu a politiky voči vysokým školám namiesto vhodnejšej diferenciácie. 

Ďalšie otázky sa objavujú v súvislosti s úvahami, ako je využívanie existujúcich kapacít 

vysokých škôl efektívne a ako flexibilne využiť ich potenciál pri ich zdieľaní, prípadne tam,  

kde je to vhodné, inštitucionálnu integráciu. Naznačené problémy sa môžu v prípade 

zachovania súčasného stavu, ale aj vďaka očakávanému demografickému poklesu 

zodpovedajúcich populačných ročníkov v ďalších rokoch výrazne prehlbovať. 

                                                
2
Podľa informácie vtedajších dekanov PedF UK v r. 1997 menej ako 25% absolventov Pedagogickej fakulty UK 

išlo učiť na základnú alebo strednú školu, v r. 2002 menej ako 10 % absolventov.Tento problém súvisí aj s tým, 
že pôvodnú orientáciu pedagogických fakúlt na prípravu učiteľov pre materské a základné školy si tieto fakulty 
rozšírili, čím vznikla interná konkurencia s ostatnými fakultami, ktoré dovtedy exkluzívne pripravovali pedagógov 
pre druhý stupeň. Tento stav naďalej pôsobí negatívne na  prípravu pedagógov pre stredné školy s priamym 
dopadom na kvalitu ich absolventov. Zásahmi do celoživotného vzdelávania bolo obmedzené/zastavené 
dodatkové pedagogické vzdelávanie inžinierov, čo sa negatívne prejavuje predovšetkým v strednom odbornom 
školstve. 
3
Je potrebné si uvedomiť, že zotrvačnosť vysokých škôl je najmenej 6, obvykle 8 rokov. Až vtedy sa prejavia 

výsledky vzdelávania, napr. v nových študijných programoch. Iné metódy vzdelávania v širokom rozsahu ako je to 
uvedené napr. v časopise Nature: Waldrop M. M., The Science of Teaching Science, ale aj ďalších článkoch 
v špeciálnom vydaní Nature a Scientific American, Nature 16 July 2015, Vol. 523, 271-289, ešte len čakajú na 
realizáciu na slovenských VŠ. 
4
Devinsky, F. Running a university in difficult political conditions: the case of Comenius University in Bratislava. 

Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 4(3), 80-84, (2000). 
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Avšak jedným z kľúčových problémov slovenského terciárneho vzdelávania je podľa autorov 

skutočnosť, že tu nedošlo k potrebnej diverzifikácii systému. Ten tak nechce, či nemôže plniť 

všetky rôznorodé úlohy, ktoré sa od neho v momente masívnej expanzie očakávajú, 

a nedáva možnosť sústrediť sa na dosiahnutie excelentnosti v rôznych aspektoch vyššieho 

vzdelávania a výskumnej činnosti. 

2. Masifikácia vysokého školstva 

2.1 Dôsledky a kontext masifikácie vysokého školstva vo svete 

Masifikácia je celosvetový trend, vyplývajúci z rastúcich požiadaviek spoločnosti, ktoré sa 

týkajú prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu, ale aj z posunov kvalifikačných požiadaviek 

spojených s rozvojom spoločnosti, ekonomiky i súvisiacich profesií, ako aj rozvojom 

technológií. Ako prvý ju pocítili v USA, v roku 1960, kedy bolo až 40 % vekovej kohorty 

súčasťou post-sekundárneho vzdelávania
5
. 

Keďže vývoj školstva v USA predchádza v mnohých smeroch slovenský vývoj o niekoľko 

rokov a niekedy desaťročie
6
, je veľmi účelné tieto trendy sledovať. Od tých čias sa situácia 

vo svete zmenila len v tom, že sa globálne trendy masifikácie neustále zvyšujú, čo dokladuje 

napr. aj štúdia Angela Calderona z RMIT Austrália
7
. Kým v r. 1900 študovalo na vysokých 

školách sveta odhadovaných 500 000 študentov
8
, v r. 1950 to už bolo 6,3 milióna

9
. V r. 2000 

sa počet študentov v terciárnom vzdelávaní zvýšil na 99,5 mil., a v r. 2010 to bolo 171,6 

mil.
10

 (americké Národné centrum pre školskú štatistiku
11

 zverejnilo číslo 183 miliónov 

študentov v post-sekundárnom vzdelávaní na celom svete v r. 2011. Mimochodom, táto 972 

stranová publikácia Ministerstva školstva USA – vydaná v máji 2015 podáva komplexný 

štatistický obraz o vysokoškolskom systéme v celých USA). Calderon odhaduje, že v r. 2030 

to bude 412,2 mil. a pol miliarda študentov (522,5 mil.) sa dosiahne na prelome rokov 2034 – 

35. 

Je zrejmé, že tento vývoj nie je vo všetkých krajinách rovnaký. Najväčší nárast je v Indii (v r. 

2020 bude mať India najväčšiu populáciu študentov v terciárnom vzdelávaní na svete) 

a všeobecne v Ázii. Stály nárast študentov si aj vďaka prílevu medzinárodných študentov 

udržiavajú aj Spojené štáty a Veľká Británia. Trochu iným prípadom je Brazílie, kde je 

masifikácia veľmi výrazná vďaka výraznému zastúpeniu starších ročníkov medzi študentmi. 

Na opačnej strane je napr. Rusko, kde sa počet vysokoškolských študentov znížil zo 7,8 

                                                
5
Altbach, Ph. G., Reisberg L., Rumbley. L. E., Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic 

Revolution A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, UNESCO, 2009. 
6
Napr. Gumport P. J., Iannozzi M., Shaman S., Zemsky R., Trends in United States Higher Education from 

Massification to Post Massification, National Center for Postsecondary Improvement, Stanford University, 
Stanford (1997) 
7
Calderon, A., High Education in 2035 – The Ongoing Massification, University World News, máj 2012, 1-7. 

8
Schofer, E., Meyer, J. W., The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century, Amer. 

Sociological Review, 70, 898-920 (2005). 
9
Gürüz, K., Higher Education in Turkey: Institutional autonomy and Responsibility in a modernising society, Policy 

Recommendations in a Historical Perspective, Magna Charta Observatory, Bonnonia University Press, 2008, pp. 
130-154. 
10

UNESCO Institute for Statistics, Annual Global Education Digests. 
11

Snyder T. D., Dillow S. A.,Digest of Education Statistics, 2013 (NCES 2015-011), Chapter 6, p. 751, National 
Center for Education Statistics, U.S. Department of Education, Washington, DC, (2015).  

http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/ch_3.asp
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milióna v r. 2008, na 5,6 milióna v r. 2014 (ako dôsledok zlého demografického vývoja, ale aj 

ďalších negatívnych vplyvov)
12

. 

 

Obr. 2-1. Prognóza miery vstupu do terciárneho vzdelávania do roku 2035 

Zdroj: UNESCO Institute for Statistics, 2000 and 2009 actual enrolments; Angel Cameron estimates for 2020-35 

V krajinách západnej Európy reflektovali mnohé vysokoškolské systémy meniaci sa kontext 

vyššieho vzdelávania nárastom počtu študentov už od konca 60. rokov. Stredoeurópske a 

východoeurópske krajiny sa k tomuto trendu pripojili väčšinou až po spoločenských zmenách 

na konci 80. rokov minulého storočia – o to bol nárast strmší, ako ukázal aj vývoj počtu 

prijímaných na Slovensku – viď Obr. 1-1 a Obr. 1-2. 

2.1.1 Masifikácia a diverzita – unitárny a binárny systém 

Najväčšia výzva spojená s masifikáciou vysokoškolského štúdia sa nakoniec zúžila na 

problém diverzity,
13,14

 a predovšetkým na to, ako pripraviť absolventov na nové potreby 

priemyslu a praxe. Istý, nie malý problém však v európskom regióne znamenal obsah pojmu 

diverzita. Tradične sa v Európe „diverzita“ chápala (a aj chápe) tak, že v európskom regióne 

existujú rozličné národné systémy a pojem diverzita sa používal ako afirmatívny spôsob, ako 

opísať kultúrne a jazykové rozdielnosti. Dokonca aj Pražská deklarácia v r. 2001
15

 vo svojom 

druhom úvodnom odstavci hovorí o: „bohatosti Európskeho vysokoškolského priestoru 

                                                
12

Varghese N. V., Panigrahi J., Everitt R., Heslop L.,Summary Report, International Seminar – Massification of 
Higher Education in Large Academic Systems, 10-11 November 2014, New Delhi. 
13

Guri-Rosenblit S., Šebková H., Teichler U., Massification and Diversity of Higher Education Systems: Interplay 
of Complex Dimensions, Higher Education Policy 20, 373-389 (2007). 
14

European Higher Education at the Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms, A. Curaj, 
P. Scott, L. Vlasceanu, L. Wilson (Eds.), Vol.1 and 2, Springer, Dordrecht (2012), 1103 pp.  
15

TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA Communiqué of the meeting of European Ministers 
in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001. 

http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf 

http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
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vrátane jeho demokratických hodnôt, diverzity kultúr a jazykov a diverzity jeho 

vysokoškolských systémov“. Diverzita v tomto ponímaní sa však rýchlo ukázala ako veľká 

prekážka novej európskej politiky princípov voľného pohybu, cezhraničnej zamestnateľnosti, 

prelínania sa vysokoškolských systémov,...
16

. Ale už v Londýne v r. 2007
17

 sa ministri zhodli 

na tom, že: „podčiarkujeme dôležitosť silných inštitúcií, ktoré sú diverzifikované, primerane 

financované, autonómne a zodpovedné skladať účty“. Dva roky neskôr v Leuven/Louvaine-

la-Neuve nakoniec ministri dospeli ku kľúčovému zisteniu, ktoré je rozhodujúce pre 

diverzifikáciu vysokých škôl ale nielen ich (čo bolo v USA už dávno známe) a síce: „v EHEA 

sú všetky vysokoškolské inštitúcie zodpovedné širokým potrebám spoločnosti diverzitou ich 

misií“
18

. 

Od začiatku bolo jasné, že zvyšujúci sa počet študentov sa nedá zvládnuť jednoduchou 

expanziou existujúceho elitného (elitárskeho) vysokoškolského systému, a že výrazným 

zvýšením počtu študujúcich, pri krívajúcom financovaní a nedostatočnom počte učiteľov 

(s výnimkou USA a Veľkej Británie), sa kvalita štúdia môže signifikantne znížiť. Existuje 

všeobecná obava (a v mnohých prípadoch aj zlá skúsenosť), že masifikácia vedie k poklesu 

kvality, k vyššiemu počtu študujúcich, ktorí končia neskôr ako v stanovených termínoch, 

alebo opúšťajú školy bez ukončenia. Masifikácia si však na druhej strane vynútila potrebu 

vypracovania metód zabezpečenia a rozvíjania kvality, akreditácií, ale istým spôsobom aj 

rating a ranking študijných programov, fakúlt a vysokých škôl
19

. Pokles kvality niektorí autori 

prisudzujú aj tomu, že až polovica univerzitných učiteľov sveta nemá absolvované 

postgraduálne vzdelávanie, a to práve ako dôsledok tlaku masifikácie
20

.  

Rôzne krajiny sa s masifikáciou a jej dôsledkami vyrovnali rôzne. Systém v Spojených 

štátoch zostal unitárny a diverzita bola súčasťou unitárneho systému. Na rozdiel od Európy, 

univerzity v USA neboli považované za ekvivalentné vo svojich misiách, akademickej 

striktnosti a výučbového profilu. Z právneho hľadiska boli síce všetky univerzity rovnaké, ale 

z praktického hľadiska mali rozličné univerzity jasné rozdiely vo svojich profiláciách. V USA 

neboli misia a štandardy stanovené legálnym statusom školy, ale boli určené samotnými 

univerzitami (ako slobodnými a nezávislými entitami) a tlakom súťaživého prostredia. 

Zároveň je však potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že okrem univerzít ponúka terciárne, 

výrazne prakticky zamerané dvojročné programy viac ako 1 123 verejných a súkromných 

Community Colleges, kde každoročne absolvuje viac ako milión ľudí. Podľa American 

Association of Community Colleges získalo v roku 2012 – 13 absolvovaním dvojročného 

programu tzv. "associate degree" 750 399 študentov a iný certifikát 459 073 študentov.21 

Viaceré európske či ďalšie krajiny riešili situáciu inak. Vytvorili paralelný sektor nových 

neuniverzitných terciárnych vzdelávacích inštitúcií, spočiatku zameraných na výchovu 

                                                
16

Zgaga P., University mission between searching for truth and commercialization. Der Öffentliche Sector 33(3), 
25-32 (2007). 
17

London Communiqué Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised 
world, 18 May 2007; http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf 
18

The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade Communiqué of the 
Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 
2009; http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-euve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
19

Napr. Altbach Ph. G., Access Means Inequality, International Higher Education, 61, 1-5 (2010). 
20

Baty Ph., Massification takes toll on professoriate standards, Times Higher, July 10 (2009). 
21

 AACC, 2015 Community College Fast Facts, AACC (2015); 
http://www.aacc.nche.edu/AboutCC/Pages/fastfactsfactsheet.aspx. 

http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-euve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
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absolventov predovšetkým pre prax. Tento tzv. binárny systém (technické univerzity vo V. 

Británii, Fachhochschulen v Nemecku, Kolégiá pokročilého vzdelávania v Austrálii, vysoké 

odborné školy – HBO v Holandsku či Flámsku, atď.) bol od konca 60. rokov pomerne 

populárny, nakoľko bol lacnejší a umožnil prijať väčší počet študentov bez toho, aby sa príliš 

dotkol existujúceho univerzitného sektora
22

.Tento nový sektor mal legálne aj spoločensky iný 

status ako klasické univerzity. Dopady masifikácie na študentov zhrnul vo svojej práci Andrä 

Wolter
23

. 

Oba systémy teda pristupovali k riešeniu diverzifikácie rozličným spôsobom. V Európe bola 

misia vysokej školy determinovaná príslušnosťou k jednému alebo druhému právne sa 

líšiacemu sektoru.  

V období rokov 1990 – 2000 však v Európe aj Austrálii nastal čiastočný odklon od binárneho 

systému, a to predovšetkým na jednej strane masívnym prienikom výskumu do nových 

vysokých škôl a na druhej strane príklonom klasických univerzít k tzv. aplikovanému 

výskumu a najmä k spolupráci s praxou. Postupne sa zmazával rozdiel medzi rôznymi 

školami a nakoniec sa napr. vo V. Británii binárny systém spojil a v Austrálii zanikol. 

Pochopiteľne tých dôvodov zániku bolo viac, tu ale nie je priestor na ich podrobný opis. Ale 

napr. vo Švajčiarsku, Rakúsku a Fínsku práve v tomto období takýto binárny systém 

založili
24

. V krajinách strednej a východnej Európy diskusia o vhodnom prístupe k 

diverzifikácii stále do určitej miery prebieha. Niektorým inšpiratívnym skúsenostiam z 

aktuálneho vývoja vysokého školstva zo zahraničia, predovšetkým v prístupe k jeho 

profesijne zameranému segmentu, je venovaná samostatná kapitola 2.2. 

2.1.2 Formálne a neformálne metódy diverzifikácie 

Sybilla Reichertová25 podčiarkuje rozdiel medzi formálnymi a neformálnymi metódami 

podporujúcimi inštitucionálnu diverzitu (diverzifikáciu). Formálne metódy podporujúce 

diverzitu sú založené predovšetkým na úlohe štátnych regulácií, ktoré konzervujú rozličné 

inštitucionálne typy, vrátane právnej definície takýchto typov inštitúcií, ich často rozdielny typ 

financujúcich autorít a financujúcich nástrojov, ako aj príslušné akreditačné kritériá a kritériá 

pre zachovanie kvality. Reichertová uvádza, že takéto formálne diverzifikačné systémy sa 

realizujú v binárnych systémoch, ale aj napr. v novom slovenskom klasifikačnom systéme 

(od r. 2008) a v Rumunsku od r. 2011. 

Neformálne metódy podporujúce diverzitu sú zamerané predovšetkým na interinštitucionálnu 

súťaživosť, a tým aj na vývoj finančných nástrojov zabezpečujúcich príslušné zdroje. Tento 

prístup (vzhľadom na obmedzené finančné zdroje nielen štátnych dotácií ale aj celkového 

trhu) vedú, resp. mali by viesť k tomu, aby vysokoškolské inštitúcie vyhľadávali neobsadené 

medzery na trhu (niche), ktoré by im umožnili zvýšiť svoje finančné zdroje. To si samozrejme 

                                                
22

Teichler, U., Higher Education and the World of Work, Conceptual Frameworks, Comparative Perspectives, 
Empirical Findings, In: Global Perspectives on Higher Education Vol. 16, Sense Publishers, Rotterdam, 2009, 335 
pp. 
23

Wolter A., Massification and Diversity: Has the Expansion of Higher Education Led to a Changing Composition 
of the Student Body ? European and German Experiences, Humboldt-Universität zu Berlin, (2014), 24 pp. 
24

Berkeens-Soo M., Vossensteyn H., Higher education issues and trends from an international perspective Report 
prepared for the Veerman Committee November 19, 2009, CHEPS. 
25

Reichert S., Refocusing the Debate on Diversity in Higher Education, In: European Higher Education at the 
Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms, A. Curaj, P. Scott, L. Vlasceanu, L. Wilson 
(Eds.), Vol. 2, Chapt. 42, 811-835, Springer, Dordrecht, (2012). 
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vyžaduje nápaditosť, dobrú marketingovú politiku a stratégiu a vysokú orientáciu na 

problémy nielen priemyslu, ale aj problémy spoločnosti netechnologického charakteru. 

Všeobecne sa ale usudzuje, že vysoká štátna angažovanosť, zákonom zviazané prostredie, 

štátne plánovanie vo vysokoškolskom sektore, presadzovanie tzv. „syndrómu patriarchu“
26

 

(keď štát prostredníctvom právnych predpisov reguluje život vysokých škôl a rôznymi 

spôsobmi vstupuje do rozhodovania vysokých škôl) vedie k silnej centralizácii, obmedzeniu 

inštitucionálnej autonómie ale aj akademických slobôd. Čím menej autonómie a slobôd, tým 

menej flexibility a tým menej diverzity. 

Na druhej strane, nie vždy platí opak a aj v neformálne diferencovanom systéme s veľkými 

slobodami a takmer nekonečnou autonómiou vysokej školy (napr. USA, Veľká Británia) 

nemusia byť tieto flexibilnejšie ako vo formálne diferencovanom prostredí, ako napr. vo 

švajčiarskom modeli. Takže medzi formálnymi a neformálnymi metódami podporujúcimi 

diverzifikáciu vysokoškolského priestoru, resp. medzi binárnym a integrovaným 

vysokoškolským systémom nie je vidieť jasnú deliacu čiaru, ako sa to často prezentuje 

v rozličných debatách. V každom prípade však platí, že expanzia a diferenciácia sa často 

považujú za komplementárne cesty vo vývoji vysokého školstva, alebo ako to uvádza Sir 

Peter Scott
27

: „rast je v súčasnosti prezentovaný termínom „rozdielnosť“. 

Fakt, že existuje pozitívna aj negatívna skúsenosť s diverzitou v každom z modelov 

diverzifikácie, poukazuje na pravdepodobne rozhodujúci faktor úspechu toho ktorého modelu 

diverzifikácie konkrétneho systému vysokých škôl. Tým faktorom je zodpovednosť a jej 

miera, v akej ju používajú jednotlivé vysoké školy v podmienkach konkrétnej diverzifikácie. 

Tento faktor je nezávislý od modelu diverzifikácie, ale priamo súvisí s tým, v akom rozsahu je 

každá z vysokoškolských inštitúcií pripravená využiť modelom danú autonómiu ako mieru 

svojej zodpovednosti. Pritom aj pre tzv. centralizované systémy platí, že hoci limitovaný 

rozsah formálnej autonómie nie je prekážkou na uplatnenie plnej zodpovednosti vysokej 

školy za svoje pôsobenie. A naopak, ani úplná autonómia v neformálne diverzifikovaných 

systémoch nie je zárukou, že sa vysoká škola prihlási a bude v plnej miere svojej autonómie 

manifestovať aj plnú zodpovednosť za svoje pôsobenie. Z uvedeného vyplýva, že pre 

diverzifikáciu je nedostatočnou orientácia výlučne na mieru autonómie vysokých škôl, bez 

dôrazu aj na ich zodpovednosť. 

2.1.3 Univerzita svetovej kvality či vysokoškolský systém svetovej 

kvality 

Voľná kapacita a existujúca infraštruktúra sú predpokladom toho, aby slovenské vysoké 

školy prehodnotili svoje strategické plány – ak ich majú – tak, aby ich študijné programy 

lepšie pokrývali požiadavky konzumentov vysokoškolského vzdelávania včítane praxe. To 

nie je v žiadnom protiklade s najnovšími trendmi vo vývoji vysokoškolského vzdelávania. 

V súčasnosti (aj pod tlakom rôznych rankingov, najmä svetových) diskusia o diverzite 

vysokoškolského systému priniesla na povrch dva významné princípy (viď Altbach, 

20095): 

                                                
26

Devinsky F., The Autonomy and the Responsibility of the University - Friends or Foes?,DANUBE RECTORS´ 
CONFERENCE , Zagreb, 29

th
 September – 01

st
 October 2005. 

27
Scott P., Expansion, Differentiation and Modernization in Contemporary Higher Education Systems. 

Presentation given at the annual meeting of the German Society for Higher Education Research, Berlin (2013). 
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 idea vzniku a pôsobenia univerzít svetovej kvality (World Class universities) 

 úloha univerzít aplikovaného výskumu vo výskume a vyšších kvalifikáciách (napr. PhD.) 

Dnes je už zrejmé, že rankingy (aj keď k nim môžeme mať výhrady, lebo každý ranking je 

taký dobrý, aké dobré kritériá používa a vzájomne porovnávať výsledky jednotlivých 

rankingov nedáva zmysel) efektívne a v širokom rozsahu priniesli verejnosti informácie 

o kvalite vzdelávania (aj keď na tento aspekt existujú sporné názory), vedy, výkonnosti 

a produktivity vysokých škôl
28,29

. Súčasne jasne ukázali, že vysoké školy už nie sú viac 

ultimatívnymi strážcami a arbitrami kvality svojich činností.  

Tradičné, teda historicky známe univerzity, sú v Európe vnímane ako približne rovnaké 

z pohľadu poskytovaného vzdelania a kvalifikácií, ako aj z pohľadu všeobecných 

charakteristík a výkonu. Toto egalitárne vnímanie sa ocitlo pod silným tlakom a v súčasnosti 

diskusie rozlišujú medzi horizontálnou a vertikálnou diverzitou.  

 Horizontálna diverzita znamená, že existujú univerzity rozličného typu so svojou 

vlastnou misiou a profilom, ale vo vysokoškolskom prostredí sú vnímané ako navzájom 

rovnocenné(napr. z hľadiska financovania, alebo možnosti poskytovať postgraduálne 

vzdelávanie (PhD)). Na Slovensku je to napr. Univerzita Komenského a Slovenská 

technická univerzita, či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice).  

 Vertikálna diverzita znamená hierarchizáciu univerzít, kde sa diverzita interpretuje tak, 

že jedna univerzita je lepšia ako druhá. 

Zjednodušene, rozdiel je medzi egalitariánskym systémom kontinentálnej Európy a 

súťaživým americkým vertikálnym hierarchickým modelom. Z rankingov je zrejmé, že okrem 

niekoľkých vysokých škôl anglosaského typu, európske univerzity sú len ojedinele schopné 

zaujať popredné miesta v takejto súťaži
30

. V r. 2015 bolo v prvej dvadsiatke renomovaného 

rankingu ARWU – 16 amerických univerzít, tri britské a jedna švajčiarska – ETH Zürich. To 

má dopad na mnohé aktivity vysokých škôl, medzi iným aj na ich internacionalizáciu a teda 

získavanie ďalších nemalých finančných zdrojov od zahraničných študentov. Aj to je dôvod, 

prečo sa v mnohých krajinách začínajú iniciatívy pre vytvorenie elitných skupín vysokých 

škôl, ktoré by získali viacej financovania aj osobitné zaobchádzanie. 

Dobrým príkladom je Nemecko, kde bolo v r. 2005/2006 uvoľnených 1,9 miliardy eur extra 

zdrojov podporujúcich excelenciu (rozložených na 4 roky), pričom polovica týchto financií išla 

do systému a polovica pre vybrané, v tom čase tri, klasické univerzity (LMU Mníchov, TU 

Mníchov, Universität Karlsruhe – technická vysoká škola), ako aj pre tzv. excelentné klastre 

post-sekundárneho vzdelávania a výskumu. Projekt bude pokračovať až do r. 2017 s 

celkovým nákladom 4,6 miliárd Eur pre vybrané vysoké školy (v r. 2015 ich je už 11) a 

klastre
31

. 

                                                
28

Harman G., Competitors of Rankings: New directions in quality assurance and accountability. In J. C. Shin, R. 
K. Toutkoushian, U. Techler (Eds.) Univesrity rankings. Theoretical basis, methodology and impacts on global 
higher education, Springer, Dordrecht, 35-54 (2011). 
29

Dill D. D., Beerkens M., Reflections and conclusions. In D. D. Dill, M. Beerkens (Eds.), Public policy for 
academic qaulity. Analyses of innovative policy instruments, Springer, Dordrecht, 313-335 (2010). 
30

Napr. ARWU 2015. http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html 
31

Die Welt, 16. 04. 2015 http://www.welt.de/politik/deutschland/article139671707/Vier-Milliarden-Euro-fuer-die-
besten-Hochschulen.html; Bericht der Gemeinsamen Kommission zur Exzellenzinitiative an die Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz, Deutsche Forschungsgemeinschaft – Wissenschaftsrat, Bonn (2008) http://www.gwk-

http://www.welt.de/politik/deutschland/article139671707/Vier-Milliarden-Euro-fuer-die-besten-Hochschulen.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article139671707/Vier-Milliarden-Euro-fuer-die-besten-Hochschulen.html
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Bericht-Exzellenzinitiative.pdf
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Podobné iniciatívy existujú aj v iných štátoch, napr. Francúzsko, Fínsko, Čína, Rusko. Všetky 

tieto iniciatívy podporujú vedu a výskum na všetkých úrovniach a programoch za 

predpokladu, že uspejú vo vzájomnej súťaži. Podporovaní sú len tí najlepší. 

Existujú systémy, ako napr. v Holandsku, kde sú prakticky všetky ich univerzity medzi prvými 

200 (v rankingu Times Higher Education) ale sotva stíhajú byť v prvej päťdesiatke. Je teda 

zrejmé, že majú systém svetovej triedy ale nemajú univerzitu špičkovej svetovej kvality. 

Vzniká otázka, čo je dôležitejšie: mať univerzitu špičkovej svetovej kvality alebo mať 

vysokoškolský systém svetovej kvality? Austrália si napríklad vybrala druhú cestu a 

propaguje svoj systém ako vysokoškolský systém svetovej kvality. Podobne sa správa 

Fínsko pri reforme financovania vysokoškolského vzdelávania a výskumu.  

Vytvorenie takýchto systémov môže mať nedozerné následky. Podľa Guy Neaveho
32

 

„dôsledky vytvorenia „výskumných univerzít“ budú vysoko jednostranne zamerané 

a selektívne „ochranárske vzťahy“ vytvorené a budované okolo niekoľko málo výkonných 

inštitúcií“, alebo ako alternatíva môže byť „vznik „dočasne chráneného“ sektoru, ktorý sa 

bude skladať z vysoko výkonných výskumných univerzít na vrchole a „trhovo orientovaného“ 

masového sektora ako základu vysokoškolského vzdelávania“. 

Aalto Univerzita, Fínsko 

univerzitná stratégia zameraná na rozvoj kapacít pre výskum a inovácie 

Fínsko je malá krajina, ktorá má približne 5,6 milióna obyvateľov. Obyvateľstvo je dobre vzdelané, keď 
cca 42 % Fínov vo veku 20 – 29 rokov sú študenti, čo je najväčší podiel podľa OECD

33
. Z nich 25 % 

študuje technické disciplíny. Študentská populácia má relatívne vysoký priemerný vek 21,6 roka, keď 
dĺžka štúdia je v priemere 6,3 roka

34
. Menej ako 0,5 % fínskych študentov študuje v zahraničí. Krajina 

je známa svojou vysoko kvalifikovanou pracovnou silou a orientáciou na výskum a vývoj. Vláda 
investuje do tohto sektora okolo 4 % HDP a podiel výskumníkov medzi zamestnancami je najvyšší 
v OECD. Ale väčšina výskumu a vývoja je koncentrovaná len do niekoľkých medzinárodných 
spoločností, keď napr. Nokia predstavuje 50 % tohto výkonu v krajine. Súčasné medzinárodné štúdie 
považujú Fínsko za najlepšiu krajinu z hľadiska dostupnosti vedcov a inžinierov na trhu práce a 
zaraďujú ho medzi 5 najlepších krajín v oblasti spolupráce univerzít s priemyslom

35
. Vysoký rast 

podnikateľského prostredia založený na technológiách bol hlavnou stratégiou fínskej vlády až do 
ekonomickej recesie začiatkom 90-rokov. Kľúčovým prvkom financovania tejto stratégie bola Fínska 
agentúra pre podporu technológií a inovácií – TEKES, ktorá investuje ročne približne 600 miliónov € 
len do inovácií.

36
 

 
Ako ukazuje aktuálna štúdia MIT

37
, niektoré z univerzít sa nepochybne stanú budúcimi národnými 

a medzinárodnými lídrami v oblasti inovácií ako motora rozvoja národných ekonomík, pričom 

                                                                                                                                                   
bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Bericht-Exzellenzinitiative.pdf ; http://www.bmbf.de/_media/press/pm_20081202-
215.pdf ; http://www.bmbf.de/archiv/newsletter/de/1321.php?hilite=Exzellenzinitiative+ (2015); 
32

Neave G., Institutional autonomy 2010-2020. The tale of the Elan – Two steps back to take one very large leap 
forward. In B. Kehm, J. Huisman, B. Stensaker (Eds.), The European Higher Education Area: Prespectives on 
a moving target, Sense Publishers, Rotterdam, 3-22 (2009). 
33

 OECD (2012). Education at a Glance 2012: Highlights. OECD Publishing, 
http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-en 
34

 Orr D., Schnitzer K.: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe: Synopsis of Indicators; Final 

Report. Eurostudent III 2005-2008; a Joint International Project Co-ordinated by the Higher Education Information 
System (HIS),Germany. W. Bertelsmann Verlag, 2008. 
35

 Schwab, K. (2012). The Global Competitiveness Report 2012-2013. World Economic Forum. Retrieved 

fromhttp://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/# 
36

 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, 

http://www.tekes.fi/en/community/Home/351/Home/473/ 
37

 Graham, R: Creating university-based entrepreneurial ecosystems: evidence from emerging world leaders,MIT, 

June 2014,  http://web.mit.edu/sktech/sktech-program/entrepreneurship-innovation/benchmark.html 

http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Bericht-Exzellenzinitiative.pdf
http://www.bmbf.de/_media/press/pm_20081202-215.pdf
http://www.bmbf.de/_media/press/pm_20081202-215.pdf
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univerzity sú v tejto súvislosti vnímané ako inkubátory pre takéto inovácie. Rastie počet univerzít, 
ktoré síce pôsobia v náročnejších oblastiach, ale sú ochotné intenzívne sa takým smerom rozvíjať, 
aby mali výrazný podnikateľsko-inovatívny profil a reputáciu. Jednou z ciest takéhoto rozvoja je 
koncentrácia vysokých škôl do klastrov. Výsledkom je nielen menší počet inštitúcií, ale predovšetkým 
taká koncentrácia finančného kapitálu a ľudského potenciálu, ktorá vytvorí nadkritickú masu potrebnú 
pre špičkové výkony. Prax a postupy tejto rastúcej skupiny univerzitných lídrov („emerging leaders 
group“ – ELG) ukazujú medzinárodnej akademickej komunite na dve oblasti – kľúčové pre ich vznik 
a pôsobenie: 
• ako viesť a následne riadiť proces inštitucionálnej transformácie univerzity k podnikateľskému 

modelu; 
• ako môže prežiť takýto inovatívny ekosystém, ktorého základom je univerzita, v kultúrnych, 

ekonomických a politicko-sociálnych podmienkach, ktoré nie sú prirodzene naklonené podnikaniu 
a inováciám. 

Ako príklad správnej a nádejnej univerzitnej praxe v tejto oblasti možno uviesť Aalto univerzitu 
v Helsinkách. Podľa štúdie MIT patrí medzi 5 globálne najprogresívnejších ekosystémov spájajúcich 
univerzitu s podnikateľským prostredím a inováciami. Aalto univerzita vznikla v r. 2010 spojením troch, 
dovtedy samostatne pôsobiacich vysokých škôl (technickej, ekonomickej a umeleckej!):  Helsinki 
University of Technology (TKK, 1846), the Helsinki School of Economics (HSE, 1911) a the University 
of Art and Design Helsinki (TaiK, 1871). Všetky tri boli založené skôr ako prvá moderná vysoká škola 
na Slovensku (Univerzita Komenského), pričom dve z nich už v 19. storočí, približne v období, keď sa 
na Slovensku formoval spisovný jazyk. Ani táto viac ako 100-ročná história nebola však pre ne 
prekážkou pred spojením sa do jednej, podstatne výkonnejšej a hlavne perspektívnejšej inštitúcie – 
Aalto univerzity. Výsledkom po 6 rokoch (!) je globálna perspektívna inovatívna špička. 
 
Oficiálne vznikla Aalto univerzita 1.1.2010, v súčasnosti má okolo 18 000 študentov prvého stupňa 
(Bc.), viac ako 3000 študentov druhého stupňa a okolo 400 študentov doktorandského štúdia. Ročne 
absolvuje Aalto univerzitu viac ako 1 600 absolventov druhého stupňa a viac ako 200 absolventov 
doktorandských programov. Podiel študentov s inou ako fínskou národnosťou je 16 % a stále rastie. 
Pritom platí, že podiel zahraničných študentov na prvom stupni je len okolo 3 %, ale výrazne rastie na 
druhom stupni na 21 %, resp. na 18 % na treťom stupni. 
 
Univerzita je úspešná pri získavaní prostriedkov na výskum, ktoré v r. 2012 dosiahli výšku 151 mil. 
USD z čoho 28 mil. USD tvorili prostriedky poskytnuté priemyslom. Univerzita síce stále pôsobí 
v miestach svojich pôvodných zakladateľov, ale od r. 2013 intenzívne buduje svoj centrálny priestor 
(kampus) v Otaniemi (v súčasnosti satelit Helsínk), ktoré bolo vybrané ako mesto kľúčové pre ďalší 
rozvoj. Dôvodom výberu je fakt, že Otaniemi bolo v rámci územného plánu definované ako 
podnikateľské a inovačné centrum Helsínk, s nadnárodnou pôsobnosťou, v ktorom už v súčasnosti 
pôsobí viac ako 25 iných výskumných inštitúcií a centier, pričom ročne pribúda 40 – 70 nových start-
up spoločností

38
. 

 
Pre súčasný úspech Aalto univerzity boli dôležité nasledujúce faktory: 

1. Podpora tohto prístupu zo strany štátu, ktorý cez svoju grantovú agentúru umožnil vznik 
a finančne rozhodujúcim spôsobom podporil Aalto univerzitu, ako národnú fínsku univerzitu. Štát 
veľmi efektívne zapojil do tejto podpory aj súkromný kapitál, keď ustanovil pravidlo, podľa ktorého 
ku každému „súkromnému“ Euru pre (Aalto) univerzitu pridal 2,5 Eura z verejných prostriedkov. 
Išlo o súčasť stratégie v rámci reformy vysokých škôl zameranej na ich koncentráciu. Výsledkom 
je dnes 14 väčších fínskych univerzít z pôvodných 20 malých. 

2. Vznik úplne novej inštitúcie, ktorá prerušila dovtedy existujúcu rutinu na zakladateľských vysokých 
školách a umožnila pôsobenie úplne nových prístupov. Fakticky experimentálny prístup zo strany 
štátu aj vedenia novej univerzity (všetci z externého prostredia). Za kľúčovú stratégiu bolo určené 
„vybudovanie ekosystému okolo univerzity, nie nevyhnutne v nej samotnej“. Stratégia znamenala 
orientáciu na podporu start-up-ov, pričom priamy úžitok pre univerzitu, či výnos z nich nebol 
primárnym cieľom. 

3. Nové, progresívne vedenie novej univerzity, osvietenského typu, ktorému boli blízke myšlienky 
otvorenia priestoru študentom nad rámec klasického pôsobenia univerzity a jej fakúlt. Podpora 
študentských aktivít zo strany nového vedenia, novej inštitúcie, ktoré poskytlo štartovaciu finančnú 

                                                
38
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i politickú podporu a udržiava túto (hlavne politickú) až doteraz. Táto podpora bola a je 
rozhodujúca v situáciách, ktoré sa priečia zavedeným praktikám a rutine. Dôležité bolo a je, že 
vedenie univerzity pomáha, ale  neriadi. 

4. Otvorenie priestoru (fyzického i duchovného) pre študentov, ich nápady a schopnosť organizovať 
sa. Študenti túto šancu maximálne využili a doterajší úspech Aalto univerzity v oblasti podnikania 
a inovácií je predovšetkým ich úspechom. Dokázali zriadiť a prevádzkovať fungujúce nové 
štruktúry a podujatia pre inovačné aktivity smerujúce do podnikania. Viaceré z nich majú už 
významný medzinárodný charakter, ich činnosť je založená na neziskovom princípe. Fakticky 
vytvorenie novej, doteraz veľmi dynamickej kultúry na univerzite pôsobiacej paralelne s klasickými 
prvkami typu fakulta a katedra. 

5. Ochota podnikateľov zapojiť sa do takéhoto netradičného spôsobu zmeny podnikateľského 
prostredia v role partnerov, vrátane finančnej podpory jednotlivých zámerov a činností. 

Aalto univerzita stále čelí aj rizikám a bariéram, ktoré sú typické nielen pre Fínsko. Medzi najväčšie 
patria: 

 Kultúra a zvyky spoločnosti, ktoré nepodporujú podnikanie a riziká s ním spojené. Podnikatelia sú 
vnímaní ako takmer „kriminálne živly“. 

 Chýbajúca tradícia univerzít vo vlastnom podnikaní a inováciách. Univerzity tradične vnímajú 
samé seba len ako inštitúcie zodpovedné za prípravu absolventov pre trh práce a za základný, či 
aplikovaný výskum, ale nie ako podnikateľské subjekty. 

 Veľmi obmedzená pozornosť univerzít na možnosti kapitalizácie vlastných výsledkov výskumu 
podnikateľským spôsobom. 

 Nedostatok talentov, nových myšlienok a rizikového kapitálu. Z populácie sa len malá časť venuje 
výskumu a vývoju a z nej je ešte istá časť zo zahraničia. Výsledkom je, že Fínsko nedokáže 
zhromaždiť kritickú masu nových myšlienok a ich nositeľov, aby prilákalo investorov. Nie je 
vybavené ani príslušnou infraštruktúrou, ktorá by uľahčovala pôsobenie podnikateľov a ich 
vzájomnú súčinnosť. Po r. 2011 rizikový kapitál z Fínska prakticky vymizol. 

Spracované s využitím zdrojov fínskej agentúry pre podporu technológií a inovácií TEKES (viď 
36

), štúdie R. 
Grahama (MIT,  2014, viď 

37
), podkladov Aaalto univerzity a osobných skúseností autorov. 

 

2.1.4 Diverzifikovaná typológia inštitúcií 

Snaha vyvážiť rastúci vplyv rôznych rankingov a ich dôraz na niektoré, prevažne výskumné 

výsledky, viedli Európsku komisiu k iniciácii a podpore projektu U – Map, ktorý mal využitím 

rôznych demencií, zohľadňujúcich rozličné aspekty činnosti vysokých škôl plastickejšie 

mapovať profil vysokých škôl. Na tento projekt následne, v roku 2010, nadviazal projekt U-

Multirank39, ktorý mal v rámci takéhoto multi-dimenzionálneho pohľadu umožniť 

porovnávanie. U-Multirank posudzuje päť kľúčových oblastí: (1) vzdelávaciu činnosť, (2) 

výskumnú činnosť, (3) transfer vedomostí, (4) medzinárodnú orientáciu a (5) zapojenie sa v 

rámci regiónu. Každá z týchto oblastí je rozpracovaná do ďalších čiastkových subkritérií so 

vstupnými či výstupnými indikátormi. Jedným z princípov U-Multiranku je, že nevydáva 

žiadne jednotné, akokoľvek vážené hodnotiace skóre a nevytvára tabuľky. Hodnotí však 

pôsobenie a výsledky vysokých škôl v každom subkritériu na päťstupňovej škále od A (veľmi 

dobrá) po E (slabá). K dispozícii sú aj podrobnejšie číselné vyjadrenia, nie však v jednotnom 

súhrnnom výsledku. Rešpektuje tak profil každej inštitúcie, ktorý je vo výsledku plasticky 

popísaný – ako ukazujú napríklad tabuľky v nasledujúce kapitole, a umožňuje identifikáciu a 

prípadné porovnaní s podobnými inštitúciami. Typológia sa môže stať významným nástrojom 

pre všetky inštitúcie, pretože im umožňuje dobre identifikovať vlastné silné stránky a ďalej ich 

rozvíjať, a to pravdepodobne v niekoľkých rôznych oblastiach. 

Zvlášť pri veľkých univerzitách, zložených z významného počtu fakúlt, ktoré majú veľmi 

odlišné silné stránky i slabiny, môže dôjsť k ich vnútornej diverzifikácii. Pri rozvoji vnútornej 
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diverzifikácie bude nutné postupovať tak, aby bola zároveň zachovaná potrebná integrita 

celej vysokej školy. Je jasné, a ukazuje to aj medzinárodná skúsenosť, že s veľkosťou 

inštitúcie rastie aj jej vnútorná diverzita, kedy popri výskumnej činnosti škola zabezpečuje 

napr. profesijne zamerané programy, alebo aktivity v rámci celoživotného vzdelávania. 

Navyše je stále bežnejšie, že vysoké školy budú svoje prednosti uplatňovať stále viac v 

rámci rôznych strategicky budovaných sietí – napríklad na regionálnom základe. Tie im 

umožnia lepšie využiť a zdieľať aktivity a kapacity ich súčastí. Príkladom takéhoto zámeru sú 

asociácie budované regionálnymi zoskupeniami vysokých odborných škôl ("univerzity 

colleges") okolo tradičných univerzít, s cieľom prepojiť rôzne vzdelávacie i výskumné 

kapacity v belgickom Flámsku. 

Ak má v systéme vysokého školstva nastať potrebná zmena, musí štát vytvoriť podmienky, 

ktoré budú vysoké školy motivovať k tomu, aby sa každá z inštitúcií, ktorá  správne 

identifikuje svoje silné stránky a zameria sa na ne, dokázala uplatniť. Kľúčovými nástrojmi na 

podporu diverzifikácie sú najmä diverzifikované hodnotenia kvality a diverzifikované 

prideľovanie finančných prostriedkov. Nemal by brániť ani rigidne nastavený systém 

akademických kvalifikácií, ktorý je rovnaký pre všetky typy vysokých škôl. Rovnako dôležitým 

nástrojom má byť aj systém diverzifikovaného financovania, odmeňujúceho kvalitné výsledky 

vysokých škôl v rôznych aspektoch ich kľúčových činností a podporujúci ich systematickú 

profiláciu. 

2.1.5 Porovnanie vybraných európskych krajín (7 pohľadov – 

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Poľsko, Rakúsko, 

Slovensko, Švédsko) 

V rámci štúdie bol uskutočnený pokus podrobnejšie sa zamerať na príklady niekoľkých 

vybraných európskych krajín ako na inšpiráciu, pričom kritériom bola – pokiaľ je to možné – 

porovnateľnosť krajiny (jej veľkosti) so Slovenskom (snáď s výnimkou Poľska) a kultúrna 

blízkosť – teda stredoeurópske, prípadne severské krajiny. Usporiadanie vysokoškolského 

systému nebolo nutnou podmienkou, ale v prípade Belgicka (Flámska), či Dánska ide o 

binárne systémy; do určitej miery aj v prípade Rakúska, kde je však profesijne zameraný 

sektor o niečo menší – v posledných rokoch sa však výrazne rozvíja. V prípade Poľska a 

Švédska ide skôr o mix vysokoškolských inštitúcií s rôznymi profilmi. Česko a Slovensko 

predstavujú skôr ešte stále nediverzifikované vysokoškolské systémy, hoci v oboch krajinách 

je profesijne zameraný sektor neuniverzitných vysokých škôl formálne zakotvený. V českom 

prípade zohrávajú určitú úlohu v terciárnom vzdelávaní ešte vyššie odborné školy.  

Zhrnutie pohľadu a vybraných kľúčových ukazovateľov ponúka Tabuľka 2-1, ktorá 

sumarizuje počiatočné údaje z čiastkových štúdií o jednotlivých krajinách – tie sú prílohou 

štúdie. Tabuľka je skôr pre predstavu doplnená o prehľad toho, ako sa najlepšie univerzity 

danej krajiny umiestňujú v aktuálnom rankingu ARWU40 pre rok 2015. Čiastkové štúdie o 

jednotlivých krajinách ďalej obsahujú údaje o rôznych úrovniach poskytovaného 

vysokoškolského, resp. terciárneho vzdelávania, typoch vysokoškolských inštitúcií, 

podrobnejšie údaje o profile vysokých škôl registrovaných v databázach U-Multirank41, 

Európskeho registra inštitúcií terciárneho vzdelávania (ETER), či hodnotenie výskumnej 

činnosti v registri SCIMAGO Institutions Ranking (SIR). Snahou bolo vyznačiť v tabuľkách 
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http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2015.html 
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intenzitu činnosti a dosiahnuté výsledky jednotlivých škôl, ktoré by mohli viesť k celkovej 

orientácii a lepšiemu prehľadu indikovaných vzťahov a väzieb. Pre detailnejší prehľad je 

nutné pozrieť sa na jednotlivé štúdie v rámci tohto súboru textov o vysokom školstve v týchto 

vybraných krajinách (viď Časť 5 – Vysoké školstvo vo vybraných krajinách – komparácia 

a inšpirácie). 

V tabuľke sú tiež pre celkový prehľad použité údaje z hodnotenia "U21 Ranking of National 

Higher Education Systems“42, austrálskeho projektu medzinárodnej siete Universitas 21, 

ktorý sa zameriava na hodnotenie a ranking nie jednotlivých inštitúcií, ale národných 

vysokoškolských systémov. Ten porovnáva národné systémy v štyroch oblastiach, opäť 

s celým radom čiastkových subkritérií zohľadňujúcich absolútne i relatívne hodnoty vstupov 

alebo výstupov – zdroje, prostredie, otvorenosť a výsledky, pričom záverom je ako 

porovnanie vo všetkých týchto štyroch oblastiach voči najlepším (100 %), tak aj celkové po 

ich váženom prepočítaní. Z vybraných krajín boli dve (Dánsko a Švédsko) hodnotené medzi 

piatimi krajinami s najlepšími vysokoškolskými systémami. V niektorých aspektoch (Dánsko 

– zdroje) dokonca ako najlepšie. Ďalšie dve, Belgicko a Rakúsko, sa umiestnili tesne za 

prvou desiatkou. Vybrané stredoeurópske krajiny vrátane Slovenska sú potom na nižších 

priečkach. 

Z daného hodnotenia je však ťažké robiť nejaké všeobecnejšie závery prinášajúce 

jednoduché riešenia pre podporu excelentnosti jednotlivých vysokých škôl či celého systému. 

A to ani v kombinácii s čiastkovými údajmi z ďalších spomínaných databáz. Napriek tomu je 

možné realizovať niekoľko pozorovaní, ktoré však nemusia mať nejaký všeobecnejší 

charakter, no môžu viesť k ďalšiemu hľadaniu vhodného riešenia, ktoré bude rešpektovať 

miestne prostredie, tradície a stav školstva i celej spoločnosti a ekonomiky. 

Tabuľka 2-1. Porovnanie kľúčových ukazovateľov za vybrané európske krajiny 

Kľúčové porovnateľné 
ukazovatele 

Belgicko Česká rep. Dánsko Poľsko Rakúsko Slovensko Švédsko 

Počet obyvateľov (2014) 11,2 mil. 10,5 mil. 5,6 mil. 38,0 mil. 8,5 mil. 5,4 mil. 9,6 mil. 

Počet vysokoškolských (VŠ) 
študentov (2012) 

477 tis. 440 tis. 275 tis. > 2 mil. 376 tis. 221 tis. 453 tis. 

Podiel VŠ študentov s cudzím 
štátnym občianstvom (2012) 

12% 9% 12% 1% 20% 4% 9% 

Počet VŠ študentov 
študujúcich v zahraničí (2012) 

14 tis. 
(3 tis. FR) 

14 tis.  
(5 tis. SK) 

8 tis. 
47 tis. 

(17 tis. UK) 
18 tis. 

(10 tis. DE) 
36 tis.  

(25 tis. CZ) 

21 tis. 
(5,5 tis. UK, 
4 tis. USA) 

Čistá miera 
vstupu do VŠ 
vzdelávania 
(univerzitný + 
profesijný sektor, 
príp. 
vysokoškolský + 
ďalší terciárny) 

2012 34 % + 39 % 60 % + 9 % 74 % + 28 % 79% + 1 % 53 % + 17 % 61 % + 1 % 60% + 10 % 

2010 33 % + 38 % 60 % + 9 % 65 % + 25 % 84 % + 1 % 53 % + 16 % 65 % + 1 % 76 % + 12 % 

2005 33 % + 34 % 41 % + 8 % 57 % + 23 % 76 % + 1 % 37 % + 9 % 59 % + 1 % 76 % + 7 % 

2001 32 % + 36 % 25 % + 9 % 52 % + 28 % 65 % + 1 % 34 % + n/a 37 % + 3 % 67 % + 7 % 

                                                
42

Williams, R., Leahy, A., de Rassenfosse, G., Jensen, P.. U21 Ranking of National Higher Education Systems 
2015, University of Melbourne (2015). http://www.universitas21.com/article/projects/details/153/executive-
summary-and-full-2015-report 

http://www.universitas21.com/article/projects/details/153/executive-summary-and-full-2015-report
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Kľúčové porovnateľné 
ukazovatele 

Belgicko Česká rep. Dánsko Poľsko Rakúsko Slovensko Švédsko 

Podiel populácie (25 – 64) 
s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 

35% 19% 35% 25% 20% 19% 36% 

Verejné a súkromné výdavky 
na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 
1,43 %) 

1,41 % 1,43 % 1,90 % 1,30 % 1,48 % 1,00 % 1,74 % 

Jednotkové výdavky na 
študenta VŠ vzhľadom k HDP 
na obyvateľa (EU21 39 %) 

38% 35% 51% 44% 35% 33% 50% 

Poradie podľa hodnotenia VŠ 
systémov Universitas 21 
Ranking (skóre 0 – 100 %) 

11. (76,0 %) 23. (59,9 %) 3. (85,3 %) 32. (50,7 %) 13. (74,6 %) 36. (47,4 %) 5. (84,7 %) 

Zdroje (Resources) 13. (67,4 %) 22. (56,8 %) 1. (100,0 %) 33. (46,8 %) 11. (76,0 %) 41. (38,8 %) 4. (93,2 %) 

Prostredie (Environment) 7. (93,2 %) 22. (84,3 %) 31. (80,9 %) 11. (89,8 %) 23. (84,2 %) 35. (79,0 %) 20. (84,7 %) 

Otvorenosť (Connectivity) 9. (80,9 %) 19. (63,7 %) 4. (86,7 %) 44. (32,2 %) 2. (89,7 %) 34. (42,4 %) 3. (89,4 %) 

Výsledky (Output) 12. (54,0 %) 30. (35,4 %) 4. (62,4 %) 32. (32,1 %) 20. (46,7 %) 33. (29,0 %) 6. (61,2 %) 

Zdroj: Eurostat 2015, OECD EaG 2014, Universitas 21 a SVP PedF UK 

Postavenie škôl v rankingu 
ARWU 2015 (Shanghai) 

Belgicko Česká rep. Dánsko Poľsko Rakúsko Slovensko Švédsko 

TOP 20   - - - - - - - 

TOP 100   2 - 2 - - - 3 

TOP 200   4 - 3 - 1 - 5 

TOP 300   6 1 4 - 3 - 7 

TOP 400   7 1 5 2 3 - 10 

TOP 500   7 1 5 2 6 - 11 

Počet vysokých škôl 
(univerzít + iných typov VŠ) 

7 + 21 (FL) 29 + 42 8/13 + 8 + 9 19/178+236 34 + 21 +16 18 +14 16 + 23 

 Zdroj: ARWU 2015, ETER 

Z hľadiska výsledkov a výkonnosti je asi nespochybniteľným faktorom financovanie, avšak 

ranking Universitas 21 zohľadňuje relatívne údaje vztiahnuté k výške HDP, či parite kúpnej 

sily. Financovaním sa zaoberá iná štúdia v rámci tohto súboru textov (viď Časť 3 – 

Obmedzené zrdroje i pravidlá financovania vysokých škôl), preto sa pozrime na iné aspekty. 

Systémy krajín, ktoré sa umiestňujú lepšie či už v rámci celkového hodnotenia, tak napokon 

aj v postavení svojich jednotlivých najlepších inštitúcií v rankingu pôsobia ako viac 

diverzifikované, s výraznejším podielom populácie v neuniverzitnom, či inom treťom sektore. 

V Belgicku nastupuje do odborných škôl viac ako polovica študentov, v ďalších krajinách je 

to o niečo menej, avšak ich podiel v tomto sektore postupne rastie. Najmarkantnejšie je to 

asi v prípade Rakúska. Tam bol profesijný sektor Fachhochschulen zriadený až v polovici 90. 

rokov minulého storočia – teraz predstavuje zhruba šestinu počtu vysokoškolských 

študentov, ale asi tretinu absolventov43. Česká situácia je ovplyvnená sektorom vyšších 

odborných škôl, ktorý je však dlhodobo nedostatočne zakotvený a prepojený so zvyškom 

terciárneho vzdelávania a postupne voči vysokoškolskému vzdelávaniu slabne. Istú úlohu 

zohráva aj neuniverzitný, väčšinou súkromný sektor, so zhruba 10 % vysokoškolských 

študentov. Jeho profilácia ako profesijne zameraného je doteraz deklarovaná skôr len 

formálne. Postupne sa rozvíjajúce poľské profesijné vysoké školy neuniverzitného typu 
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predstavujú približne 18 % kapacity celého vysokého školstva. Naproti tomu slovenský 

systém žiadnu takúto diferenciáciu nevykazuje. 

Rozdiely v diverzifikácii vysokých škôl jednotlivých krajín sú viditeľnejšie pri podrobnejšom 

pohľade na štruktúru študijnej ponuky, kedy v krajinách so silnejším sektorom "univerzít 

aplikovaných vied" či podobne profesijne zameraných inštitúcií zabezpečujú tieto inštitúcie 

vzdelávanie značnej časti bakalárov, prípadne študentov krátkeho cyklu (s rozvojom sektora 

a posilňovaním výskumnej činnosti ponúkajú v menšej miere aj magisterské štúdiá), čo 

uvoľňuje kapacity univerzitám, ktoré sa môžu viac sústrediť na rozloženie svojich kapacít 

medzi všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania. 

Tabuľka 2-2. Štruktúra študentov podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania na 
rôznych typoch inštitúcií vo vybraných krajinách  

Typ inštitúcie Krajina 

Podiel/počet študenti podľa stupňa VŠ vzdelávania (2012) 

Zahraniční 
študenti ISCED 5 ISCED 6 

ISCED 7 
long 

ISCED 7 
short 

ISCED 8 
ISCED 5-8 
CELKOM  

Akadémie prof. vzdelávania DK 77% 23% - - - 32842 16% 

Profesijné vysoké školy DK 6% 94% - - - 83605 8% 

Univerzity DK 0% 54% 0% 40% 6% 161639 12% 

Univerzity SK - 58% 6% 30% 6% 164861 3% 

Vysoké školy SK - 64% - 33% 3% 39617 12% 

Univerzity CZ - 59% 10% 24% 7% 356 778 8% 

VŠ neuniverzitného typu CZ - 85% 0% 15% - 35 982 22% 

Univerzity AT - 49% 30% 12% 9% 292 494 14% 

Univerzity aplikovaných vied AT - 70% 1% 29% - 42 051 3% 

Pedagogické vysoké školy AT - 97% 0% 3% - 15000 6% 

Univerzity BE (FL) - 51% - 38% 11% 99865 13% 

Univerzity aplikovaných vied BE (FL) - 93% - 7% - 136212 5% 

Univerzity SE 1% 58% 22% 13% 6% 343489 7% 

Univerzitné ubytovne SE 3% 80% 8% 9% 1% 139106 5% 

Zdroj: ETER (2012) 

Napríklad v Dánsku študovalo podľa dát ETER približne 33 tisíc študentov na profesijných 

akadémiách, pritom 77 % z nich v programoch krátkeho cyklu. Profesijné vysoké školy 

umožnili štúdium 83,6 tis. študentov, v 95 % v rámci bakalárskych programov. Univerzity 

mohli potom takmer polovicu z vyše 160 tisíc študentov vzdelávať v magisterských alebo 

doktorandských programoch. Podobne jasné rozdelenie rolí je v belgickej flámskej komunite, 

tu navyše nie zachytené "odovzdanie" veľkej časti magisterských programov z univerzít 

aplikovaných vied na univerzity. Tam, kde nie sú systémy tak jasne binárne rozdelené, nie je 

ani jednoznačné rozdelenie rolí. Navyše je pravda, že trend posilňovania výskumnej činnosti 

v profesijne zameranom sektore vedie k rastúcim nárokom na rozšírenie jeho kapacít aspoň 

na úrovni magisterského štúdia. 

Avšak podrobnejší pohľad na výsledky jednotlivých vysokých škôl v rámci hodnotenia 

výskumnej činnosti v registri SCIMAGO Institutions Ranking (SIR) alebo výsledkov škôl v 

databáze U-Multirank ukazuje, že rozdiely sú samozrejme aj v rámci jednotlivých sektorov. 

Podľa výsledkov Scimaga je v každej krajine úzka skupina výrazne výskumne profilovaných 

univerzít, ktoré vykazujú niekoľkonásobne lepšie výsledky z hľadiska vedeckých výstupov v 

databáze Scopus a vedeckých výstupoch citovaných v patentoch (innovative Knowledge), 
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ako zvyšok univerzít. Iné vysokej školy ako univerzity nie sú spravidla v registri vôbec 

vedené. Ani pohľad na profily škôl registrovaných v databáze U-Multirank neumožňuje 

nejaké konkrétnejšie tvrdenie, navyše databáza neobsahuje (vďaka dobrovoľnosti zapojenia 

sa) údaje o všetkých vysokoškolských inštitúciách. Nakoľko nemôže postihnúť celý 

vysokoškolský priestor, zahŕňa spravidla kľúčové univerzity a ambicióznejšie, či v tomto 

smere aktívnejšie univerzity aplikovaných vied. V mnohých podkritériách navyše údaje od 

časti škôl chýbajú. V tomto súbore textov venujeme komparatívnemu pohľadu na vedu 

a výskum tiež samostatnú štúdiu (2.3, Výskum a inovácie v medzinárodnej komparácii). 

Ako môžeme predpokladať, opäť sa nájdu rozdiely v hodnotení výskumnej činnosti, nie je 

však možné potvrdiť nejaké spojenie medzi inštitúciami zameranými na základný alebo 

aplikovaný výskum. Univerzity so špičkovým výskumom spravidla dokážu uplatniť výsledky aj 

v iných oblastiach. 

Príklady z Rakúska, Dánska a Belgicka dávajú určitý základ pre prípadné tvrdenie, že 

profesijne zamerané školy (univerzity aplikovaných vied) sa vďaka svojej profilácii a 

vnútornej kultúre lepšie presadzujú v kritériách zameraných na učenie (sa), čím napĺňajú svoj 

očakávaný profil, ktorý vo všeobecnosti nedosahuje v oblasti výskumu také výsledky. Aj tu sú 

však výnimky, a to nielen v oblasti inovácií a príjmov zo súkromných zdrojov – predovšetkým  

v Rakúsku. Určitým problémom je, že oproti hodnoteniu výskumnej činnosti sa v zásade 

doteraz nepodarilo identifikovať "objektívne", merateľné a teda porovnateľné parametre pre 

kvalitné učenie a už vôbec nie pre učenie sa v nových podmienkach podporovaných 

najrôznejšími technológiami a zdrojmi informácií. 

Isté východisko ukazuje príklad Dánska, ktoré do akreditačných kritérií (spolu päť) zahrnulo 

okrem interného systému kvality vysokej školy (dve kritériá) aj kritérium, ktoré požaduje 

doloženie významu/zmyslu daného programu z hľadiska jeho užitočnosti pre dánsky trh 

práce. Podľa tohto kritéria musí vysoká škola zaistiť, aby nové i existujúce študijné programy 

reflektovali potreby spoločnosti a boli sústavne prispôsobované/adaptované jej rozvoju 

a meniacim sa potrebám dánskeho trhu práce. Z uvedeného vyplýva, že Dánsko si 

uvedomuje primárny význam vysokoškolského vzdelávania ako cesty na uspokojovanie 

potrieb vlastného trhu práce dostatočne kvalifikovanými absolventmi, a nie len ako spôsob 

akademického zvyšovania vzdelanosti obyvateľstva hradeného nota bene z verejných 

zdrojov. 

Vzhľadom k chýbajúcim dátam sa môžeme domnievať, že vysoké školy, ktoré sú viac 

zamerané na výučbu a aplikovaný výskum sú v regionálnom rozvoji aktívnejšie. Ani to však 

nie je úplne jednoznačné, pretože niektoré špičkové univerzity sa v tomto ohľade uplatňujú 

tiež, i keď to skôr platí v podkritériu venovanom spoločným regionálnym publikáciám ako v 

otázkach praxí, či uplatnenia absolventov v regióne. Navyše rola a starostlivosť švédskych 

univerzít o regionálny rozmer ich pôsobenia bude asi z pochopiteľných geografických 

dôvodov vnímaná inak, ako napríklad v stredoeurópskom priestore. Pre získanie lepšieho 

obrazu o prínosoch výskumných alebo regionálnych činností vysokých škôl chýbajú, 

bohužiaľ, v dostupných registroch údaje o finančných aspektoch. 

Podľa očakávaní neexistuje žiadna jednoznačne určená deliaca hranica ani v oblasti 

medzinárodnej spolupráce vysokých škôl, kde sú  dnes spolupráca a mobilita skôr 

samozrejmosťou. Určité rozdiely môžeme nájsť v oblasti spoločných medzinárodných 



20 
 

publikácií (s výraznejšou rolou univerzít s intenzívnejším výskumom) či programov v cudzích 

jazykoch. 

Tabuľka 2-1 ponúka pohľad na už spomínaný výrazný nárast počtu študentov na Slovensku 

(ale aj v Českej republike), ktorý sa prejavuje v dvojnásobnom náraste čistej miery vstupu. 

Ten je v takej miere vo vybranej vzorke výnimočný. 

Záverom môžeme teda len konštatovať, že obzvlášť prieskum U-Multirank ukazuje, že 

vnútorná diverzita výkonnosti a profilov existuje do určitej miery aj vo v zásade monolitických 

systémoch – záleží na misii vysokej školy, jej plnení a dlhoročnom úsilí o rozvíjanie silných 

stránok. Je ale dôležité, aby sa profily a misie jednotlivých škôl a ich pracovísk vzájomne 

dopĺňali a systém neviedol všetky jedným smerom. 

2.2 Profesijne zameraný sektor 

2.2.1 Hlavné ciele a charakteristiky profesijne zameraného 

vysokoškolského vzdelávania 

V rámci diskusií o nevyhnutnej diverzifikácii vysokoškolského vzdelávania v krajinách 

strednej a východnej Európy často prevažuje pozornosť venovaná dopadom na tradičné, 

výskumne a akademicky zamerané študijné programy a inštitúcie. V týchto diskusiách je 

pritom zrejmé, že väčšia zhoda panuje ohľadne profilu tradičných akademických študijných 

programov, a omnoho väčšie nejasnosti sú ohľadne konečnej podoby, postavenia, 

zabezpečenia a inštitucionálneho zakotvenia študijných programov, ktoré sú zamerané 

profesijne. 

Je to logický dôsledok toho, že veľká časť debát sa odohráva v akademickom prostredí a 

reflektuje tak „tradičné“ hodnoty a princípy. Dochádza tak ale k obmedzeniu dôslednej 

diskusie o role, cieľoch a charakteristikách profesijne zameraného sektora, či segmentu 

vysokého školstva, ktorý však má zohrať významnú rolu práve pri prípadnej diverzifikácii. 

Častým problémom je nedocenenie tejto role, nahliadanie na taký typ štúdia a inštitúcií ako 

na „druhú ligu“ ohrozujúcu úroveň vysokoškolského vzdelania a nezodpovedajúcu dôležitej 

role, ktorú majú vysokoškolské inštitúcie svojimi vzdelávacími, výskumnými, umeleckými a 

ďalšími tvorivými činnosťami zohrávať v rozvoji celej spoločnosti.  

Na problematiku je potrebné nazerať z iného uhla – v okamžiku pokračujúcej masifikácie a 

rastúceho prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu môže naopak profesijne zameraný 

segment zohrávať úlohu toho, kto ponesie ťarchu náročnej role poskytnúť dostatočne 

kvalitné vzdelanie relevantné pre osobný i profesijný úspech uchádzačov z menej tradičných 

skupín, ktorí so sebou prinášajú iné motívy pre štúdium, iné preferencie aj ambície. Tí – ale 

nielen oni – pritom očakávajú, že nadobudnuté vysokoškolské (terciárne) vzdelávanie im 

otvorí cestu k ďalšiemu uplatneniu. Na Slovensku to však znamená aj pre tieto skupiny 

prelomiť stále dominujúcu kultúru tzv. neúplného a úplného vysokoškolského vzdelania, keď 

s tým „neúplným“ bol stotožnený súčasný I., t.j. bakalársky stupeň vzdelania. 

Ako inšpirácia pre ďalšie diskusie na túto tému môžu poslúžiť závery koncepčných prác v 

rámci EURASHE, európskeho reprezentanta inštitúcií profesijne zameraného 

vysokoškolského/terciárneho vzdelávania, oficiálneho partnera Európskej komisie a 
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bolonského procesu. EURASHE zmapovalo44aktuálny stav a predstavy o podobe profesijne 

zameraného typu terciárneho vzdelávania45 v 18 európskych krajinách, na základe čoho 

navrhlo v spolupráci s medzinárodne rešpektovanými expertmi z akademického i 

profesionálneho zázemia spoločnú definíciu a sadu charakteristík špecifických pre tento typ 

vzdelávania, ktoré je možné následne využiť pri prácach týkajúcich sa profilácie, kvality a 

výkonnosti príslušných inštitúcií (napr. ako podnet pre projekty U-Map či U-Multirank 

podporované Európskou komisiou, ale aj pre ďalšie národné diskusie)46. 

2.2.1.1 Návrh definície a charakteristík profesijne zameraného vysokoškolského 

vzdelávania 

Cieľom nasledujúcej definície a charakteristík je slúžiť ako vodítko k lepšiemu uchopeniu a 

porozumeniu profesijne zameraného typu vysokoškolského vzdelávania pri rešpektovaní 

jeho poslania, úloh a špecifík. Pritom je nevyhnutné prihliadať na to, že sa jedná o integrálnu 

súčasť vysokoškolského vzdelávania, ktoré plní v súlade s jeho vymedzením Radou 

Európy47 štyri základné funkcie – „prípravu pre udržateľnú zamestnateľnosť, osobný rozvoj, 

prípravu študentov pre aktívne občianstvo a vytváranie širokej základne pokročilých znalostí 

a stimulácie výskumu a inovácií“. V rámci takto vymedzeného priestoru je potom možné 

vnímať profesijne zamerané vysokoškolské vzdelávanie, bez ohľadu na formálne podmienky 

jeho inštitucionálneho ukotvenia, nasledovne.  

2.2.1.2 Definícia profesijne zameraného vysokoškolského vzdelávania 

Profesijne zamerané vysokoškolské vzdelávanie predstavuje špecifickú formu 

vysokoškolského vzdelávania, ktorá ponúka vo všetkých svojich aspektoch (vrátane výuky, 

učenia sa, vedeckej a tvorivej činnosti i riadenia) mimoriadne intenzívne prepojenie na 

prax („svet práce“), a to na všetkých úrovniach zastrešujúceho rámca kvalifikácií 

európskeho vysokoškolského priestoru. 

Jeho poslaním je diverzifikácia príležitostí ku vzdelávaniu, zlepšenie zamestnateľnosti  

absolventov, poskytnutie kvalifikácie a stimulácia inovácií na prospechu študentov, ako aj 

spoločnosti. 

Prax („svet práce“) v tomto ponímaní zahŕňa všetky podniky, neziskové organizácie a 

inštitúcie verejného sektora. Intenzita prepojenia s praxou sa prejavuje silným dôrazom na 

aplikačnú stránku štúdia. Tento prístup spočíva v kombinácii fáz práce a štúdia, starostlivosti 
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 Viď projekt HAPHE („Harmonisation of Approaches to Professional Higher Education in Europe“, 

haphe.eurashe.eu) 
45

Vymedzenie rozsahu vychádzalo zo šírky záberu daného európskym vysokoškolským priestorom, teda od 

úrovne EQF 5 (krátké cykly) až po EQF 8 (doktorandské štúdia). Dôraz je však na úrovne EQF 6 (bakalár) a EQF 
7 (magister). 
46

Jazyková poznámka: S ohľadom na slovenské podmienky a terminológiu je v ďalšom texte ďalej používaný 
termín „professional higher education“ preklad „profesijne zamerané vysokoškolské vzdelávanie“, nakoľko do 
širšieho konceptu terciárneho vzdelávania by mohol spadať aj sektor vyššieho odborného vzdelávania a 
potenciálne aj programy krátkého cyklu zodpovedajúceho úrovni 5 európskeho kvalifikačného rámca, ktoré 
v súčasnosti v Slovenskej republike nie sú nijako upravené. 
47

Recommendation Rec (2007)6 by the Council of Europe’s Committee of Ministers on the public responsibility for 
higher education and research, http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf 

http://haphe.eurashe.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/news/pub_res_en.pdf
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o uplatniteľnosť absolventov, spoluprácu so zamestnávateľmi, využitie znalostí relevantných 

pre prax aj užívateľsky zamerané výskumné a tvorivé činnosti.48 

2.2.1.3 Charakteristiky a kritériá 

S ohľadom na cieľ prispieť k harmonizácii prístupu k profesijne zameranému 

vysokoškolskému vzdelávaniu naprieč európskym vysokoškolským priestorom, bol 

vymedzený rámec kľúčových charakteristík špecifických pre tento typ vzdelávania. Cieľom je 

vyjasniť a posilniť úlohu profesijne zameraného vysokoškolského vzdelávania v kontexte 

celého vysokoškolského systému a tak: 

 lepšie vzájomne previazať vzdelávanie, trh práce, výskum a inovácie; 

 podporiť rozvoj profesijne zameraného vysokoškolského vzdelávania; 

 zlepšiť koordináciu a spoluprácu všetkých aktérov v rámci tohto vzdelávacieho 
sektora/segmentu. 

Rámec charakteristík profesijného vysokoškolského vzdelávania zahŕňa nasledujúce oblasti. 

Tabuľka 2-3. Rámec charakteristík profesijného vysokoškolského vzdelávania 

POLITIKA A STRATÉGIA 

Prepojenie politiky a stratégie 

Ciele a výsledky 

Regionálna integrácia 

VÝUKA A ŠTÚDIUM 

Metódy rozvoja kurikúl 

Ciele a obsah štúdia 

Metodika učenia (sa) 

Študijné prostredie 

Akademickí a pedagogickí pracovníci a vyučujúci odborníci z praxe 

VÝSKUMNÁ A TVORIVÁ 

ČINNOSŤ49 

Výskumná agenda 

Proces výskumnej činnosti 

Výsledky a výstupy výskumu 

 

Tento rámec potom ponúka niekoľko dimenzií pre každú z charakteristík, kde ku každej 

z nich je pripojený upresňujúci popis, akým spôsobom bola uchopená a vnímaná, s ďalej 

uvedenými špecifickými, kľúčovými kritériami vymedzujúcimi požiadavkami, ktoré by kvalitne 

ponímané profesijne zamerané vysokoškolské vzdelávanie malo v optimálnom prípade 

naplniť. 

                                                
48

Pre prípadné provnanie uvádzame pôvodnú anglickú verziu definície „Professional Higher Education is a distinct 
form of Higher Education that offers a particularly intense integration with the world of work in all its aspects 
(including teaching, learning, research and governance) and at all levels of the overarching Qualifications 
Framework of the European Higher Education Area. Its’ function is to diversify learning opportunities, enhance 
employability, offer qualifications and stimulate innovation, for the benefit of learners and society. The world of 
work includes all enterprise, civil society organisations, and the public sector. The intensity of integration with the 
world of work is manifested by a strong focus on application of learning. This approach involves combining 
phases of work and study, a concern for employability, cooperation with employers, the use of practice-relevant 
knowledge and use-inspired research.“ 
49

V preklade je použitý termín „výskum“, „výskumná činnosť“ v zmysle zahrňujúcom v súlade s § 1, odst. 4d) 

Zákona o vysokých školách „výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnost“, pričom snahou je 
vymedziť ďalej špecifickejší priestor pre taký druh činnosti vo väzbe na profesijne zamerané vysokoškolské 
vzdelávanie. 



23 
 

Tabuľka 2-4. Prehľad charakteristík a kľúčových kritérií pre profesijne zamerané 
vysokoškolské vzdelávanie 

Charakteristika Popis Kľúčové kritériá 

POLITIKA A STRATÉGIA 
Ako je profesijne zamerané vysokoškolské vzdelávanie zakotvené a zastúpené v celkovej politike a strategickom 

rámci školy. 

Prepojenie politiky 

a stratégie 

Zapojenie praxe („sveta práce“) 

do rámcov politiky a stratégie. 

Inštitucionálne politiky a stratégie sú 

definované v spolupráci s praxou. 

Ciele a výsledky Hlavné ciele vo vzťahu 

k výsledkom profesijne 

zameraného vysokoškolského 

vzdelávania. 

Profesijne zamerané vysokoškolské 

vzdelávanie sa špeciálne zameriava 

na posilnenie zručností  a 

kompetencií zodpovedajúcich 

relevantným povolaniam so 

zámerom podporiť zamestnateľnosť 

študentov. Dôraz sa kladie na 

výstupy z učenia a užívateľsky 

zameraný (aplikovaný) výskum. 

Regionálna integrácia Zapojenie v rámci svojich 

vlastných regiónov a príspevok 

k ich rozvoju. 

Profesijne zamerané vysokoškolské 

vzdelávanie je silne zakotvené do 

regionálnych partnerstiev s praxou. 

 

Charakteristika Popis Kľúčové kritériá 

VÝUČBA A ŠTÚDIUM 
Ako sú učenie a štúdium ovplyvnené špecifickými charakteristikami profesijne zameraného vysokoškolského 

vzdelávania. 

Metódy rozvoja kurikúl Proces návrhu a rozvoja: 

 cieľov a výstupov učenia, 

 kurikúl, 

 metód učenia 

a hodnotenia. 

Kurikulárne dokumenty sú vytvárané 

akademickými pracovníkmi v 

spolupráci so zainteresovanými 

partnermi, predovšetkým z praxe, s 

ohľadom na budúce potreby praxe a 

kontext zamestnanosti. 

Ciele štúdia/výstupy z 

učenia 

Čo sa očakáva, že bude 

študent vedieť, chápať 

a vedieť urobiť v dôsledku 

procesu učenia. 

Výstupy z učenia zohľadňujú 

základné znalosti, zručnosti a postoje 

viazané na konkrétne profesijné 

požiadavky, ale nemali by byť 

obmedzené len na ne. Naviac, 

študenti získajú profesijné 

a osobnostné zručnosti, ktoré im 

umožnia úspešne pôsobiť 

inovatívnym a samostatným 

spôsobom v meniacom sa 

pracovnom prostredí. Zapojenie 

študentov do výskumnej, vývojovej 

a inovačnej činnosti ich vedie k lepšej 

profesijnej skúsenosti. 

Obsah štúdia Obsah toho, čo sa učí a je 

vyučované. 

Obsah štúdia prepája produktívne 

teóriu s praxou ako základ pre 
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Charakteristika Popis Kľúčové kritériá 

VÝUČBA A ŠTÚDIUM 
Ako sú učenie a štúdium ovplyvnené špecifickými charakteristikami profesijne zameraného vysokoškolského 

vzdelávania. 

komplexné riešenie problémov 

v reálnych pracovných situáciách. 

Obsah je ovplyvnený najnovším 

vývojom, trendmi a referenciami ako 

z praxe, tak z akademického 

prostredia. 

Metodika učenia (sa) Metodika učenia (sa) zahŕňa: 

 návrh učebného procesu, 

 metódy hodnotenia 

nevyhnutné pre posúdenie 

výsledkov štúdia. 

Metodika učenia zahŕňa metódy 

aktívneho, kooperatívneho a 

samostatného učenia a zároveň sa 

sústreďuje na aktivizujúce metódy 

podporujúce osvojenie skúseností 

vrátane – ale nie obmedzené na – 

učenia založeného na simulácii (SBL), 

na scenároch (SceBL), problémovo 

orientovaného učenia v (PBL) alebo 

inej situácie pre autentické učenie. 

Či už formatívne, tak sumatívne 

hodnotenia by mali odrážať 

charakter a metodiku špecifického 

prostredia pre profesijne zamerané 

vysokoškolské vzdelávanie. 

Študijné prostredie Prostredie a podmienky, 

v ktorých štúdium prebieha. 

Študijné prostredie má 

sprostredkovávať skúsenosti, ako 

v rámci vysokoškolskej inštitúcie, tak 

aj mimo nej, v praxi. Podstatné fázy 

odbornej praxe alebo iné formy 

nadobudnutia pracovnej skúsenosti 

slúžia na reflexiu teórie v praktických 

súvislostiach. 

Tím študijného programu Všetky osoby, ktoré sa 

podieľajú na návrhu, 

poskytovaní a hodnotení 

štúdia, vrátane hosťujúcich 

lektorov, odborníkov z praxe a 

podporného personálu. 

Na úrovni jednotlivých študijných 

programov vykazuje tím zodpovedný 

za študijný program zodpovedajúcu 

kombináciu akademického zázemia i 

relevantných skúseností z praxe. 

 

Charakteristika Popis Kľúčové kritériá 

VÝSKUMNÁ A TVORIVÁ ČINNOSŤ 

Ako je výskumná a tvorivá činnosť integrálne začlenená do udržateľného profesijne zameraného 

vysokoškolského vzdelávania; s vedomím, že táto činnosť môže byť ponímaná odlišne na rôznych 

úrovniach vysokoškolského vzdelávania. 

Výskumná agenda Rozsah a vnímanie výskumnej 

a tvorivej činnosti. 

Výskumná agenda je ovplyvnená 

praxou s cieľom uspokojiť potreby 

spoločnosti i podnikovej sféry/praxe. 
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Charakteristika Popis Kľúčové kritériá 

VÝSKUMNÁ A TVORIVÁ ČINNOSŤ 

Ako je výskumná a tvorivá činnosť integrálne začlenená do udržateľného profesijne zameraného 

vysokoškolského vzdelávania; s vedomím, že táto činnosť môže byť ponímaná odlišne na rôznych 

úrovniach vysokoškolského vzdelávania. 

Proces výskumnej činnosti Spôsob, akým reaguje 

výskumná a tvorivá činnosť na 

potreby spoločnosti a praxe. 

Pracovníci vo výskume sa usilujú o 

podnety a vstupy z praxe, poskytujú 

jej to isté a cenia si požiadavky a 

príspevky od zainteresovaných 

partnerov. Výskumný proces 

rešpektuje uvedený charakter 

vstupov a môže zahŕňať rôzne typy 

výskumných aktivít a spolupráce. 

Výsledky a výstupy 

výskumu 

Očakávané výsledky 

výskumnej a tvorivej činnosti. 

Je zámerom, aby výsledky výskumnej 

a tvorivej činnosti boli relevantné 

pre prax a spoločnosť. Vedľa 

tradičných výstupov, ako sú 

napríklad licencie, patenty a 

publikácie, sú výstupy výskumnej 

činnosti zamerané na riešenia 

poskytujúce hmatateľný prínos praxi 

a spoločnosti.  

 

Tieto charakteristiky a kritéria budú v ďalších rokoch ďalej rozvíjané, predovšetkým 

s ohľadom na podporu ich naplnenie v praxi. Okrem všeobecnej identity a vnímania profilu 

profesijne zameraného vysokoškolského vzdelávania sa zdá byť nevyhnutné, aby boli takto 

vymedzené špecifiká zohľadnené pri posudzovaní kvality a činnosti škôl, ktoré sa k takému 

profilu hlásia. To sa však, hlavne v unitárnych systémoch, spravidla nedeje a prevažuje 

dôraz na tradičné, akademické vnímanie.  

2.2.2 Vybrané príklady zo zahraničia 

Bolo uvedené, že neexistuje jedno univerzálne riešenie prístupu k diverzifikácii, neexistuje je 

jeden správny prístup k podpore rozvoja profesijne zameraného prúdu vysokoškolského či 

terciárneho vzdelávania. Na druhej strane, európska i svetová scéna ponúkajú rad 

inšpiratívnych prípadov, ktoré môžu ukázať možnú cestu, aj keď len pre ojedinelé pilotné 

prípady. Niekoľko z nich je uvedených v nasledujúcej kapitole, boli vybrané buď kvôli možnej 

inšpiratívnosti pre ďalšie debaty o profilácii a diverzifikácii slovenského vysokoškolského 

systému, či jasné a zrozumiteľné princípy, z ktorých vychádzajú. 

Francúzske IUT: profesijne zamerané súčasti v rámci univerzít50 

Z hľadiska úvah o možných smeroch ďalšej diverzifikácie slovenských vysokých škôl a 

posilnenia profesijne zameraných prvkov môže byť z hľadiska profilu, inštitucionálneho 

zakotvenia a previazanosti na akademické prostredie veľmi inšpiratívny príklad francúzskych 

                                                
50

 Podklady čerpané z príspevkov Lauwick, S. v Camillieri, A. et al. Professional Higher Education in Europe. 
Characteristics, Practice Examples and National Differences. The HAPHE consortium (2014) a stránek ADIUT, 
http://www.iut.fr/.  

http://www.iut.fr/


26 
 

univerzitných technologických inštitútov (Instituts 

universitaires de technologie), označovaných skratkou IUT. 

Celkom 113 IUT fungujú ako „profesijne zamerané 

inštitúty“, ktoré sú do značnej miery autonómnou súčasťou 

univerzít, ťažia zo synergie zdieľania kapacít s univerzitou, 

napriek tomu si zachovávajú silne profesijne zameraný 

profil. Tento typ škôl bol zriaďovaný od polovice 60. rokov 

minulého storočia ako reakcia na rozširujúci sa prístup 

k vysokoškolskému vzdelávaniu a vstup netradičných 

skupín uchádzačov s inými ambíciami a predstavami 

o štúdiu. Pôvodná ponuka dvojročných, značne profesijne 

zameraných programov (DUT, diplôme universitaire de 

technologie) bola postupne rozšírená o profesijne 

zamerané bakalárske programy (licence professionnelle) v 

rozsahu 180 ECTS, v niektorých prípadoch aj o 

magisterské kvalifikácie. V roku 2013-14 študovalo na IUT 

115,8 tisíc študentov51 z celkového počtu 2,43 mil. 

študentov v terciárnom vzdelávaní (ďalších 255 tisíc 

z týchto študentov navštevuje programy profesijne zameraného terciárneho vzdelávania, tzv. 

STS - section de techniciens supérieurs, organizované pri stredných a „vyšších“ odborných 

školách). Odborovo je štúdium výraznejšie orientované na technické či technologické 

zamerania, ekonomické a komunikačné odbory, ale pokrýva tiež iné odbory.  

Z hľadiska otázky previazania vysokoškolského vzdelávania s praxou, sú IUT zaujímavé a 

inšpiratívne z niekoľkých pohľadov: 

 I keď sú IUT integrálnou súčasťou univerzít, zo zákona sú (či predovšetkým do roku 2007 

boli) značne autonómne, so špecificky stanovenými požiadavkami a podmienkami, ktoré 

majú chrániť a podporovať ich špecifické poslanie a činnosti zamerané na prípravu 

kvalifikovaných odborníkov pre dané profesie.  

 Zároveň sa ale – rovnako ako od ostatných univerzitných pracovísk – očakáva okrem 

vzdelávania aj zapojenie do výskumnej činnosti, pričom IUT môžu ťažiť zo 

svojho postavenia v rámci univerzít, či už personálnym prepojením alebo prístupom 

k potrebnej infraštruktúre. Zároveň sa, rovnako ako v oblasti vzdelávania, očakáva 

previazanosť na podnikovú sféru vrátane podpory malých a stredných podnikov. 

 Autonómia a prepojenie na prax sa prejavuje aj v riadení IUT, ktorej činnosť riadi vlastná 

rada zložená okrom zástupcov akademickej obce aj  z predstaviteľov zamestnávateľov, 

regionálnej a miestnej správy. Je pritom určitým nepísaným pravidlom, že predseda rady 

je predstaviteľ zamestnávateľov a ich predsedom. To výrazne pomáha nielen pri 

posilňovaní väzieb na prax, riešení problémov tykajúcich sa reflexie profesijných 

požiadaviek v kurikulách i zabezpečenia praxe, ale aj pri  riešení politických tém. 

Národná asociácia prezidentov IUT zohrala podstatnú úlohu pri presadzovaní vyhlášky 

vymedzujúcej špecifické nároky IUT na financovanie v rámci univerzitných rozpočtov 

potom, ako bola v roku 2007 obmedzená ich celková autonómia. 

                                                
51

MENESR-DGESIP,http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8EN/EESR8EN_ES_11-
students_in_higher_education.php 

 

Francúzske IUT – 

univerzitné technologické 

inštitúty 

IUT (Instituts universitaires de 

technologie) sú do značnej 

miery autonómne časti 

francúzských univerzít 

zaisťujúce ponuku profesijne 

zameraných bakalárskych 

a krátkych diplomových 

programov (DUT), 

predovšetkým v technických, 

ekonomických a sociálnych 

odboroch viazaných na 

regionálnu prax a trh práce. 

V roku 2013-14 študovalo na 

113 IUT 115,8 tisíc študentov. 

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8EN/EESR8EN_ES_11-students_in_higher_education.php
http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8EN/EESR8EN_ES_11-students_in_higher_education.php
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 Štúdium prebieha v rôznych formách, vo všetkých však kombinuje obdobie štúdia a 

pobytu v reálnej praxi. Ciele a výstupy štúdia sú centralizované, akreditované podľa 

štandardov dohodnutých spoločne v rámci národných platforiem spájajúcich 

akademických pracovníkov s expertmi z praxe, pričom „štandardy“ sú pravidelne 

revidované a poskytujú určitý priestor pre lokálnu modifikáciu. Pre zabezpečenie kvality si 

musí IUT podľa zákona pre bakalárske programy vytvoriť vnútorné poradné orgány 

zodpovedné za ich rozvoj a kvalitu, aj keď konkrétne riešenie je ponechané 

v kompetencii škôl. V zásade spočíva vo vytvorení konzultačných skupín zložených z 

garantov programov, zástupcov vyučujúcich a  príslušných podnikov, ktorí sa zídu 

niekoľkokrát ročne, aby revidovali a posudzovali kurikulá, návrhy na odborné praxe, 

v niektorých prípadoch aj výber akademických pracovníkov či projektov. Určitý podiel 

modulov musí byť zaistený odborníkmi z praxe (podľa úrovne štúdia 20 – 25 % 

s logickým dôrazom na odborné predmety), rovnako je povinnou súčasťou štúdia 

odborná prax (v rozsahu od 350 hodín v prípade DUT až po 1000 hodín u bakalárskych 

programov). Školy sú ale zapojené do ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja 

kvalifikácii v regióne, vrátane rôznych foriem učenia na základe skúseností v konkrétnom 

zamestnaní. 

 Podľa dostupných údajov (MENESR, francúzske ministerstvo školstva, 2015) je veľmi 

vysoká úspešnosť študentov - keď 89 % úspešne ukončí štúdium s maximálnou rezervou 

jedného roku oproti štandardnej dĺžke štúdia (37 % DUT, 52 % Bc.), pričom viac než 

polovica z nich pokračuje v ďalšom štúdiu.  

Veľmi dobré sú(často aj vďaka kontaktom z obdobia vykonávania odbornej praxe)  

výsledky v uplatnení absolventov – z 89 %, resp. 92 % absolventov DUT, resp. 

profesijného bakalárskeho štúdia, ktorí nešli ďalej študovať, je po 30 mesiacoch od 

absolvovania školy zamestnaných až 71 %, resp. 87 % na riadiacich či zodpovedajúcich 

odborných pozíciách. Údaje zisťuje spoločnými silami asociácia IUT na základe zákonnej 

povinnosti uloženej každému IUT. 

 Francúzsky systém je rovnako veľmi pokročilý v metodike uznávaní výsledkov skúseností 

a znalostí získaných v predchádzajúcom vzdelávaní (či už formálnom, neformálnom) 

alebo inak, napr. skúsenosťami pri výkone práce. 

 Zároveň je potrebné brať do úvahy, že v súlade s francúzskym centralizovaným 

spôsobom je veľká časť spolupráce škôl a podnikov, ale aj aktivít v prospech zapojenia 

sa do odborných praxí, celoživotného učenia či flexibility pri uznávaní dosiahnutých 

výsledkov, založená na zákonom vymedzených základoch či daňových úľavách. 

Každopádne je riešenie inštitúcií s „chráneným profesijným profilom“ a rešpektom 

k nevyhnutnej autonómii v rámci univerzít zaujímavým riešením, ktoré môže vyhovovať 

vývoju v slovenských podmienkach skôr než administratívne nútená „binarita“ systému. 

V praktickej rovine sa potom dá nájsť množstvo inšpiratívnych prístupov k vzájomnému 

prepojeniu akademického prostredia so svetom práce. 

Duálna vysoká škola v Bádensku-Württembersku: unikátne prepojenie štúdia a 

práce52 

Nemecké vysoké školstvo nie je úplne jednoducho uchopiteľný celok, aj kvôli rozdeleniu 

kompetencií medzi federálnu úroveň a jednotlivé štáty. Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú 

                                                
52

Podklady čerpané z príspevkov Hudak, R. v Camillieri, A. et al. Professional Higher Education in Europe. 
Characteristics, Practice Examples and National Differences. The HAPHE consortium (2014)  
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v Spolkovej republike Nemecko tri typy inštitúcií – univerzity a špecializované inštitúcie 

s podobným štatútom tradične sústredené na pokročilé štúdia s dôrazom na hlboké 

teoretické základy, poznanie a výskumnú bázu; vysoké odborné školy (Fachhochschulen, 

Universities of Applied Science) – výrazne rozvinuté v rámci veľmi úspešného a 

rešpektovaného sektoru, ktorý kladie o poznanie väčší dôraz na profesijne zameraný a 

aplikačný charakter vysokoškolského štúdia aj výskumných činností, pôsobiaci 

predovšetkým v technických a ekonomických odboroch, odboroch sociálnych alebo 

úžitkového umenia. Poslednú skupinu tvoria umelecké vysoké školy so záberom od krásnych 

umení cez úžitkové umenie, architektúru po oblasť médií a komunikácie. Vzdelanie 

z rôznych typov inštitúcii je rovnocenné, určitý rozdiel spočíva okrem zmieneného dôrazu na 

akademické či profesijné hodnoty v tom, že Fachhochschulen nemôžu samé udeľovať 

kvalifikácie na úrovni doktorandského štúdia, sú v profile svojich  pracovníkov viac 

sústredené na pedagogické zručnosti a požiadavky na profesijnú skúsenosť. 

Špecifickým javom v rámci nielen nemeckého vysokého školstva je potom Duálna vysoká 

škola v Bádensku-Württembersku (Dualehochschule Baden-Württemberg, DHBW53). Táto 

verejná škola bola založená vládou Bádenska-Württemberska v roku 2009 na základe 

predtým existujúcich odborných škôl (Berufsakademie) s cieľom prispieť k výchove osôb s 

kvalifikáciami zodpovedajúcimi potrebám rastúcej 

ekonomiky, prepojiť spolu akademické prostredie tak, že 

postupne umiestnia svoje kampusy v rôznych častiach 

štátu, napriek sídlu v Stuttgarte, so snahou lokalizácie 

nie v hlavných centrách. Podľa dostupných údajov sa na 

školu zapísalo v roku 2014/15 cez 12 tisíc uchádzačov a 

dosiahla celkovo stav okolo 34 tisíc študentov. Vo svojej 

činnosti sa škola zameriava na ekonomické, technické a 

sociálne odbory. 

Jednoznačným špecifikom tejto vysokej školy je jej 

prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, ktorý má však 

dopad na všetky ďalšie aspekty jej činnosti.  

Na organizácii štúdia do semestrov nie je nič neobvyklé. 

Viac neobvyklé je členenie každého semestra na 

dva dvanásťtýždňové bloky, z ktorých jeden je venovaný 

teoretickému štúdiu v zariadeniach DHBW, druhý potom 

učeniu a práci v praxi, či už v súkromnom podniku alebo 

vo verejnej inštitúcii. Striedanie obdobia štúdia a praxe 

sa potom vinie celým študijným programom až do jeho 

absolvovania. Obdobie teórie je podobné tomu, ktoré 

môže študent zažiť na iných vysokých školách, obdobie 

praktickej výučby potom podporuje získanie lepšieho 

prehľadu a skúseností v danom podniku či inštitúcii. Tieto 

fázy sú doplnené o prípravné či ďalšie lekcie a 

konzultácie, ktoré pomáhajú riadiť proces učenia sa. 

DHBW pritom určuje vymedzenie a obsah pracovných 

fáz tak, aby boli naviazané na akreditované kurikulum, 
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Viz http://www.dhbw.de/startseite.html 

Duálna vysoká škola v 

Bádensku - Württembersku 

DHBW (Dualehochschule 

Baden-Württemberg) je verejná 

vysoká škola zriadená na podnet 

vlády spolkovej krajiny Bádensko-

Württembersko a priemyslu. Sídli 

v Štutgarte, avšak v rámci štátu 

má 9 do určitej miery 

autonómnych kampusov, často 

skôr v menších centrách 

mikroregiónov. Špecifikom DHBW 

je duálny model vysokoškolského 

vzdelávania opakovane 

kombinujúci v rovnakom pomere 

po celú dobu štúdia v rámci 

každého semestra obdobie teórie 

v škole s obdobím pracovných 

skúseností. Študenti sú pritom 

zamestnancami partnerských 

podnikov, ktoré sú brané ako 

súčasť komunity školy. 

Po založení v roku 2009 mala 

DHBW v roku 2014-15 34 tisíc 

študentov v bakalárskych 

programoch z oblasti techniky, 

ekonomiky a sociálnej 

starostlivosti. 



29 
 

ustanovuje zásadné pravidlá pre zabezpečenie kvality pracovnej fázy a teda celého štúdia. 

To samozrejme zvyšuje nielen pripravenosť absolventov vykonávať príslušnú profesiu, ich 

zamestnateľnosť, ale zároveň napomáha motivácii k štúdiu, vnímaniu a porozumeniu 

študovanej tematiky z viacerých pohľadov. 

Ďalším podstatným špecifikom je, že študenti sú zamestnancami podnikov, dokonca 

zamestnanecký pomer je v príslušnom partnerskom podniku podmienkou pre prijatie na 

štúdium. Študenti sú teda vyberaní partnermi z praxe – samozrejme musia spĺňať základné 

kvalifikačné podmienky pre vstup do štúdia, dostávajú v priebehu štúdia i plat zodpovedajúci 

práve sa rozvíjajúcej kvalifikácii a obmedzenej kapacite kvôli štúdiu. 

Špecifikum DHBW sa prejavuje aj v ich riadení. Všetkých viac než 9000 spolupracujúcich 

podnikov je považovaných – nielen z hľadiska vnútorných predpisov, ale aj kvôli špeciálnym 

ustanoveniam v legislatíve – za súčasť akademickej komunity vysokej školy. Podniková sféra 

je majoritne zastúpená aj v najvyššom orgáne školy, Rade univerzity a v rovnakom pomere 

s akademickými reprezentantmi v radách jednotlivých fakúlt. Tieto orgány sú pritom 

zodpovedné za prípravu aj schvaľovanie strategických zámerov. 

Profil a vnímanie štúdia sa tiež odráža v požiadavkách na kvalifikáciu akademických 

pracovníkov - z ustanovenia príslušného zákona je pre DHBW stanovená podmienka, že 

odborníci menovaní na pozície profesorov musia mať aspoň tri roky skúseností z relevantnej 

oblasti mimo akademické prostredie. Je stanovený rovnako limit pre minimálne zapojenie 

vyučujúcich z radov odborníkov z praxe. 

Analogicky sú v diskusii akademických pracovníkov a partnerov z praxe generované aj témy 

pre výskumnú a inovačnú činnosť, ktorá je do značnej miery financovaná zo zdrojov 

obidvoch strán a očakáva sa, že tieto spoločné výskumné projekty budú zhruba dvojročné, 

DHBW do nich vnáša svoju expertízu, analytickú aj laboratórnu kapacitu, priestor pre rozvoj 

inovatívnych zámerov, možnosť zapojenia študentov. 

Írske Inštitúty technológie na ceste k Technologickým univerzitám54 

Írske vysoké školstvo je príkladom diverzifikovaného, binárneho systému, ktorý prechádza 

postupným vývojom smerujúcim postupne k novej kvalitatívnej úrovni diverzifikácie. Jeho 

vývoj je v posledných desaťročiach veľmi zaujímavý vo viacerých ohľadoch: 

 ako príklad rýchleho a úspešného vytvorenia binárneho vysokoškolského systému (čo sa 

v Slovenskej republike nepodarilo) a v súvislosti s tým efektívneho využívania 

európskych prostriedkov; 

 pre tesné prepojenie rozvoja vysokého školstva s ekonomikou krajiny – najprv v období 

„keltského tigra“ a v súčasnosti v snahe prospievať aj v nepriaznivej ekonomickej situácii 

a realizovať dlhodobú stratégiu. 

Vysokoškolské vzdelanie v Írsku poskytuje predovšetkým 7 univerzít a 14 technologických 

inštitútov (Institutes of Technology). Vedľa toho však v Írsku pôsobí rad ďalších, menších, 

štátom podporovaných či súkromných vysokoškolských inštitúcií (colleges) najrôznejšieho 

zamerania. Čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania bola v roku 2012 54 % 
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Thorn, R. Mission and Strategy in Professionally Oriented Institutions – The Irish Institutes of Technology. 
Konference „Building Bridges for a More Professional Higher Education, Otočec, Slovenia, October 16 – 17, 
2014.  
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v univerzitnom sektore a 20 % v ďalších sektoroch55. 

Celkovo v Írsku študovalo v roku 2014/1556 113,7 

tisíc študentov na univerzitách (z toho 85,5 tisíc na 

prvom stupni), 91 tisíc študentov na Inštitútoch 

technológie (z toho 80,9 tisíc na prvom stupni a v 

programoch krátkeho cyklu), ďalších 12,8 tisíc na 

iných inštitúciách s verejnou podporou. Zhruba tri 

štvrtiny študentov sú zapísaní v dennom (full time) 

štúdiu. 

Celkovou stratégiou írskej vlády je zlučovanie škôl 

na regionálnom alebo odborovom princípe. 

V najbližšej dobe má vzniknúť prvých päť 

regionálnych klastrov, ktoré už írske ministerstvo 

školstva schválilo. Zlučovanie sa má týkať 

aj technologických inštitútov, ktorých veľkosť sa líši 

v rozsahu medzi 4 až 20 tisícmi študentov a malo by 

zachovať ich prednosti v službe regiónu a miestnej 

komunite, posilniť medzinárodnú atraktivitu.  Tieto 

školy majú najprv užšie spolupracovať a neskôr 

k sebe pričleniť niektoré menšie školy a pri splnení 

určitých podmienok vďaka tomu dosiahnuť štatút 

Technickej univerzity. Podobným spôsobom sa  

niektoré coleges zaradia do inštitucionálneho rámca 

regionálnych univerzít. 

Základom súčasných technologických inštitútov boli Regionálne technické školy (Regional 

Technical Colleges) zriaďované s výdatnou podporou európskych štrukturálnych fondov na 

začiatku 70. rokov minulého storočia ako jeden z kľúčových prostriedkov v rámci stratégie 

modernizácie ekonomiky. Úlohou týchto škôl bolo rozšíriť prístup k terciárnemu vzdelávaniu, 

poskytnutie kvalifikácií (teda na úrovni predovšetkým krátkych terciárnych programov) 

širokému okruhu uchádzačov z daného regiónu. Významnou charakteristikou sektora bolo – 

a dodnes je – silné napojenie na región a podnikovú prax v ňom, ktoré bolo deklarované aj 

v jeho poslaní v príslušnej legislatíve. S postupným rozvojom škôl, ale predovšetkým 

ekonomiky a potrebou nových kvalifikácií sa postupne ponuka škôl rozrastala o profesijne 

zamerané bakalárske programy až po magisterské – a v poslednej dobe aj doktorandské – 

štúdiá, opäť s výrazným dôrazom kladeným na previazanosť na prax a aplikačný, profesijný 

charakter štúdia a súvisiace výskumné a inovačné činnosti. Hrdosť na toto poslanie a profil je 

znateľná aj  v dobe, keď školy po inštitucionálnej transformácii získali štatút inštitútov 

technológie s výrazne prevažujúcim zastúpením vysokoškolských programov. 

Toto obdobie rozvoja bolo charakteristické rovnako postupným zväčšovaním autonómie, 

postupným prenesením oprávnení udeľovať vysokoškolské diplomy z predtým centrálne 

organizovanej Národnej agentúry (National Council for Educational Awards od roku 1972, 

neskôr v rokoch 2001 - 2012 Higher Education and Training Awards Council, HETAC). 

Kľúčovým kritériom pre posun od obmedzeného práva udeľovať kvalifikácie cez akreditáciu 
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Education at a Glance, OECD, Paris (2014) 
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Higher Education Authority, Statistics 2014 – 15 at http://www.hea.ie/node/1557  

Írske inštitúty technológie 

Inštitúty technológie (Institutes of 

Technology, IoT) predstavujú v írskom 

vysokom školstve hlavný prúd 

profesijne zameraného 

vysokoškolského vzdelávania, ktorého 

poslaním je pripravovať vysoko 

kvalifikovaných odborníkov pre prax, 

rozvoj poznania a znalostí 

prostredníctvom výskumu a 

sprostredkovať prenos týchto znalostí 

pre naplnenie potrieb spoločnosti, 

praxe a rozvoj vlastného regiónu. 

Dnes poskytuje 14 Inštitútov 

technológie 91 tisíc študentov, skoro 

90 % z nich v bakalárskych a kratších 

programoch. S rozvojom IoT sa 

rozširuje ponuka v programoch 

druhého stupňa aj doktorandskom 

v štúdiu a zbiera  plány na zlúčenie 

kapacít niektorých IoT a ich 

transformáciu na Technologické 

univerzity, aj tie si však udržia 

základné hodnoty a poslanie. 

http://www.hea.ie/node/1557
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študijných programov až po „inštitucionálnu akreditáciu“ vedúcu k preneseniu väčšiny 

kompetencií na Technologické inštitúty, bolo posúdenie komplexnosti, funkčnosti a stability 

vnútorného systému riadenia a zabezpečenia kvality – vrátane dôrazu na zapojenie 

zamestnávateľov a študentov do kľúčových procesov návrhov, zabezpečenia, hodnotenia 

vzdelávania a jeho rozvoja. Na celom procese je zaujímavé práve fázovanie postupného 

uvoľňovania dohľadu, poskytnutie väčšej miery autonómie avšak vyváženej rastúcou 

mierou zodpovednosti a systematickosti starostlivosti o kvalitu. V roku 2012 bol 

HETAC začlenený do komplexnej agentúry, ktorá sa zaoberala kvalitou a kvalifikáciami, 

Quality and Qualifications Ireland. 

Tabuľka 2-5. Vývoj rozsahu a dopadu spolupráce s priemyslom vďaka Applied 
Research Enhancement Centrám írskych Inštitútov technológie 

  2008 2009 2010 2011 Celkom 

Priemyselná spolupráca 36 69 117 150 372 

Projekty s podporou inovačných 

voucherov 
20 45 70 52 187 

Projekty inovatívneho partnerstva 2 7 13 19 41 

Projekty priamo financované priemyslom 14 17 34 79 144 

Príjmy z projektov spolupráce €570,000 €451,000 €1,550,000 €3,200,000 €5,771,000 

Príspevok priemyslu na projekty 

spolupráce 
€226,000 €102,000 €615,000 €1,500,000 €2,443,000 

Príspevok priemyslu % 39.7% 22.2% 39.7% 46.7% 42.3% 

Zdroj: Institutes of Technology Ireland, http://www.ioti.ie/rdi/research-development-and-innovation-at-a-glance 

V danom štádiu rozvoja, kedy Inštitúty technológie rozširovali svoju kapacitu pre 

vysokoškolské vzdelávanie, výrazne rástla ich angažovanosť vo výskumnej činnosti (viď. 

nárast rozsahu a dopadu spolupráce). Nutne sa ponúka otázka, aký má zmysel binarita 

systému, v čom sa univerzitný sektor a sektor technologických inštitútov líši. Odpoveď 

prinieslo hodnotenie írskeho systému expertmi OECD v roku 200457, ktoré okrem iného 

odporučilo zachovať rozdielnosť poslania oboch sektorov a neumožňovať v dohľadnej dobe 

žiadne inštitucionálne presuny medzi oboma sektormi. I keď odporúčania taktiež obsahovali 

návrh zlúčiť riadenie oboch sektorov pod jeden orgán, zjednotiť prístup k zabezpečeniu 

kvality a autonómie pre rozvoj nových študijných odborov, tiež bola zdôraznená potreba 

všetkých opatrení, ktoré by zabránili „akademizácii“ profesijného sektora.  

V súlade s týmito návrhmi bola spracovaná národná stratégia pre rozvoj vysokého školstva 

do roku 2030, ktorá navrhuje už v úvode zmienené vytváranie regionálnych a odborových 

klastrov, inštitucionálnu konsolidáciu a prípadný štatutárny posun novo zlúčených inštitútov 

technológie na technologické univerzity, podmienené splnením výkonnostných kritérií a 

podmienok dohodnutých v rámci konzultácií strategických zámerov. Základné princípy 

v poslaní budúcich technologických univerzít však stavia na rovnakom, konzistentnom 

základe: 

                                                
57Reviews of National Policies for Education: Review of Higher Education in Ireland. Examiners’ Report. 

OECD (2004) 
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 príprava absolventov pre komplexné profesijné role v meniacom sa svete technológií; 

 rozvoj znalostí a poznania prostredníctvom výskumu a vzdelávania; 

 sprostredkovanie týchto znalostí pre naplnenie potrieb spoločnosti a podnikovej sféry; 

 zvýšená pozornosť venovaná potrebám regiónu, v ktorom bude prípadná univerzita sídliť. 

Inštitúty technológie následne sami iniciovali projekt, ktorý mal napomôcť definovať široký 

rámec na podporu a smerovanie k transformácii na Technologické univerzity, smeroval 

pritom k naplneniu daného poslania. Dokument obsahuje desať základných princípov, z 

ktorých by mala vychádzať kvalita a kultúra kvality Technologických univerzít58. Sú to:  

1. Hodnoty akademické a zamerané na študenta podporujúce zapojenie, rozvoj a výchovu 

študentov. 

2. Akademická autonómia spočívajúca i v možnosti návrhu a rozvoji programov a ich 

akademických štandardov na všetkých úrovniach vysokoškolského (terciárneho) 

vzdelávania so zapojením všetkých skupín vrátane  zamestnávateľov, študentov, učiteľov 

a ďalších pracovníkov, orgánov verejnej správy. 

3. Kultúra kvality podporujúca rešpekt a zapojenie študentov a pracovníkov, otvorené a 

transparentné systémy riadenia kvality. 

4. Prax založená na sebareflexii a informáciách vrátane komunikácie so študentmi, 

prehĺbenie vzťahov s partnermi z regionálnej praxe, miestnou komunitou a  

medzinárodnými partnermi. 

5. Implementácia kvality založená na dynamických, flexibilných, efektívnych a otvorených 

procesoch. 

6. Komplexné a transparentné procesy zahŕňajúce okrem iného monitoring a pravidelné 

hodnotenie ponúkaných programov, priebežné hodnotenie a zlepšovanie výskumnej 

činnosti, hodnotenie služieb pre študentov a prostredie, rozvoj pracovníkov, ako aj 

hodnotenie prepojenia s externými partnermi. 

7. Zodpovednosť voči verejnosti vyplývajúca z verejného financovania a spočívajúca 

v transparentnosti, zodpovednosti a spoločenskej zodpovednosti. 

8. Strategicky zamerané zabezpečenie kvality vychádzajúce zo strategických zámerov, ich 

napĺňania a monitorovania, vrátane analýz a porovnania. 

9. Účasť partnerov a zainteresovaných strán a ich príspevok k budovaniu kultúry kvality 

a rozvoja. 

10. Medzinárodné porovnávanie a externé hodnotenie založené na princípoch ESG, 

Isto bude inšpiratívne sledovať, nakoľko sa naplnia zámery a celá transformácia vedúca 

k novej úrovni diverzity, partnerstva a cieleného využitia predností a kapacít v írskom 

vysokom školstve. 
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3. Kontext a dopady masifikácie na Slovensku 

V Slovenskej republike sa – napriek niektorým nie úplne úspešným pokusom o 

inštitucionálnu profiláciu a diverzifikáciu – doposiaľ nepodarilo dostatočne reflektovať 

skutočnosť, že kvantitatívny rozvoj vysokého školstva so sebou nutne prináša aj zmeny 

v jeho celkovom ponímaní, štruktúre a riadení. Možné dôsledky takých mimoriadnych 

systémových zmien ukazuje konceptuálny model významného amerického sociológa Martina 

Trowa, ktorý sa pokúsil už na začiatku 70. rokov minulého storočia definovať kľúčové 

charakteristiky a parametre pre rôzne fázy meniaceho sa vysokoškolského systému v 

Spojených štátoch amerických. Aj tak môže tento model – napriek neskorším revíziám – 

reflektovať kultúru a realitu anglosaského modelu vysokého školstva, bol využitý v mnohých 

rozvinutých krajinách sveta a môže poslúžiť aj na demonštráciu komplexnej premeny 

vysokoškolských systémov, ktorou prechádzajú, pri náraste počtu študujúcich aj  v prípade 

Slovenska (viď. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov..). 

Konceptuálny rámec fáz vývoja vysokoškolských systémov podľa Martina Trowa 

Jednotlivé stĺpce popisujú kľúčové charakteristiky a parametre vysokoškolského systému 

v rôznych fázach jeho rozvoja, od elitného, keď do systému vstupuje najviac 15 % populácie, 

cez masový, až po momentálne vyskytujúcu sa fázu univerzálneho vysokého školstva, keď 

doňho vstupuje viac než polovica populácie. Jednotlivé fázy sa potom podľa Trowa od seba 

líšia v rôznych aspektoch profilu študujúcich, organizácie a obsahu štúdia, vnímania jeho 

kvality či riadenia škôl, reflektujú tak postupné zmeny hodnôt a úlohy vysokého školstva 

a  vplyvu rastúceho počtu rôznorodých záujmových skupín vo vnútri i mimo vysokého 

školstva.  

Zatiaľ čo v elitných systémoch vstupuje na vysoké školy len malé percento populácie 

a vysokoškolské vzdelávanie je vnímané ako výsada vyhradená len pre najnadanejších či 

príslušníkov najvyšších vrstiev spoločnosti, s postupným rozširovaním prístupu silnie nárok 

ďalších skupín na štúdium a v univerzálnej fáze už študuje väčšina zodpovedajúcej 

populácie a z vysokoškolského vzdelávania sa stáva postupne takmer povinnosť. Tým sa 

rovnako mení funkcia vysokoškolského vzdelania od prípravy elity na niektoré špecifické 

profesie, po prípravu na rastúci okruh povolaní a úrovne kvalifikácií, až po bežný základ pre 

flexibilitu v priebehu života a kariéry. Tomu následne zodpovedá aj poňatie kurikúl a výuky - 

od úzkej väzby v kruhu prednášajúceho a študentov, cez masovejšie formy prednášok 

a precvičovanie zručností, až po voľné formy a využitie rôznych prostriedkov pre flexibilitu 

a rôzne formy učenia sa. Rozšírenie prístupu má dopad aj na profil študentov a ich cestu 

štúdiom. V elitnom systéme tradične študenti študovali bez ďalších aktivít ihneď po ukončení 

strednej školy, zatiaľ čo v univerzálnom vysokom školstve sa prelínajú hranice medzi 

štúdiom, zamestnaním, ďalšou činnosťou a povinnosťami a študijná cesta je výrazne 

pestrejšia a flexibilnejšia. Profil študentov má samozrejme dopad aj na rôzne prístupy ku 

kritériám pre výber uchádzačov – od pôvodne akademických a meritokratických, cez snahu 

vyrovnať sociálne nerovnosti, až po takpovediac voľný prístup založený na záujme študovať 

s podporou uchádzačov zo znevýhodneného prostredia. 

Elitné systémy stavajú na relatívne uzavretých, podobných univerzitách charakterizovaných 

spoločným životom akademickej komunity, postupne vznikajú iné, neuniverzitné inštitúcie. Aj 
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podoba univerzít sa postupne premieňa, v univerzálnom systéme sa objavujú rôzne formy 

vysokoškolských inštitúcií vrátane virtuálnych univerzít, komunita je pomerne 

otvorená, menia sa hodnoty a možnosť nájdenia spoločného konsenzu všetkých zapojených 

skupín. Tento vývoj sa prejavuje aj v postupne rozširujúcom sa okruhu skupín a osôb 

zainteresovaných na rozhodovaní a zapojení do ďalšieho rozvoja vrátane zamestnávateľov 

a širšej verejnosti. Tým slabnú pôvodne spoločne zdieľané hodnoty a predtým 

nespochybniteľná úloha akademickej samosprávy, do riadenia vstupuje viac skupín 

s rôznymi predstavami, hodnotami a rozhodovanie sa stáva bodom stretu skupinových 

„politických“ záujmov. 

Rôzne fázy sa odrážajú aj  v poňatí kvality. Pre elitné systémy sú charakteristické 

akademické, na vedomostiach postavené štandardy definované a zdieľané naprieč 

akademickou komunitou. V masovej fáze dochádza spolu s diverzifikáciou inštitúcií a rolí aj 

k diverzifikácii štandardov kvality reflektujúcich rôzne funkcie, v univerzálnom systéme sa 

potom kvalita reflektuje v pridanej hodnote, ktorú vysokoškolské vzdelanie poskytne pestrej 

populácii študentov. 

Farebne s rôznou intenzitou je vyznačený pokus autorov zachytiť stav a prípadný aktuálny 

vývoj v slovenskom vysokom školstve a ukázať tak na rozpor medzi „univerzálnym“ 

prístupom k vysokoškolskému vzdelávaniu a správaním či nastavením systému, ktoré je 

typické skôr v predchádzajúcich fázach. Plnofarebne je označený podľa hodnotenia autorov 

preväzujúci stav, vývoj budúci či doznievajúci je naznačený farbou tieňovanou (slabnúcou 

intenzitou). 
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Obr. 3-1. Charakteristiky fáz terciárneho vzdelávania s vyznačením stavu slovenského 
vysokého školstva59 

 

Pravdepodobne nie je možné zaradiť akýkoľvek model vysokého školstva presne do 

kategórií, ktoré uvádza tabuľka, jednotlivé charakteristiky sa môžu v rôznych fázach vývoja 

prekrývať alebo dopĺňať. Pre Slovenskú republiku je naviac prechod od elitného vzdelávania 

k jeho univerzálnej fáze odlišný od mnohých krajín sveta v tom, že sa táto zmena udiala vo 

veľmi krátkej dobe, keď nárasty počtov študentov boli omnoho rýchlejšie, než zmeny v rade 

ďalších systémových charakteristík, ktoré tento vývoj sprevádzali. Z analýzy slovenskej 

situácie je zrejmé, že zatiaľ čo počet študentov radí systém k hranici charakteristickej pre 

fázu univerzálnu (a za ňu), ostatné  parametre systému sú charakteristické skôr pre 

                                                
59

Tabuľka je uvedená v Trow, M.: Reflections on the transition from elite to mass to universal access: forms and 
phases of higher education in modern societies since WWII. In: Forest, J. J. F; Altbach, P. G. (eds.): International 
handbook of higher education. Dordrecht: Springer, 2006, s. 243–280. Doplnená o vyznačenie analýzy situácie 
slovenského vysokého školstva inšpirovanej hodnotením českého stavu v Prudký, L. Pabian, P., Šima, K.: České 
vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009, Grada 2010. 
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predchádzajúcu fázu alebo dokonca pre fázu elitného vysokoškolského vzdelávania. To sa 

však nevyhnutne stáva zdrojom rôznych systémových napätí a tenzií, ktoré sa prirodzene 

premietajú do mnohých ďalších oblastí vývoja a fungovania vysokých škôl. Podrobnejšie 

komentáre a hodnotenia sú v ďalších kapitolách štúdie, či už sa týkajú ponímania 

vysokoškolského vzdelávania, jeho riadenia či zabezpečenia kvality.  

Zatiaľ čo je teda prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v zásade široko otvorený a veľká 

časť populácie už považuje vysokoškolské vzdelávanie za nevyhnutnosť, neprišlo v mnohých 

ďalších oblastiach k zmenám, ktoré by rozšírenie prístupu a príchod nových, menej 

tradičných skupín študentov s rôznymi ambíciami, motívmi, ale i kapacitou mohli uspokojiť. Aj 

keď je zrejmé (predovšetkým viac v  spoločnosti než v samotnom akademickom prostredí), 

že významnou očakávanou funkciou vysokého školstva je príprava kvalifikovaných 

odborníkov reflektujúca posun kvalifikačných požiadaviek a technológií, slovenskému 

vysokému školstvu sa to nedarí, súdiac podľa rôznych zdrojov prepojenia s praxou, 

dosiahnuť v uspokojivej miere. 

Nevyhnutným riešením sa tak javí väčšia diverzifikácia celého vysokoškolského systému, či 

už v otázke poslania,  hodnôt jednotlivých vysokých škôl, či ich pracovísk a študijných 

programov, tak následne v prístupe k ich profilácii, v riadení a financovaní, pričom základom 

by malo byť vnímanie širšieho spektra možných prístupov a poňatí, ktoré musia zodpovedať 

charakteru vzdelávania, výskumnej a tvorivej činnosti, súvisiacich akademických a riadiacich 

procesov. 

3.1 Hodnoty a potenciál vysokých škôl 

Hraničnými polohami býva profilácia z pohľadu vnímania základnej profilácie a hodnôt 

poskytovaného vysokoškolského štúdia – buď s výrazným dôrazom na akademické hodnoty, 

teoretický základ a rozvíjanie hlbokého poznania odboru, či viac prakticky, profesijne 

zamerané štúdium reflektujúce rozvíjanie zručností a kompetencií pre uplatnenie 

absolventov založené na nevyhnutnom teoretickom základe. S tým potom súvisí aj vnímanie 

výskumnej a tvorivej činnosti, preferujúcej skôr dôraz na základný výskum či rôzne prístupy 

k aplikácii jeho výsledkov v praxi.  

V súčasnosti sa hranice medzi oboma polohami, zvlášť v inštitucionálnej rovine, zmazávajú, 

ako bolo ukázané na zahraničnej skúsenosti. Obvyklým problematickým miestom na prijatie 

myšlienky diverzifikácie na strane vysokých škôl je potom lepšie štatutárne vnímanie 

„výskumno intenzívnych pracovísk a inštitúcií“, nielen v akademickom prostredí, komplexnosť 

podpory takéhoto procesu v hodnotení výkonnosti a financovania, ale následne aj prístup 

k diverzifikácii, vymedzeniu, či sa má odohrať na úrovni celých vysokoškolských inštitúcií, ich 

častí či pracovísk, prípadne na úrovni študijných programov. Obe riešenia majú svoje klady a 

zápory a je ťažké preferovať jedno pred druhým. Problematickým miestom pre prijatie 

myšlienky diverzifikácie na strane občanov, ako sme už v tomto texte spomínali, je okrem 

iného pretrvávajúca kultúra tzv. úplného a neúplného vysokoškolského vzdelania. Pritom za 

neúplné vysokoškolské vzdelanie sa považuje bakalárske štúdium a za úplné len dokončenie 

II. stupňa štúdia. 

Prieskum realizovaný v rámci projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti“ medzi akademickými pracovníkmi (celkom 136 odpovedí) a predstaviteľmi 

podnikovej praxe (31 odpovedí) ukázal, že pohľady na rolu vysokých škôl a najdôležitejšie 

charakteristiky vysokého školstva, ale aj mieru naplnenia týchto očakávaní, sa do značnej 
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miery líšia. Prieskum samozrejme poskytuje len parciálny (nie štatisticky reprezentatívny) 

pohľad vzhľadom na veľkosť pilotnej vzorky a jej rekrutáciu z fakúlt skôr technického 

zamerania a pre ne relevantných zamestnávateľov (zapojených do projektu). Škála sa 

pohybovala od 1 - veľmi nedôležitý aspekt, resp. veľmi zlá miera naplnenia danej 

charakteristiky až po 5 – veľmi dôležitá charakteristika aspekt, resp. veľmi dobrá miera 

dosahovanej úrovne naplnenia. 

Obr. 3-2. Názory na mieru dôležitosti cieľov a charakteristík vysokoškolského štúdia 

 

Zdroj: Prieskum medzi akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe, 2015 

Na rozdiel od akademickej komunity, ktorá kladie značný dôraz na vedecko-akademické 

hodnoty (základný  výskum, rozvoj poznania a znalostí sú všeobecne považované za „veľmi 

dôležité“, na stupnici nadobúdajú hodnotou 5), očakáva prax od vysokých škôl skôr 

spoluprácu pri inováciách a prípravu kvalifikovaných profesionálov. Naviac je prax výrazne 

kritickejšia k tomu, nakoľko sa tieto ciele darí slovenským vysokým školám naplniť – 

spolupráca pri návrhu a realizácii študijných programov a vzdelávanie zamerané na 

zamestnateľnosť absolventov patrí medzi horšie hodnotené aspekty. A obidve skupiny sa 

skôr líšia aj v  pohľade na to, ako sa darí pripravovať absolventov pre konkrétne profesie. 
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Obr. 3-3. Názory na mieru naplnenia cieľov a charakteristík vysokoškolského 
vzdelávania 

 

Zdroj: Prieskum medzi akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe, 2015 

Problémy s nevyhnutnými štrukturálnymi zmenami súvisiacimi s diverzifikáciou a profiláciou 

štúdia, predovšetkým často skôr ich formálnym naplnením, môžu naznačovať aj plány 

študentov bakalárskeho štúdia. Európsky prieskum Eurostudent (piata výzva v roku 2015) 

okrem iného ukázal, že slovenskí študenti – spoločne s českými, rakúskymi a rumunskými60– 

chcú v nadpriemernom množstve pokračovať v magisterskom štúdiu ihneď po absolvovaní 

štúdia na bakalárskej úrovni. Naopak, minimum z nich uvažuje o štúdiu v dlhšom odstupe, po 

získaní nejakej praktickej skúsenosti. Okrem tradičného vnímania poňatia vysokoškolského 

vzdelania v stredoeurópskom priestore a obáv z akceptovania bakalárskej kvalifikácie na 

trhu práce, hrá najskôr značnú úlohu aj nenaplnená štruktúra študijných programov, ktoré na 

bakalárskej úrovni neposkytnú dostatočné zručnosti a kompetencie pre praktické uplatnenie 

sa. 

                                                
60

V rámci prieskumu Eurostudent neboli k dispozícii odpovede na danú otázku z niektorých krajín, napr. 
Nemecka. Niektoré ďalšie krajiny, napr. Veľká Británia či Belgicko vôbec vo vzorke krajín nefigurujú. Viac viď 
http://www.eurostudent.eu alebo v databázi na http://database.eurostudent.eu/site.  

http://www.eurostudent.eu/
http://database.eurostudent.eu/site
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Obr. 3-4. Bakalári plánujúci pokračovať v magisterskom štúdiu 

 
Zdroj: EUROSTUDENT V, J8. 2015 

Slovenskí vysokoškolskí študenti patria v prieskume  Eurostudent V. rovnako 

k najskeptickejším v hodnotení svojich šancí na uplatnenie po ukončení štúdia, pričom vo 

vzorke sledovaných krajín sú iste mnohé s väčšími problémami ekonomiky, než je tá 

slovenská. Zaujímavé je, že v tomto hodnotení nie je nijako zrejmý rozdiel medzi študentmi 

bakalárskeho či magisterského štúdia. S hodnotami okolo 30 % respondentov (hodnotiacich 

svoje šance ako „veľmi dobré“) sú slovenskí študenti – okrem rumunských – na oboch 

úrovniach vysokoškolského vzdelávania najmenej optimistickejší. Pohľad zlepšuje, zvlášť u 

šancí na domácom pracovnom trhu, skupina tých, ktorí vidia svoje šance ako „slušné“ (okolo 

35 % respondentov na oboch úrovniach). 

Obr. 3-5. Hodnotenie vlastnej šance študentov na uplatnenie po ukončení 
bakalárskeho štúdia 

 

Zdroj: EUROSTUDENT V, J4. 2015 
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Obr. 3-6. Hodnotenie vlastnej šance študentov na uplatnenie po ukončení 
magisterského štúdia 

 

Zdroj: EUROSTUDENT V., J4. 2015 

Zmienený prieskum v rámci projektu rovnako poukázal na značnú uzavretosť akademického 

prostredia. Zďaleka najkritickejšie boli obe skupiny k zapojeniu predstaviteľov praxe do 

vnútro-inštitucionálnych, ale aj vonkajších – teda predovšetkým akreditačných – procesov pri 

zabezpečení kvality, ale aj k nízkej úrovni ich zapojenia do formulovania dlhodobej stratégie 

vysokých škôl aj cieľov štúdia a návrhov študijných programov (viď. kapitola 3.2.3). V iných 

častiach štúdie sú ďalej popísané problémy spojené s profiláciou a štruktúrou štúdia, 

zabezpečenie a hodnotenie kvality a skôr do seba uzavretého riadenia vysokých škôl. Na 

druhej strane, v konkrétnych prípadoch už tradične zabehnutej spolupráce na úrovni 

jednotlivcov či vysokoškolských pracovísk, napríklad pri zadávaní diplomových prác či pri 

riešení výskumných úloh, sa zdá, že spolupráca funguje o niečo lepšie. V tomto smere je 

možné poukázať na výstupy Národného projektu, ktoré tieto formy spolupráce u zapojených 

vysokých škôl a podnikov rozsiahlo mapovali61.  

S ohľadom na všetko uvedené sa dá tvrdiť, že nárast počtu študentov na (verejných) 

vysokých školách v prevažnej väčšine univerzitného typu viedol k tomu, že terciárny 

vzdelávací systém je „príliš akademicky orientovaný“, „príliš orientovaný na vnútorné 

problémy“. Nereaguje dostatočne na diverzifikované potreby ekonomiky a spoločnosti, ani na 

novo vznikajúce potreby pracovného trhu. Súčasne trh práce nie je pripravený 

v podmienkach SR prijímať napríklad väčší počet absolventov s bakalárskou kvalifikáciou (v 

aktuálnom profile absolventa), ako dokumentovali dáta zhromaždené v Národnom projekte 

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Väčší dôraz na rozmanitosť 

inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z hľadiska ich poslania a spoločenských funkcií 

možno preto pokladať za jeden z kľúčových predpokladov kvalitného vysokoškolského 

vzdelávania. 

 

                                                
61

Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 
spoločnosti, Aktivita 1.1, Etapa 1.1.1, 2014 
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3.2 Diverzifikácia na Slovensku 

3.2.1 Doterajšie kroky k diverzifikácii 

Aj na Slovensku boli od počiatku milénia pokusy založiť diverzifikovaný systém zakotvením 

rozličného typu vysokých škôl do zákona, najskôr ako univerzitné vysoké školy a odborné 

vysoké školy, ale následne od roku 2007 aj „bezprívlastkové“ vysoké školy (§ 2 ods. 13 

a ods. 15, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov
62

 v jeho konsolidovanom znení). Pôvodný zámer bol, aby vysoké odborné školy boli 

priestorom pre nárast kapacít vysokého školstva, pričom mali byť zamerané predovšetkým 

na poskytovanie bakalárskeho štúdia so silnejším prepojením na trh práce. 

Tento model sa na Slovensku v rámci verejného sektora vysokých škôl nikdy neujal. Až na 

malé výnimky mali prakticky všetky verejné vysoké školy vo svojom názve slovo univerzita. 

Avšak podľa Správy o stave školstva na Slovensku z roku 201363 vysokoškolský zákon, ktorý 

priniesol zmenu v typológii vysokých škôl v roku 2002, zaradil všetky verejné a štátne školy 

do kategórie univerzitných vysokých škôl a zostávajúcu jednu súkromnú klasifikoval ako 

neuniverzitnú, odbornú vysokú školu. A k prehodnoteniu štatútu malo prísť v súvislosti so 

závermi komplexnej akreditácie vysokých škôl zverejnenými v rokoch 2009 – 2013. 

Aj napriek tomu, že 17 vysokých škôl nesplnilo kritériá pre univerzitnú vysokú školu, bol 

postupne takmer všetkým tento štatút priznaný na základe návrhov opatrení pre odstránenie 

nedostatkov. 

Táto správa z roku 2013 v odporúčaniach navrhuje podporiť rozvoj profesijne orientovaných 

študijných programov ako prostriedku pre ďalší rozvoj a vyrovnanie sa s novými 

požiadavkami na poskytované kvalifikácie na Slovenskom. Priznáva, že inštitucionálna 

diverzifikácia v zmysle zmeny štatútu je vecou, ktorú je náročné presadiť. Jej nenaplneným 

zámerom bolo nájsť formálne odôvodnenie pre rozdielny prístup vo financovaní a navrhuje 

využiť skôr priestor pre profiláciu vysokých škôl prostredníctvom ich poslania a priorít v 

dlhodobých zámeroch rozvoja. Väčšina odporúčaní mala veľký potenciál ako nový impulz pre 

rozvoj slovenského vysokého školstva v kvalite vzdelávania a kvalite výskumu. Tento 

materiál sa dostal až do Vlády SR, na rokovanie Parlamentného výboru NR SR pre školstvo 

a dokonca na hlasovanie NR SR, hlasovaním sa materiál zobral na vedomie
64

. Neskôr 

zapadol prachom. V súčasnosti vedenie rezortu  školstva indikuje pripravenosť doplniť 

koncepčné materiály a spracovať „road map“ vedúcu k potrebným zmenám systému
65

. 

Výsledky novej komplexnej akreditácie, ktorá znovu hodnotí výsledky a činnosť vysokých 

škôl a môže viesť k preklasifikovanie štatútu niektorých vysokých škôl, boli zverejnené až na 

jeseň 2015 a na základe prvých výstupov je predčasné z nich robiť dlhodobejšie závery. 

Systém teda do určitej miery otvára priestor pre niektoré vysoké školy, aby zvýšili svoju 

atraktivitu, poskytli svojim absolventom lepšie uplatnenie v živote a reagovali na súčasné, ale 

                                                
62

https://www.minedu.sk/data/att/8257.pdf 
63

Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja, Ed. P. 
Mederly, MŠVVaŠ SR (2013). 
64

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=454 
65

 Juraj Draxler v rozhovore pre denník SME vyjadril, že zrejme chce túto správu doplniť a prepracovať: 
„Ministerstvo ešte uvažuje, či pripraví viacero koncepčných dokumentov, alebo všetko zahrnie do aktualizovanej 
správy o stave slovenského školstva“,http://www.sme.sk/c/7974944/draxler-chce-koncepcne-dokumenty-
zavazne-aj-pre-jeho-nastupcov.html#ixzz3jpGxOYLJ 

https://www.minedu.sk/data/att/8257.pdf
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=454
http://www.sme.sk/c/7974944/draxler-chce-koncepcne-dokumenty-zavazne-aj-pre-jeho-nastupcov.html#ixzz3jpGxOYLJ
http://www.sme.sk/c/7974944/draxler-chce-koncepcne-dokumenty-zavazne-aj-pre-jeho-nastupcov.html#ixzz3jpGxOYLJ
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aj budúce potreby praxe. S týmto vývojom je ale na Slovensku spojených niekoľko 

problémov, lebo v aktuálnej realite takmer každá vysoká škola na Slovensku chce byť 

univerzitou: 

a) Štatutárny aspekt 

Z historického aj spoločenského hľadiska je univerzita a ňou poskytované vzdelanie 

považovaná za lepšiu, resp. elitnejšiu školu ako odborná vysoká škola (to je istá paralela 

s často komentovanou významnou slovenskou „titulomániou“),pričom tento pohľad môže 

zdieľať ako akademická komunita, tak i verejnosť – a teda aj potenciálni študenti, aj keď 

pre mnohých z nich je praktickejšie zamerané štúdium omnoho adekvátnejšie z hľadiska 

kapacít i ambícií. 

b) Finančné a výkonové aspekty 

Zaradenie medzi univerzity predstavuje nádej pre možné lepšie financovanie v 

budúcnosti, ale žiaden akcent nie je kladený na financovanie aspoň časti výdavkov 

vysokej školy naviazané na napĺňanie jej misie66 (misiám škôl sa v dnešnom 

vysokoškolskom priestore Slovenska neprikladá žiaden význam, ani na úrovni 

regulatívnej či politickej). 

c) Podpora zmien a ich vnímanie 

V slovenskom vysokoškolskom priestore sú minimálne alebo žiadne skúsenosti 

s odborne zameraným typom škôl, často nie je ani dostatok informácii o zahraničných 

skúsenostiach či skôr záujem o ne a motivácia skúsiť niektoré prvky presadiť. Prax často 

tvrdí, že vysoké školy nepripravujú svojich absolventov pre ich potreby, čo opäť súvisí s 

absentujúcou jasnou misiou vysokej školy. Na druhej strane, prax často nevie konkrétne 

odpovedať na otázku, čo by potrebovala od tej ktorej konkrétnej vysokej školy. Tu už je 

riešenie na strane ponuky a teda pripravenosti škôl akceptovať diverzifikáciu a profilovať 

v rámci nej.   

Pochopiteľne, existujú aj ďalšie problémy a dôvody takéhoto stavu, je potrebné sa viac 

zaoberať. Príkladom problematického vnímania zmien, ktoré odborným vysokým školám 

dosť uškodil je aj výraz McDonaldizácia vysokého školstva, čo je vnímané dehonestujúco. 

Otázkou je, nakoľko len zvolená terminológia robí celý proces neprijateľným. Nielen 

marketingoví odborníci vedia, že atraktívny, zrozumiteľný názov výrobku či služby tvorí 

polovicu úspechu. Z tohto pohľadu je názov „neuniverzitná vysoká škola“, ale i „vysoká 

odborná škola“ nie úplne šťastným riešením. V zahraničí sa stále viac uplatňuje termín 

„university of applied science“čiže „univerzita aplikovaných vied“, ktorý sa snaží reflektovať 

medzinárodnú potrebu potvrdenia vysokoškolského a akademického postavenia inštitúcie, 

ale aj profil jej prepojenia na prax vo vzdelávaní, ale aj vo výskume. Je možné nájsť nejaké 

vhodné obdoby výrazu v slovenčine, napr. „odborná univerzita“, ktoré by snáď mohli 

reflektovať rôznu úlohu a profil škôl, bez toho, že by nutne viedli k vnímaniu poklesu ich 

štatútu. 

3.2.2 Potenciál diverzifikácie slovenského vysokého školstva 

                                                
66

Na Slovensku neexistuje žiadna nezávislá inštitúcia, ktorá by mohla tento parameter hodnotiť. Jediná, od vlády 
závislá organizácia je Akreditačná komisia, ktorej obsadenie však nijako negarantuje objektívnosť ani odbornosť 
pre takúto prácu už len preto nie, že členmi AK sú učitelia vysokých škôl, ktorí by hodnotili sami seba resp. svoje 
vlastné inštitúcie. Úpadok slovenského vysokého školstva má teda na svedomí z veľkej časti aj Akreditačná 
komisia. 
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S ohľadom na hypotézu, že jedným z kľúčových 

riešení ďalšieho rozvoja slovenského vysokého 

školstva je jeho diverzifikácia, snažil sa prieskum 

medzi akademickými pracovníkmi a predstaviteľmi 

podnikovej praxe v rámci projektu CVTI SR „Vysoké 

školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ 

sústrediť z veľkej časti práve na problematiku 

profilácie vysokých škôl, ich hodnoty a charakteristiky. 

Tieto otázky potom bolo možné v niektorých oblastiach 

porovnať s výsledkami európskeho zisťovania v rámci 

projektu „Harmonisation of Approaches to Professional 

Higher Education“ (projekt HAPHE, viď box). 

Jedna z otázok smerovala na potrebu profilácie 

slovenských vysokých škôl. S nevyhnutnosťou 

diverzifikácie a profilácie slovenských vysokých škôl 

súhlasili do istej miery skoro tri štvrtiny (72,7 %) 

respondentov z akademického prostredia a skoro dve 

tretiny (64,3 %) respondentov z praxe. Akokoľvek je 

možné vnímať s ohľadom na štruktúru či počet 

odpovedí výsledky skôr ako orientačné67, predsa len je 

vidieť určitý priestor pre kroky k ďalšej profilácii. V 

súvislosti s týmto pohľadom je ale možné stále 

zvažovať, či ide u predstaviteľov akademickej 

komunity o vnímanie potreby „profilácie druhých“, 

alebo či sú o takej možnosti ochotní respondenti 

uvažovať aj  vo vlastnom prípade. 

 

Obr. 3-7. Vnímanie potreby profilácie a diverzifikácie slovenských vysokých škôl 
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Z celkom 136 odpovedí z vysokých škôl prišla relatívne väčšia časť z technicky zameraných fakúlt, čo je 
pochopiteľné s ohľadom na charakter a ciele projektu, naviac neboli zahrnuté súkromné vysoké školy. Vzorka 31 
odpovedí z praxe má zase obmedzenú vypovedajúcu hodnotu. 

Európske zisťovanie v rámci 

projektu HAPHE 

V rámci projektu „Harmonisation of 

Approaches to Professional Higher 

Education“ (HAPHE) sa európska 

reprezentácia profesijne zameraného 

segmentu vysokého školstva 

EURASHE snažila zmapovať aktuálny 

stav a charakteristiky tohto typu 

vzdelávania a súvisiacich činností. 

Jednou z kľúčových aktivít projektu 

bolo aj oslovenie približne 2000 

respondentov z akademického 

prostredia, univerzitného aj profesijne 

zameraného, študentov, predstavitelov 

verejnej správy a podnikovej praxe 

(„sveta práce“). Výsledkom bolo 

celkom 671 odpovedí z 18 európských 

krajín, z toho 472 odpovedí 

od akademických pracovníkov (v tom 

165 z univerzít, zvyšok z iných 

inštitúcií) a 106 odpovedí od 

predstavitelov „sveta práce“, zvyšné 

odpovede přišli z vládnych a ďalších 

inštitúcií. Okrem iného obsahovalo 

zisťovanie názorov na kľúčové 

charakteristiky rôznych typov 

vysokoškolských inštitúcii, prúdov či 

programov, väzby vysokého školstva 

na svet práce. 

http://haphe.eurashe.eu/
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Zdroj: Prieskum medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe (2015) 

Obr. 3-8. Ciele a charakteristiky vysokého školstva z pohľadu celej akademickej obce 
v porovnaní s profilmi európskych akademických a profesijne zameraných vysokých 
škôl 

Zdroj: Prieskum medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe (2015), projekt HAPHE, 

EURASHE (2013) 

Ďalšia otázka smerovala k posúdeniu prípadných hodnôt a charakteristík slovenských 

vysokých škôl. Výsledky bolo pritom možné porovnať s výsledkami zmieneného európskeho 

zisťovania. V jeho rámci vznikli dva profily vysokoškolských inštitúcií – zhrnutie výsledkov 

odpovedí respondentov, ktorí sa označili za pracovníkov „univerzít“, tradičných, akademicky 

zameraných vysokých škôl s dôrazom na intenzitu výskumu, rozvoj poznania a jeho 

prepojenie so vzdelávaním (viď tmavomodrý profil „HAPHE universities“ na Chyba! Nenašiel 

sa žiaden zdroj odkazov.). Profil týchto inštitúcií plne pokrýva všetky zvažované aspekty 

a charakteristiky tradične vnímaného vysokého školstva. Na druhej strane vznikol profil 

zahŕňajúci sebaprezentáciu respondentov, ktorí pochádzali z „profesijne zameraného 

sektoru“ (viď bledomodrý profil „HAPHE Professional Institutions“ na Chyba! Nenašiel sa 

žiaden zdroj odkazov..Ten zdôrazňuje očakávané aspekty a charakteristiky spájané práve 

s týmto druhom vzdelávania – omnoho väčší dôraz na profesijnú prípravu, zamestnateľnosť, 

spoluprácu s praxou, ale vyváženie minimálneho zapojenia do základného výskumu 

a rozvoja ľudského poznania v odbore na aplikáciu týchto poznatkov v praxi a inovácie. 

Súhrn odpovedí zo Slovenska sa potom pohybuje kdesi medzi týmito dvoma profilmi, pričom 

bližší je celkom predvídateľne skôr tomu tradičnému akademickému vnímaniu a hodnotám. 
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Obr. 3-9. Potenciál pre profiláciu medzi existujúcimi slovenskými vysokými školami 

 

Zdroj: Prieskum medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe (2015) 

S ohľadom na nemožnosť odlíšenia akademicky a profesijne zameraných inštitúcií, resp. 

univerzít a vysokých odborných škôl, na Slovensku nebolo možné pripraviť profily 

porovnateľné s tými na európskej úrovni. Aj napriek tomu sa autori pokúsili skôr orientačne 

pozrieť na profily diskrétnych skupín definovaných dôrazom na hodnoty skôr „akademické“ 

(základný výskum, rozvoj poznania, hlboké poznanie...) a skôr „profesijne zamerané“ (väzby 

na zamestnávateľov, príprava na povolanie. Použité boli pritom odpovede na mieru 

naplnenia jednotlivých charakteristík na Slovensku. Výsledkom sú naznačené dva „profily“, 

„akademický“ a „profesijný“ na Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.., ktoré ukazujú, 

že istý potenciál pre profiláciu vnímajú aj respondenti. Vzhľadom k spracovaniu údajov 

nebolo možné viac identifikovať podrobnejšie charakteristiky oboch skupín respondentov 

podľa odborového zamerania, ani podľa veľkosti a štatútu ich „materskej“ univerzity. 

Príležitosťou zostáva pokračovať v zbere údajov, ktorý načrtol Národný projekt CVTI SR tak, 

aby výsledky ponúkli reprezentatívny pohľad pre slovenské vysokoškolské 

a zamestnávateľské prostredie. 

3.2.3 Prepojenie slovenských vysokých škôl a praxe 

Väzba slovenských vysokých škôl na prax je všeobecne hodnotená ako nedostatočná. Téme 

sa venoval pomerne komplexne a v slovenských podmienkach po prvýkrát v predmetnom 

rozsahu celý projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Pre účely 

zhrnutia názoru akademickej obce aj predstaviteľov podnikovej praxe bola v závere projektu 

okrem vyššie spomínaného prieskumu zrealizovaná aj agregácia skúseností vysokých škôl 

a zamestnávateľov, ktorá reflektovala aktuálny stav vnímania problematiky prepojenia 

vysokých škôl a praxe, respektíve tiež jej pretrvávajúce bariéry.  Nasledujúca kapitola zhŕňa 

niektoré závery a poznatky z prieskumnej aj spätnoväzbovej časti zberu dát v závere 

projektu. 
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Obr. 3-10. Názor na to, či porastie dopyt po prepojení vysokých škôl a praxe 

 

Zdroj: Prieskum medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe (2015), projekt 
HAPHE, EURASHE (2013) 

Obr. 3-11. Názory rôznych skupín na potenciálny rast dopytu po prepojení vysokých 
škôl a praxe68 

 

Potreba užšieho prepojenia vysokých škôl so svetom práce je hodnotená ako veľmi silná, 

v porovnaní s výsledkami európskeho zisťovania v rámci projektu HAPHE (viď. str.42) je 

minimálne rovnaká ako v ostatných európskych krajinách. To reflektuje súčasné hodnotenie 

nie úplne uspokojivého stavu. Detailnejší pohľad (Obr. 3–11.) ukazuje, že medzi 

predstaviteľmi praxe je väčší podiel tých, ktorí tento bod považujú za veľmi potrebný (57 %), 

napriek tomu pomer tých, ktorí s týmto pohľadom úplne alebo skôr súhlasia je v oboch 

skupinách – medzi akademickými pracovníkmi aj predstaviteľmi praxe – skoro rovnaký, okolo 

80 % respondentov. To je pre ďalšie kroky iste veľmi dobrý základ. 

                                                
68

 Zdroj: Prieskum CVTI SR medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe 
(2015) 
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V hodnotení vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi akademickou a podnikovou sférou 

je oboma stranami za najslabšie miesto považovaná spolupráca na úrovni systémovej či na 

úrovni celých vysokých škôl. V súlade so závermi v štúdii o kvalite vysokoškolského 

vzdelávania a jeho hodnotenia, ktorá je súčasťou tejto publikácie (1.3 Prístup 

k zabezpečeniu kvality v kontexte potrieb diverzifikácie), je za skôr nedostatočnú 

považovaná miera zapojenia predstaviteľov praxe do celého systému zabezpečenia a 

hodnotenia kvality, či už ide o národnú úroveň pri akreditáciách, nastavenie ich parametrov či 

úroveň jednotlivých vysokých škôl a ich vnútorných postupov pre zabezpečenie kvality. 

Rovnako kritické sú obidve strany k miere spolupráce pri vytváraní vysokoškolskej politiky 

a stratégie, či už na systémovej, vládnej úrovni či s ohľadom na vplyv predstaviteľov praxe 

na dlhodobé zámery a stratégie rozvoja jednotlivých vysokých škôl. Mnohé komentáre pritom 

volali po lepšej vzájomnej informovanosti čo sa týka očakávaných požiadaviek pracovného 

trhu, predovšetkým potom perspektívnych odborov a profesií, ich prognózovania, ale aj do 

určitej miery smerovania ponuky vysokoškolského štúdia. V tomto smere bol opakovane 

vyzdvihovaný prínos národného projektu CVTI SR ako zatiaľ „prelomový“. 

Obr. 3-12. Hodnotenie komunikácie medzi vysokými školami a praxou69 

 

So zabezpečením kvality a profilácie vzdelávacej ponuky súvisí aj nedostatočná miera 

vzájomnej interakcie pri formulovaní cieľov a výstupov jednotlivých študijných programov. 

Podľa všetkého nie je taký krok nijako formálne vyžadovaný a nie je ani  predmetom 

hodnotenia kvality práce vysokých škôl, ktoré tak pôsobia v uzavretom akademickom 

priestore. Tento názor je o to horší, že vo vzorke respondentov, zvlášť na akademickej 

strane, ktorá je kritickejšia, boli výrazne viac zastúpení respondenti z technicky zameraných 

vysokých škôl, kde je vzájomná spolupráca a komunikácia s profesijnou sférou predsa len 

tradičnejšia a viac ukotvená. 

Relatívne neutrálne hodnotenie sa týka spolupráce pri zabezpečení odborných praxí pre 

študentov. Je však otázkou, nakoľko sú tieto praxe využívané a ako sú koncipované, keďže 
                                                
69

 Zdroj: Prieskum CVTI SR medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe 
(2015) 
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veľmi častým námetom pre ďalšie zlepšenie stavu bola práve podpora odborných praxí 

vedúcich k osvojeniu potrebných zručností a zoznámenie sa s odborom v reálnom živote. 

Podľa skúseností odborníkov je doposiaľ veľká časť praktickej časti štúdia založená skôr na 

simulácii reálnych podmienok v akademickom prostredí. 

Pozitívnejšie hodnotenie z oboch strán (hodnoty medzi 3 a 4 vyjadrujúce pozíciu medzi 

neutrálnym a skôr dobrým hodnotením) sa potom týka konkrétnejších foriem vzájomnej 

spolupráce pri formulovaní zadaní a riešení úloh v rámci študentských projektov a 

diplomových prác, náboru absolventov a do značnej miery aj spolupráce pri riešení 

niektorých výskumných a inovačných projektov. 

O niečo rozdielnejší, skôr však negatívny pohľad, majú akademickí pracovníci a zástupcovia 

praxe na finančné aspekty vzájomnej spolupráce, keď mnohé kritické hlasy z akademického 

prostredia boli kritické voči nevhodnému využitiu prostriedkov z európskych fondov, či už vo 

forme väčších, dlhodobejších investícií či samotných projektov a reflexie súvisiacej práce. 

Obr. 3-13. Hybné sily podporujúce prepojenie vysokých škôl a praxe70 

  

Obidve skupiny sa zhodli, len s rôznou mierou kritickosti, na hlavných motívoch pre 

vzájomnú spoluprácu. Hlavnú váhu prikladajú zohľadneniu požiadaviek podnikovej sféry 

v oblasti inovácií a vývoja (priemer 4,32; resp. 4,23), kvôli čomu mnohí požadujú lepšie 

nastavenie finančných podmienok a ponúk. Každá strana, možno, že trochu z iného uhla 

pohľadu, vníma potrebu relevantnosti vysokoškolského štúdia a jeho väzby na požiadavky 

pracovného trhu, či už je vyjadrená snahou o kontakt s vývojom odboru v praxi zo strany 

akademických pracovníkov, či zaplnenie medzier u chýbajúcich kvalifikácií zo stany 

zamestnávateľov. Veľmi časté je na obidvoch stranách volanie predovšetkým po ucelenej 

a dlhodobej hospodárskej politike štátu, nie až tak veľmi vzdelávaní – tá by na ňu mala až 

reagovať, ktorá by viedla k vymedzeniu prioritných oblastí a odborov rozvoja, viedla 

k podpore zodpovedajúcich študijných programov a výskumných činností a do určitej miery 

formulovala priority ďalšieho rozvoja vysokoškolskej politiky. Mimo pozornosti, zvlášť na 
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 Zdroj: Prieskum CVTI SR medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe 
(2015) 
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strane akademickej komunity, potom nezostávajú ani možné finančné benefity plynúce zo 

vzájomnej spolupráce. Zdá sa ale, že potrebu nájdenia vhodných ponúk cítia aj mnohí 

z podnikovej sféry. 

Na okraji potom ostáva (s ohľadom na podiel študentov v externých formách 

vysokoškolského štúdia) – problematika celoživotného učenia, priebežná aktualizácia či 

zvyšovanie kvalifikácie. Zdá sa, že táto téma je v poradí priorít až po nastavení celého 

systému pre kľúčové oblasti riadneho vysokoškolského vzdelávania a spolupráce 

vo výskumnej oblasti. 

Je treba podotknúť, že pri spracovaní údajov sa autori snažili zistiť, či nie sú odpovede 

z akademického prostredia príliš ovplyvnené výrazným zastúpením respondentov zo škôl 

s technickým zameraním, výsledky ale toto nijako nepotvrdili a boli u respondentov z 

„technického“ i „netechnického“ prostredia približne rovnaké. 

Obr. 3-14. Hodnotenie bariér pre spoluprácu medzi vysokými školami a praxou71 

Druhou stranou mince je identifikácia hlavných bariér pre vzájomnú spoluprácu. Tu sa, 

v rámci daných možností a parametrov prieskumu, pohľady opäť líšia len minimálne, čo sa 

týka priorít. Či už akademickí pracovníci, tak ľudia z praxe vidia – s rôznou mierou kritickosti 

– hlavné problémy na strane financovania vysokého školstva a jeho parametrov a následne 

v nastavení prístupu a kritérií pre hodnotenie kvality a výkonu vysokých škôl. Obe strany 

vidia ďalšie problémy (zo strany predstaviteľov praxe skôr sebakriticky) v prístupe 

zamestnávateľov k spolupráci v oblasti výskumu a inovácií, ale aj v ich postojoch pri 

formulovaní požiadaviek na kvalifikácie – znalosti, zručnosti a kompetencie – absolventov. 

Dá sa však skôr usudzovať, že zatiaľ čo v prvom prípade ide o vec rôznych pohľadov na 

riešenie zákaziek a flexibilitu, v druhom ide o bariéru pri prenesení požiadaviek do cieľa 

a výstupov vysokoškolského vzdelávania. 
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 Zdroj: Prieskum CVTI SR medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe 
(2015) 
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Napriek tomu všeobecne považujú obidve strany za problematický celý rad systémových 

vecí vrátane vysokoškolskej politiky štátu a legislatívy (nikde nebolo spresnené, v čom 

spočíva). Potešiteľné je, že medzi menšie bariéry pre vzájomnú spoluprácu nepatria postoje 

študentov ani akademických pracovníkov, i keď hodnotenie taktiež nie je úplne 

bezproblémové. 

Medzi hlavnými témami pre zlepšenie stavu v oblasti spolupráce vysokých škôl a podnikov 

sa v komentároch najčastejšie objavovali: 

 Podpora praktických prvkov vo vysokoškolskom vzdelávaní, či už ide o odborné praxe, 

niekoľkokrát bolo zmenené zavedenie duálneho prístupu kombinujúceho obdobia štúdia 

a obdobia práce; 

 Lepšie mapovanie trhu práce, jeho požiadaviek a prognóz a zohľadnenia pri podpore a 

formulovaní študijnej ponuky; 

 Vyjasnenie celkovej politiky a prístupu k podpore aplikovaného výskumu konaného v 

spolupráci podnikov s vysokoškolskými pracoviskami; 

 Zlepšenie statusu a podmienok pre prácu akademických pracovníkov ako cesty k ich 

skvalitneniu – vrátane komentárov od predstaviteľov praxe; 

 Zlepšenie financovania ako celku, ale aj podpory pre vzájomnú spoluprácu. 

V inej aktivite Národného projektu vznikla v interakcii s participujúcimi zástupcami vysokých 

škôl a podnikovej sféry sumarizácia desiatich okruhov, ktoré je potrebné pre budúcnosť 

vysokoškolského vzdelávania lepšie prepojeného s praxou riešiť (viď obr. 3-15.)  

Obr. 3-15. Kľúčové oblasti návrhov 
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3.3 Vplyv praxe a spoločnosti na riadenie vysokých škôl 

Profesionalizácia riadenia vysokých škôl72 patrí v poslednom desaťročí v Európe medzi 

rozhodujúce príspevky k rozvoju vysokého školstva. Naliehavo rastie potreba disponovať 

„vysokoškolskými profesionálmi“ t.j. odborníkmi pripravenými na manažment vysokých škôl, 

schopnými zvládať organizačné a ostatné zmeny a rozhodovať o nich. Prax v zahraničí 

ukazuje, že profesionálne riadenie vysokých škôl je spojené s rastom počtu takých 

administrátorov a manažérov, ktorí majú III. stupeň vzdelania, akademickú prax, a preto sú 

prijímaní do najvyšších článkov riadenia na priamu podporu kľúčových akademických 

a riadiacich činností vysokej školy (zabezpečenie kvality, medzinárodné vzťahy, koordinácia 

výskumu, zber a manažment údajov, finančné plánovanie, hodnotenie a riadenie rizík 

a pod.). Táto prax v riadení vysokých škôl ešte stále nie je v Európe bežná, ako ukazuje aj 

príklad Slovenska. U nás je riadenie vysokých škôl dodnes vnímané ako oblasť pôsobenia 

„akademických funkcionárov“ nie akademických manažérov.  

                                                
72

Kehm, B, Academics and higher education professionals. Tensions, reciprocal influences and foms of 
professionalisation, in Fumasoli, T., Goastellec, G, Kehm, B.: Academic work and careers in Europe:trends, 
challenges, perspectives, pp.177-200, Cham, Springer International Publishing, 2015 
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Riadenie vysokých škôl od r. 1990 určuje zákon o vysokých školách. Prvý z nich Zákon 

172/1990 Z.z. o vysokých školách bol zákon, ktorým sa zakotvila akademická samospráva 

ako základný prvok riadenia vysokých škôl. Riadenie vysokých škôl sa týmto zákonom 

oddelilo od štátnej správy. Zákon bol fakticky zostavený práve vzniknutou akademickou 

samosprávou, bez zásadnejšieho vplyvu štátnej správy, či politických štruktúr. Vďaka tomu 

mohla akademická komunita hľadať vlastné riešenie delenia kompetencií a vyvažovania 

jednotlivých vplyvov na chod vysokých škôl a fakúlt. Zákon platil 12 rokov bez zásadnejšej 

novelizácie. Prax však ukázala, že na jeho rámcový charakter neboli pripravené ani samotné 

vysoké školy, ktoré sa postupom času dožadovali čoraz častejšie metodických pokynov, 

usmernení, či priamych pokynov z úrovne ministerstva školstva. V r. 2002 bol schválený 

nový zákon o vysokých školách č.131/2002 Z.z.. Ten na rozdiel od zákona 172/1990 Z.z. je 

podstatne viac produktom ministerstva školstva. Vysoké školy boli v rámci jeho prípravy 

v pozícii účastníkov, ktorí sú oprávnení predložené materiály len pripomienkovať. Zákon 

131/2002 Z.z. je pokusom dôkladne popísať vznik, postavenie, organizačné usporiadanie, 

riadenie, pôsobnosť, vnútorné i vonkajšie vzťahy, spôsob hospodárenia a ostatné prvky, 

ktoré sú pre vysoké školy charakteristické. Autori zákona nebrali do úvahy upozornenia, že 

akákoľvek snaha o dôkladnosť opisu pôsobenia vysokých škôl bude úspešná len minimálne. 

Toho dôsledkom je, že potrebné zmeny a doplnenia vyplývajúce z praxe narážajú práve na 

tú nedostatočnú „dôkladnosť“ fungujúcu fakticky ako brzda rozvoja. Pravdivosť tohto tvrdenia 

možno doložiť na fakte, že doteraz, t.j. za obdobie ďalších 12 rokov bol zákon novelizovaný 

24x (aj keď nezanedbateľná časť týchto novelizácií má formálny charakter – napríklad z titulu 

zmeny názvu vysokej školy). 

Zákon potvrdil oddelenie vysokých škôl od priameho riadenia štátom, potvrdil pôsobnosť 

akademickej samosprávy, ale zároveň zviazal rozvoj vysokých škôl o.i. podrobnosťami 

o organizácii a pôsobnosti jednotlivých súčastí a samosprávnych orgánov v rozsahu 

rovnakom pre všetky verejné vysoké školy bez ohľadu na ich veľkosť a odborné pôsobenie. 

Brzda teda pôsobí výrazne vzhľadom k potenciálnej diverzifikácii, ktorej zdrojom by bola 

samotná akademická pôda. Súčasne súkromné, štátne a zahraničné vysoké školy 

s pôsobnosťou na území SR majú tieto otázky definované odlišne. To zase prispieva 

k nerovnakému postaveniu jednotlivých typov vysokých škôl voči štátnym orgánom i v 

spoločnosti73. 

3.3.1 SWOT analýza akademickej samosprávy 

Potreba zmien vo vysokom školstve na Slovensku bude bezpodmienečne konfrontovaná 
s právomocami a praxou akademických samosprávnych orgánov. Predkladáme preto 
stručnú SWOT analýzu, ktorá si nenárokuje absolútnu validitu. Je skôr podkladom do 
štruktúrovania diskusie tejto témy, preto aj takto formulovaná. Pravdepodobne by iní, 
relevantní aktéri takejto diskusie, mohli zvažovať aj alternatívne priradenie faktov medzi 
kategóriami silných a slabých stránok, rizík a príležitostí – teda ich interpretáciu 
a vyhodnotenie. 
 
Silné stránky: 

 Akademická samospráva verejných vysokých škôl je oddelená od priameho vplyvu 

štátnych orgánov. Jej rozhodnutia sú konečné. Vysoké školy majú zákonom uznané aj 

také z hľadiska riadenia rozhodujúce kompetencie, ako je výhradné právo udeľovať 

akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly, používať 
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Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení 
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akademické insígnie a vykonávať akademické obrady74 a udeľovať vedecko-pedagogické 

tituly alebo umelecko-pedagogické tituly "docent" a "profesor"75. 

 Akademické senáty sú volenými orgánmi, ktoré na príslušných úrovniach (fakulta, vysoká 

škola) vznikajú priamou tajnou voľbou zdola nahor. Fakulty si samostatne volia svoje 

akademické senáty i zástupcov fakulty v akademickom senáte školy. Postavenie 

študentov v akademických senátoch zaručuje zákon, vrátane ich kvantitatívneho podielu 

na počte členov. 

 Dekan fakulty je priamo volený akademickým senátom fakulty. Do funkcie je ustanovený 

rektorom vysokej školy, ktorý nemá žiadnu kompetenciu ovplyvniť voľby dekanov, ani 

odmietnuť ich ustanovenie do funkcie. 

 Rektor vysokej školy je priamo volený akademickým senátom vysokej školy, hoci 

formálne len ako kandidát na rektora. Rektorov menuje, fakticky ustanovuje do funkcie 

prezident republiky. Minister školstva, ktorý predkladá návrh na menovanie rektora 

prezidentovi, ani prezident republiky, ktorý vykonáva formálny akt menovania, nemajú 

kompetenciu zvoleného kandidáta neustanoviť do funkcie. Ide v zmysle zákona 

o ceremoniálnu záležitosť. 

 Rektor je podľa zákona štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej 

mene a zastupuje ju navonok.76 Rektor je orgán akademickej samosprávy vysokej školy 

s rozhodujúcimi exekutívnymi kompetenciami a osobnou zodpovednosťou za ich výkon. 

Na úrovni fakulty je v podobnom postavení dekan fakulty. 

 Vedecká rada vysokej školy je z hľadiska riadenia vysokej školy jedným z rozhodujúcich 

orgánov akademickej samosprávy keďže je vybavená kompetenciami v oblasti 

organizácie a riadenia vzdelávania a výskumu. Za jej vznik, pôsobenie a výsledky je 

osobne zodpovedný rektor, ktorý dáva návrh na voľbu členov vedeckej rady školy 

akademickým senátom školy, menuje členov vedeckej rady a je jej predsedom podľa 

zákona77. Analogická situácia je na úrovni fakulty a jej vedeckej rady, ktorej predsedom je 

dekan fakulty. Na rozdiel od ostatných orgánov akademickej samosprávy majú vo 

vedeckej rade zastúpenie aj externí partneri. Ich podiel medzi členmi vedeckej rady 

definuje zákon (25 – 33 %). 

 
Slabé stránky: 

 Akademická obec je definovaná výlučne zo študentov a akademických zamestnancov 

fakúlt a vysokej školy, nie sú v nej zastúpení ostatní zamestnanci. 

 Súčasné postavenie a pôsobnosť tzv. reprezentácie vysokých škôl definuje zákon78. 

Predstavujú ju Rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých 

škôl. Postavenie týchto orgánov je veľmi silné, lebo napr. platí, že Rada vysokých škôl je 

najvyšším orgánom akademickej samosprávy79. Takže namiesto prirodzeného 

partnerstva medzi ministerstvom a príslušnými záujmovými združeniami študentov, 

akademických zamestnancov a manažérov sú zákonom určené „reprezentačné“ orgány, 

dokonca vo formálne najvyššom postavení. Zároveň sú tieto orgány vybavené aj silnými 

kompetenciami, keď napr. platí, že: „...Minister môže po vyjadrení orgánov reprezentácie 
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Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, §2 ods. 9  
75
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Zákon 131/2002 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov, §10 ods. 1  
77

Zákon 131/2002 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov §11 Z.z. ods. 3 
78

 Zákon 131/2002 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov § 107 
79

Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov § 107 ods. 3 



54 
 

vysokých škôl a so súhlasom najmenej dvoch z nich obmedziť pôsobnosť orgánov 

akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty, poprípade môže 

verejnej vysokej škole alebo jej fakulte túto pôsobnosť odňať ….“(§104, ods. 2). Takéto 

silné postavenie tzv. reprezentácie znamená obmedzenie autonómie vysokých škôl a 

limitovanie ich vzťahu voči štátnej správe. Zákonodarca definovaním tzv. reprezentácie 

a jej kompetencií fakticky vytvoril medzi ministerstvom a vysokou školou ďalší riadiaci 

článok, ktorý môže zásadným spôsobom rozhodovať o pôsobnosti nielen samotnej 

vysokej školy, ale dokonca aj o pôsobnosti jej vnútornej organizačnej jednotky akou je 

fakulta. Vznik a zloženie týchto orgánov je síce demokratické, ale nie všetky 

rozhodovacie mechanizmy majú reprezentatívny charakter, keď v nich prevláda 

väčšinový systém t.j. potenciálne skupinové záujmy. 

 Akademické senáty sú kolektívne orgány so silnými kompetenciami, predovšetkým 

v personálnej a hospodárskej oblasti, ale bez faktickej zodpovednosti. Členstvo v nich nie 

je pritom viazané na žiadne podmienky okrem príslušnosti k akademickej obci 

školy/fakulty. Ich súčasné zloženie nezodpovedá ani kvalifikačnej štruktúre školy 

(fakulty), ani štruktúre kompetencií t.j. reálnej zodpovednosti akademických 

zamestnancov školy resp. fakulty. 

 Menšie a malé vysoké školy majú problémy s personálnym obsadzovaním orgánov 

samosprávy v zmysle zákona, predovšetkým pri rotácii členov týchto orgánov. 

 Detailný popis zloženia akademických senátov a vedeckých rád v zákone limituje 

rozhodovanie rektora/dekana z hľadiska ich personálneho obsadenia. 

 Poradné orgány akými sú typicky tzv. „vedenia“ (vysokej školy a fakulty) obsadené 

prorektormi (škola), resp. prodekanmi (fakulta) a „kolégiá“ tvorené dekanmi fakúlt 

a vedúcimi pracovníkmi ostatných súčastí (škola), resp. vedúcimi katedier, pracovísk 

a ostatných súčastí (fakulta) sú v praxi reálne rozhodujúcimi t.j. riadiacimi orgánmi, hoci 

bez formálnych kompetencií. Ich postavenie a pôsobnosť určujú vnútorné predpisy 

vysokej školy. 

 Členstvo v poradných orgánoch nie je viazané na žiadnu profesijnú prípravu, pretrváva 

kultúra tzv. funkcionárov. 

 Právo priznávať akademické tituly je viazané na jeho akreditáciu t.j. na priznanie tohto 

práva ministrom, po vyjadrení akreditačného orgánu, ktorým je Akreditačná komisia, 

poradný orgán vlády. Týmto spôsobom štátna správa priamo zasahuje do pôsobnosti 

akademickej samosprávy a vytvára situáciu, keď vysokými školami priznávané 

akademické tituly majú charakter štátnych titulov. V skutočnosti aj majú celoštátnu 

platnosť napr. z hľadiska priznania kvalifikácie a/alebo pracovného práva, ale to je 

predmetom inej právnej úpravy. 

 Externí partneri majú v samosprávnych orgánoch (sú členmi vedeckých rád) obmedzený 

vplyv na rozhodnutia akademickej samosprávy. 

 
Riziká akademickej samosprávy: 

 Urputná snaha samosprávy udržať si za každú cenu status vysokej školy univerzitného 

typu ako jedinej možnosti svojej existencie, bez ohľadu na svoju kvalitu a možnosti. 

Aktívny odpor samosprávy voči diferenciácii a diverzifikácii.  

 Pretrvávanie istej „schizofrénie“, keď sú vysoké školy de facto riadené poradnými 

orgánmi (vedenia, kolégiá) bez formálnych kompetencií, ale s vysokými individuálnymi 

zodpovednosťami ich členov (dekani, rektor) a zároveň, de iure kolektívnymi orgánmi 
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(senáty) s veľkými kompetenciami, ale bez zodpovednosti. To je najväčším rizikom 

akademickej samosprávy ako ju poznáme dnes. 

 Pretrvávanie neprofesionálneho riadenia vysokých škôl, keď sú stále riadené 

„akademickými funkcionármi“, bez akejkoľvek prípravy a nie akademickými manažérmi, 

hoci s dodatočnou prípravou. 

 Súčasná prax akademických senátov, ktoré spontánne (vo viacerých prípadoch už viac 

rokov)interpretujú svoje kompetencie ako také, ktoré im dovoľujú organizovať aj priame 

riadiace akty a vykonávať vlastnú personálnu politiku mimo pôsobnosti rektora, resp. 

dekana. V prípade odporu zo strany riadiacich pracovníkov, vrátane dekanov a rektorov, 

ktorí sú jediní kompetentní v zmysle zákona konať v mene vysokej školy, resp. fakulty 

a zastupovať ju, neváhajú siahať aj po nedostatočne odôvodnených personálnych 

výmenách na riadiacich postoch. 

 Pretrvávajúce príliš silné pozície tzv. reprezentácie vysokých škôl, t.j. Rektorskej 

konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl. Nenesú žiadnu 

priamu zodpovednosť za chod vysokých škôl, ale ministerstvo ich používa v procese 

svojho rozhodovania, napr. pri alokácii štátnej dotácie. Pritom mechanizmus ich 

rozhodovania nemá reprezentatívny charakter, rozhoduje jednoduchá väčšina. Problém 

nie je v mechanizme konzultácií a vyjednávaní, ale v rozložení síl v podobe 

inštitucionalizácie týchto štruktúr zákonom, ktoré vedie k rovnostárskemu prístupu. To je 

jedna z hlavných bŕzd diferenciácie vysokých škôl. 

 Priznávané akademické tituly a vydávané diplomy majú charakter štátom priznávaných 

titulov a uznaných kvalifikácií, čo môže univerzitám ako zamestnávateľom spôsobovať 

problémy v personálnej politike, keďže ide o formálne rovnocenné, v skutočnosti však 

veľmi rôznorodé statusy, priznávané a vydávané za rozličných podmienok a kritérií. Len 

vďaka kombinácii relatívne nízkej mobility akademických zamestnancov a benevolencii 

vysokých škôl, ktoré uprednostňujú z dôvodov akreditačných požiadaviek na garantov 

a spolugarantov formálne statusy (tituly) pred ich kvalitou nie je tento rozpor všeobecným 

fenoménom. Cesta k diverzifikácii by pritom mala byť skôr v priznanom, ale 

zdôvodnenom rozložení rôznych nárokov a požiadaviek zodpovedajúcich viac 

profilu  prioritám jednotlivých vysokých škôl a ich pracovísk. 

 
Príležitosti akademickej samosprávy 

 Ochota (aspoň formálne) vnímať a sledovať medzinárodný vývoj v oblasti vysokého 

školstva, akceptovať ho a adaptovať sa naň. 

 Pretrvávajúca ochota študentov podieľať sa na akademickej samospráve a prispievať 

k nej. 

 Pretrvávajúca ochota externých partnerov prispievať k pôsobeniu vysokej školy aj v rámci 

samosprávy. 

 Diverzifikácia prístupu k vnútornému riadeniu jednotlivých vysokých škôl v prospech 

posilnenia flexibility, relevancie vnútornej organizácie voči misii školy a zohľadnenie 

procesov v súvislosti s dlhodobým plánom rozvoja vrátane profilácie škôl či ich častí 

a systematickej starostlivosti o kvalitu. 

3.3.2 Správna rada 

V oblasti riadenia vysokých škôl majú predstavitelia praxe v zmysle platnej legislatívy a ďalší 

aktéri z externého prostredia limitovanú pôsobnosť. S výnimkou niektorých členov vedeckých 

rád nemajú zastúpenie v akademickej samospráve. Zákon pozná správnu radu vysokej 
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školy, ale táto nepatrí medzi samosprávne orgány80. Napriek tomu dáva zákon Správnej rade 

vysokej školy priestor, keď ustanovuje, že „... Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, 

ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom podporuje posilňovanie väzby verejnej 

vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej 

vysokej školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov 

poskytnutých verejnej vysokej škole štátom.“81 Lebo termín „najmä“ neobmedzuje prípadnú 

aktivitu tohto orgánu aj v iných oblastiach. Z hľadiska riadenia vymedzujú ďalšie ustanovenia 

zákona aj bližšie pôsobnosť správnej rady, ktorá okrem iného: 

- sa vyjadruje najmä k dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy, k výročnej správe 

o činnosti vysokej školy a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister, 

rektor alebo predseda akademického senátu verejnej vysokej školy, 

- po schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy schvaľuje rozpočet verejnej 

vysokej školy, 

- dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré zverejňuje. 

To je pre aktívnu správnu radu zameranú na posilňovanie väzby verejnej vysokej školy 

a spoločnosti dostatočný priestor, aby sa angažovala v oblasti všetkých činností vysokej 

školy. Z dostupných údajov (pozri internetové stránky vysokých škôl) je zrejmé, že sa 

správne rady verejných vysokých škôl bližšie zaoberajú predovšetkým hodnotením 

dlhodobých zámerov rozvoja vysokých škôl a aktívne k nim prispievajú. Avšak postavenie 

a úloha externých partnerov pri organizácii štúdia (kurikulum) a/alebo koordinácii výskumu je 

v súčasnosti naďalej marginálne. Tým pokračuje nedorozumenie medzi externým 

prostredím, predovšetkým trhom práce a vysokými školami, ktoré zostávajú a odolávajú vo 

svojej izolovanosti a pocite výlučnosti pri poskytovaní vysokoškolského vzdelania.  

Menej, skôr sporadicky sa venujú vlastnej oblasti kvality kde väčšinou uzneseniami berú na 

vedomie príslušné správy rektorov o hodnotení úrovne pedagogickej a výskumnej činnosti 

a/alebo informácie o akreditáciách a ich výsledkov. Bude vecou jednotlivých vysokých škôl 

ako v budúcnosti zapoja svoje správne rady do oblasti systémov kvality. Tam síce nemajú 

tieto orgány priamo definovanú pôsobnosť, ale ani žiadne obmedzenie. Skôr naopak, ako 

kvantitatívne najväčší reprezentanti externého prostredia môžu (a mali by) významne 

ovplyvňovať aj túto oblasť.  

Je žiaduce zmeniť pôsobnosť správnej rady aj priamo v oblasti riadenia vysokých škôl tak, 

aby táto aktívnejšie prispievala rastu otvorenosti prostredia vysokých škôl voči externému 

prostrediu a k akceptácii potrieb tohto prostredia vo vzdelávaní a výskume, ale aj 

k obnoveniu rovnováhy v rámci samosprávnych orgánov v prípade jej narušenia. 

 

4. Zhrnutie a závery 

4.1 Expanzia vysokého školstva a potreba jeho diverzifikácie 

Slovenské vysoké školstvo prešlo v uplynulých  25 rokoch mnohými zmenami, ktoré mali 

dopad na počet a podobu vysokých škôl, štruktúru ich študijnej ponuky, na výskumné 
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činnosti, na ich vzťah ku štátu, vnútorné riadenie, systém zabezpečovania kvality atď. Za 

jednu z najzávažnejších zmien možno považovať nárast počtu študentov. Postupná 

kvantitatívna expanzia, ktorá začala narastať hlavne po roku 2000 zo začiatku v zmysle 

absolútnych počtov prijatých študentov, neskôr s poklesom demografickej krivky v podiele 

populácie, bola podporená politikou sprístupňovania vysokoškolského vzdelávania širokému 

spektru uchádzačov a významne pretvorila charakter celého systému. 

Od pôvodne elitného, len na úzku skupinu spoločnosti orientovaného vzdelávania, 

založeného na tradičných akademických hodnotách, dospel systém ku stavu, kedy do neho 

každoročne vstupuje ekvivalent viac ako polovice populačného ročníka. Podľa údajov OECD, 

už od roku 2005 čistá miera vstupu82 výrazne prekračuje polovicu zodpovedajúcu populácii, 

pričom absolútne počty prijímaných v porovnaní s rokom 1989 – v roku 2006 až 

štvornásobne vzrástli a následne s klesajúcou populáciou ročníkov nastupujúcich na vysoké 

školy opäť o niečo klesli. A to tieto dáta nezapočítavajú ďalších, približne 5 tisíc slovenských 

študentov, ktorí sa každoročne zapisujú na české vysoké školy. 

Tento vývoj v plnej miere korešponduje s medzinárodnými trendmi reflektujúcimi posun vo 

vnímaní vyššieho vzdelávania, na spoločenské požiadavky k rozšíreniu prístupu k nemu, ale 

aj technologické a kvalifikačné zmeny. V zahraničí prebiehala kvantitatívna expanzia 

vysokého školstva od konca 60. rokov, na Slovensku sa však na rozdiel od vyspelých 

západných krajín odohrala v oveľa kratšom časovom období, predovšetkým počas 

posledných 20 rokov a nebola dostatočne reflektovaná v cieľoch, usporiadaní a riadení 

vysokých škôl. 

 

Štúdia sa pokúsila ukázať možné prístupy a skúsenosti vysokoškolských systémov, 

predovšetkým vo vyspelých krajinách Západnej Európy, skôr ako argumenty pre potrebu 

riešenia vzniknutej situácie i na Slovensku - vrátane využitia všeobecne prijatých modelov, 

princípov a charakteristík pre rôzne fázy vývoja vysokoškolských systémov. Bolo ukázané, 

že v dôsledku nedostatočných zmien a flexibility systému vznikol na Slovensku konflikt medzi 

širokým prístupom k vysokoškolskému vzdelávaniu a jeho usporiadaním. Zároveň je však 

potrebné vnímať, že v každej krajine je prístup k diverzifikácii iný, každá kladie inú váhu 

formálnym (legislatívnym) či neformálnym, nepriamym, na súťaži založeným prístupom k 

diverzifikácii a relevantným opatreniam a nástrojom. Každá musí rešpektovať kontext a 

podmienky vývoja v spoločnosti, ekonomike, ale aj stav - nielen vysokého - školstva. 

 

Predchádzajúce snahy o inštitucionálnu diverzifikáciu slovenských vysokých škôl v rámci 

formálne stanovenej typológie zlyhali nielen kvôli štatutárnym aspektom a odporu väčšiny 

jednotlivých vysokých škôl voči zmenám formálneho postavenia v systéme, ale aj kvôli 

obavám z dopadov na ich hodnotenie a financovanie - čo bolo napokon priznané. Pritom ako 

hodnotenie, tak financovanie zohľadňuje pomerne výrazne predovšetkým vedecké a 

výskumné stránky činnosti vysokých škôl, neponúka priestor pre ocenenie excelentnosti v 
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iných oblastiach - väzba na trh práce, príprava kvalifikovaných a potrebných odborníkov, roly 

v rozvoji regiónu a jeho komunity ... 

Ak má v systéme vysokého školstva nastať potrebná zmena, musí štát vytvoriť podmienky, 

ktoré budú vysoké školy motivovať k tomu, aby sa každá z inštitúcií, ktorá  správne 

identifikuje svoje silné stránky a zameria sa na ne, dokázala uplatniť. Kľúčovými nástrojmi na 

podporu diverzifikácie sú najmä diverzifikované hodnotenia kvality a diverzifikované 

prideľovanie finančných prostriedkov. Nemal by brániť ani rigidne nastavený systém 

akademických kvalifikácií, ktorý je rovnaký pre všetky typy vysokých škôl. Rovnako dôležitým 

nástrojom má byť aj systém diverzifikovaného financovania, odmeňujúceho kvalitné výsledky 

vysokých škôl v rôznych aspektoch ich kľúčových činností a podporujúci ich systematickú 

profiláciu. Brániť by nemal ani rigidne nastavený systém akademickej kvalifikácie či 

vnútorného riadenia, unifikovane rovnaký pre všetky typy vysokých škôl.  

Predovšetkým posilnenie profesijne zameraného segmentu by mohlo byť cestou, ako uvoľniť 

kapacity pre excelentnosť výskumných a špičkových pracovísk. Keďže väčšina diskusií o 

zmenách v nastavení vysokoškolských systémov akcentuje predovšetkým onú „akademickú 

časť“ v nich, snažila sa štúdia na zahraničných príkladoch ukázať rôzne možné cesty k 

poňatiu a rozvoju profesijne zameraného prúdu. Prieskum názorov predstaviteľov 

akademickej komunity i praxe naznačil, že nielen po profilácii vysokých škôl a plnení rôznych 

rolí v rámci celého spektra vysokoškolských činností je pomerne značný dopyt, ale že 

existuje aj určitý potenciál pre prijatie takej profilácie, a to ako v smere zamerania na 

špičkovú výskumnú činnosť a výchovu ďalších generácií vysoko akademicky vzdelaných 

špecialistov, tak v masovejšej profesijnej príprave kvalifikovaných odborníkov pre trh práce a 

inovačných projektov podporujúcich podnikovú sféru. 

Uzavretosť akademického prostredia je zrejmá aj v pohľade na riadenie vysokých škôl, kde 

je úloha externých partnerov - okrem kolegov z iných vysokých škôl vo vedeckých radách - 

reflektovaná len v rámci správnych rád. Tie majú zo zákona kompetencie predovšetkým z 

hľadiska využívania majetku a verejných prostriedkov, zákon však na druhej strane 

podporuje ich vyjadrovanie k strategickým a finančným plánom vysokej školy. Naopak, 

značne silnú pozíciu, ktorá nie je vyvážená zodpovedajúcou zodpovednosťou, majú orgány 

akademickej samosprávy, pričom zodpovednosť nesie rektor, resp. dekani fakúlt. 

 

Horšie hodnotenie vzájomnej komunikácie vysokých škôl a praxe potvrdili aj výsledky 

prieskumu v rámci projektu "Vysoké školy ako motory vedomostnej spoločnosti". Ako 

predstavitelia akademickej komunity, tak i podniky z praxe hodnotili kriticky predovšetkým 

spoluprácu v oblasti zabezpečenia kvality, ako na úrovni systému, tak jednotlivých vysokých 

škôl a zapojenie zamestnávateľov do formulovania vzdelávacej politiky a stratégie 

jednotlivých vysokých škôl. Do činnosti Akreditačnej komisie sú predstavitelia praxe zapojení 

len na úrovni pracovných skupín, však skôr sporadicky. Podobne kriticky sa obe strany 

vyjadrujú aj k zapojeniu zamestnávateľov do formulácie cieľov a obsahu štúdia. Pozitívnejšie 

hodnotenie z oboch strán sa potom týka konkrétnejších foriem vzájomnej spolupráce pri 

formulovaní zadaní a riešení úloh v rámci študentských projektov a diplomových prác, 

náboru absolventov a do značnej miery aj spolupráce pri riešení niektorých výskumných a 

inovačných projektov. Zároveň však prieskum jednoznačne ukázal, že veľká väčšina, zhruba 

okolo 80 % respondentov očakáva rastúcu potrebu lepšieho prepojenia vysokých škôl a 

praxe, posilnenie vzájomnej komunikácie a spolupráce. 
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Medzi hlavné témy pre zlepšenie stavu v oblasti spolupráce vysokých škôl a podnikov patrí: 

 

 Podpora praktických prvkov vo vysokoškolskom vzdelávaní, či už ide o odborné praxe, 

niekoľkokrát bolo zmenené zavedenie duálneho prístupu kombinujúceho obdobia štúdia 

a obdobia práce; 

 Lepšie mapovanie trhu práce, jeho požiadaviek a prognóz a ich zohľadnenie pri podpore 

a formulovaní študijnej ponuky; 

 Vyjasnenie celkovej politiky a prístupu k podpore aplikovaného výskumu konaného v 

spolupráci podnikov s vysokoškolskými pracoviskami; 

 Zlepšenie statusu a podmienok pre prácu akademických pracovníkov ako cesty k ich 

skvalitneniu; 

 Zlepšenie financovania ako celku, ale aj podpory pre vzájomnú spoluprácu. 

To by sa malo prejaviť i v hodnotení kvality a výsledkov vysokých škôl. Akreditácia je na 

Slovensku v zmysle platnej legislatívy špecifický druh štátnej certifikácie, ktorým sa len 

následne kontroluje dodržiavanie platného a účinného zákona, bez vlastnej iniciatívy 

prispôsobiť existujúcu organizáciu štúdia a jej obsah potrebám trhu práce a celej spoločnosti. 

Konsolidácia vysokých škôl je dnes majoritne v rukách štátu. Samotné vysoké školy nemajú 

ani možnosti, ani prostriedky a bohužiaľ ani ochotu na realizáciu vlastnej konsolidácie. 

Pretože štát má v tomto ohľade v rukách tiež druhý hlavný nástroj konsolidácie – financie 

a zohľadnenie kvality a dosiahnutých výsledkov (v rôznych aspektoch a dimenziách 

vysokoškolských činností) v diferencovanej finančnej podpore. 

 

Niektoré zmeny sa zrejme nebudú dať uskutočniť bez zásadnej zmeny vysokoškolskej 

legislatívy. Na podporu ďalšieho rozvoja a kvalitného vzdelávania zameraného na rozvoj 

slovenskej spoločnosti sa legislatíva musí pravdepodobne od základu zmeniť práve v 

kľúčových oblastiach, ktorými sú štruktúra a orientácia/druh vysokých škôl primeraná 

Slovensku, akademická samospráva a riadenie vysokých škôl, orientácia a obsah kurikula a 

účasť externých partnerov na jeho tvorbe a zabezpečenie kvality vysokých škôl nimi 

samotnými s podporou externej, avšak novej úplne reformovanej zložky v podobe skutočne 

nezávislého regulačného orgánu. 

Potom sa na pracovnom trhu nemusí vážnejšie prejaviť generačný úbytok absolventov VŠ. 

Môže stačiť systémová zmena politiky štátu, ktorá by aspoň čiastočne znížila emigráciu 

najkvalitnejších maturantov za vzdelaním v kombinácii so zásadnými zmenami v organizácii 

vysokoškolského štúdia. Pokiaľ sa nezmení prístup decíznych orgánov ku vzdelávaniu, ktorý 

určuje, že každá vysoká škola musí povinne poskytovať vzdelávanie v prvom, t.j. 

bakalárskom stupni vzdelávania, potom neostane vysokým školám iné, ako začať masovo, 

t.j. všetkých absolventov prvého stupňa štúdia pripravovať primárne pre prax a len vybranú 

menšinu pre ďalšie pokračovanie v akademickom štúdiu. Bez takejto reformy 1. stupňa 

vysokoškolského vzdelávania budú všetky ostatné reformné kroky len kozmetickou úpravou 

a konzerváciou súčasného stavu.  

Skúsenosti a výsledky vzdelávania zreteľne poukazujú na potrebu povinnej spolupráce 

vysokých škôl s praxou pri zostavovaní kurikula, zvlášť pre prvý stupeň. To sa týka všetkých 

odborov, nielen technických. Už o desať rokov môžu/budú pracovné pozície vyzerať 

väčšinou inak ako dnes. Práve preto je nevyhnutné zmeniť organizáciu štúdia na prvom 
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stupni v prospech praxe a to v úzkej súčinnosti so všetkými zamestnávateľmi. Inak zostane 

celé VŠ vzdelávanie naďalej odtrhnuté od reality nielen pracovného trhu, a vo vzdelávaní 

bude pokračovať súčasný chaos, anarchia a nekvalita. 

Výraznou nevýhodou súčasného spôsobu externého zabezpečenia kvality je skutočnosť, že 

sa akredituje proces, nie jeho výsledky (a dôsledky). Pokiaľ sa má smerovať k efektívnosti 

vzdelávania, potom je nevyhnutné zmeniť stratégiu akreditácie od procesu k jeho výsledku 

t.j. ku kvalite (hodnote) diplomu nielen z pohľadu akademického opisu profilu absolventa 

a mechanického hodnotenia jeho zamestnanosti na trhu práce, ale z hľadiska skutočnej 

užitočnosti, uplatniteľnosti. Príklad Dánska ukazuje nielen, že je sa to dá, ale že 

z celospoločenského hľadiska je zmysluplné akreditovať výsledok t.j. úroveň znalostí, 

zručností a schopností absolventa z pohľadu trhu práce a tým aj z pohľadu 

efektivity/efektívnosti použitia verejných zdrojov na príslušný študijný program. 

 

4.2 Výzvy: prepojenie na trh práce, flexibilita a celoživotné učenie 

Vývoj v Európe ukazuje, že čelíme výzvam, ktoré sú určite jednou z príčin spoločných 

európskych postupov a ktoré tiež zdôrazňujú ich význam. Je všeobecne známe, že európske 

univerzity sa v oblasti učenia a vzdelávania vyvíjajú pozitívne. To, čo je aktuálne pre 

najbližšiu budúcnosť, možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 Miera zhody medzi poslaním/misiou vysokej školy a jej organizačnou štruktúrou 

a činnosťou, ktorú reálne vykonáva, zostáva naďalej ústredným, strategickým bodom 

pôsobnosti vysokej školy. 

 Celoživotné vzdelávanie rôznorodých skupín obyvateľstva bude kľúčovou otázkou. 

 Vzdelávanie, ktoré sa sústreďuje na študenta a pripravuje absolventov podľa potrieb trhu 

práce a celej spoločnosti zostane cieľom vzdelávacej politiky. 

 Významnou otázkou zostane preskúmanie, či a do akej miery bude koncentrácia sa na 

vzdelávacie výstupy (learning outcomes)  schopná brať do úvahy (zmocniť sa, 

absorbovať v sebe) tak rozdielne vplyvy, akými nesporne sú diverzita vzdelávacích 

metód a extenzívny mix zručností, ktoré sa požadujú pre riadne pôsobenie v zložitých 

podmienkach. 

 Významnou otázkou tiež bude, ako sa podarí do vzdelávania zabudovať a do 

vzdelávacích aktivít preniesť rozvoj tzv. prenositeľných, transverzálnych zručností 

z hľadiska obsahu uvažovaných a skutočne dosiahnutých výsledkov vzdelávania 

(learning outcomes). 

Toto je trend už pre najbližšiu budúcnosť vysokého školstva v Európe83. Je zrejmé, že 

smeruje a od vysokých škôl očakáva, že budú schopné pripraviť absolventov na úrovni 

zodpovedajúcej potrebám trhu práce a celej spoločnosti. Nie akademické vzdelávanie, ale 

príprava na pôsobenie v reálnych a čoraz zložitejších podmienkach. Nie jednorázovo 

poskytnuté vzdelávanie, ale vysoké školy ako štruktúry schopné poskytovať kontinuálne, 

celoživotné vzdelávanie pre rôznorodé cieľové skupiny. Všetko v podmienkach meniacich sa 

nárokov na vzdelávacie metódy a vlastný obsah vzdelávania. Stručne povedané, ide 

o požiadavku na existenciu a pôsobenie profesionálne organizovaných a riadených 

vzdelávacích štruktúr s konkrétnym, t.j. splniteľným poslaním, s vysokou mierou 
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inštitucionálnej a osobnej integrity a vysokou mierou flexibility voči požiadavkám trhu práce 

a celej spoločnosti. 

4.3 Rámec možných krokov a opatrení na podporu diverzifikácie 

Na naplnenie takýchto očakávaní, resp. v rámci otvoreného európskeho priestoru s vysokou 

mierou mobility finančného i ľudského kapitálu, tovarov i služieb, bude možné uspieť 

s národným vzdelávacím systémom najskôr vtedy, ak sa: 

1. Posilní jednotné vnímanie európskej, či akejkoľvek medzinárodnej dimenzie a domácich 

pomerov ako jednotného priestoru, bez možnosti vyvolávať a umožňovať rozdielne 

konanie. 

2. Reálne, nielen formálne zapoja vysoké školy, ale aj ostatné relevantné štruktúry 

(MŠVVaŠ, AK a pod.) do vývoj v EHEA a začnú viac sledovať vývojové trendy. 

3. Bude sa hľadať vhodná cesta podpory nevyhnutnej diverzifikácie vysokoškolského 

systému, podpory ďalšie štrukturácie a profilácie štúdia, predovšetkým cestou podpory 

profilácie jednotlivých inštitúcií s dôrazom na ich pôvodnú odborne-profesijnú orientáciu, 

či vytváraním „chránených častí, napr. fakúlt či ústavov“ v rámci jednotlivých vysokých 

škôl (pozri spomínané francúzske IUT), či možno naopak, spoločných medziuniverzitných 

pracovísk, možností je určite veľké množstvo. 

4. Tieto zámery prejavia nielen v podpore diverzifikácie vysokých škôl či ich profesijne 

zameraných súčastí, napr. s využitím európskych prostriedkov v ďalšom programovom 

období, ale bude potrebné predovšetkým v oblasti: 

a. legislatívnej, kde bude potrebná „ochrana profesijného profilu" pred posunom k 

akademickému poňatiu a udržanie väzby na trh práce, flexibilitu riadenia; 

b. strategickej a plánovacej, s podporou škôl či ich častí pre revíziu či vypracovanie 

ucelených strategických plánov založených na identifikáciu príležitostí a rizík, ale aj 

hodnotenie vnútorných silných stránok a nedostatkov, ktoré budú hrať rolu na ceste k 

vytýčenému profilu; 

c. riadenia a poskytnutia dostatočnej flexibility pre nastavenie štruktúry zodpovedajúcej 

profilu a misii vysokej školy, autonómii, ale aj prizvanie externých predstaviteľov zo 

„sveta práce“ a regiónu školy alebo jej časti; 

Súvisiacou témou je profesionalizácia riadenia vysokých škôl a nastavením 

podmienok pre zapojenie „vysokoškolských profesionáli“, t.j. odborníkov, ktorí z 

vlastnej skúsenosti dôkladne poznajú vnútorné podmienky a fungovanie vysokej školy 

a rozhodli sa profesionálne pripraviť a následne venovať jej manažmentu so 

schopnosťou profesionálne zvládať organizačné a ostatné zmeny a rozhodovať 

o nich. Do tejto oblasti patrí aj riadenie a zabezpečenie kvality na vysokých školách. 

d. personálnej a kariérnej politiky škôl a ich častí, zvlášť potom pri menovaní profesorov 

a docentov s ohľadom na profil VŠ a pracovné pozície, v diverzifikovanom systéme 

dôjde aj k diverzifikácii štatútu a požiadaviek na kľúčové pozície, hoci spoločný 

menovateľ na akademickom základe nie je spochybnený. Takéto spojenie 

akademického titulu s pracovnou pozíciou znamená delegovanie príslušných 

kompetencií a osobnej zodpovednosti. To robí celú organizáciu štúdia, jeho riadenia 

a zabezpečenie jeho kvality omnoho jednoduchšími, prehľadnejšími a efektívnejšími. 

Zároveň je potrebné nájsť vhodné cesty, ako umožniť zapojenie odborníkov mimo 

akademického prostredia do výučby a rozvoja školy či jej pracovísk. 

e. finančnej, kde by malo byť možné zohľadnenie iného, nie tradične akademického a 

výskumno intenzívneho profilu v parametroch financovania, zohľadnenie rôznych 
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aspektov a dimenzií kvality vysokoškolského vzdelávania vrátane bonusov za 

dosahovanie výsledkov a naopak, ďalej pokračovať v oceňovaní excelentnosti 

kvalitných výskumných pracovísk. Na zváženie je ale tiež hľadanie dostatočných 

stimulov podnikom pre umožnenie kvalitných odborných praxí, spoluprác s 

vysokoškolskými pracoviskami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vrátane zapojenia 

študentov. 

f. hodnotenia kvality a výkonnosti, kde sa, žiaľ, z nedostatku celej sady objektívnych 

indikátorov zrejme nezostáva než sa spoľahnúť čiastočne na vstupné a procesné 

indikátory a "peer review" (hodnotenie kolegami a partnermi), a to ako v oblasti 

vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, tak i riadenia a stratégie. Je zrejme 

namieste hľadať pilotné riešenia a prístupy a overovať ich. Veľmi vítaný môže byť v 

tomto ohľade zámer prizvať zahraničných hodnotiteľov. Je ale rovnako potrebné 

hľadať cestu, ako tieto prvky zohľadniť v kritériách pre funkčný vnútorný systém 

riadenia kvality - a hodnotiť postupne predovšetkým ten a jeho funkčnosť a stabilitu. 

Nakoniec, podobne postupovali na prelome tisícročí v Írsku pri zvyšovaní autonómie 

inštitútov technológie a postupnom prechode na inštitucionálne hodnotenie 

a akreditáciu. 

 

5. Zreviduje s využitím poznatkov z doterajšej činnosti poňatie a prístup k hodnoteniu kvality 

v rámci komplexnej akreditácie, pričom vytvorenie podmienok je na zvážení Akreditačnej 

komisie aj škôl, aby sa mohla nasledujúca komplexná akreditácia zamerať nielen na 

„profiláciu“ škôl a ich pracovísk, ale okrem hodnotenia tradičných „akademických“ hodnôt 

spojených s výskumom, práve na väzbu na svet práce a predovšetkým funkčnosť a 

efektívnosť vnútorných systémov riadenia kvality sa zapojením všetkých relevantných 

skupín. 

Témami pre súvisiace kroky sú otázky: 

 väzby vysokoškolskej študijnej ponuky a jej kvality na predpokladané požiadavky trhu 

práce, téma, ktorá s diverzifikáciou úzko súvisí a ktorej sa venuje samostatná časť 

štúdie; 

 systematicky pripravené revízie a profilácia bakalárskeho štúdia s dôrazom na posilnenie 

zamestnateľnosti absolventov a postupné zúženie „priepustnosti“ do magisterského 

štúdia so zohľadnením kvality všetkých súvisiacich činností jednotlivých škôl, ako krok k 

diverzifikácii. Toto je potrebné realizovať s prihliadnutím na kontext, aby nedošlo len k 

presunu ďalšej masy študentov na české verejné vysoké školy (ktoré ale samy majú 

obmedzenú kapacitu pre prijímanie uchádzačov do druhého stupňa štúdia), či inam do 

zahraničia, k presunu na súkromné vysoké školy, a tým prípadnému ohrozeniu kvality; 

 hľadanie ciest zapojenia predstaviteľov vonkajšieho prostredia (podnikovej praxe, 

regiónov ...) do strategického riadenia vysokých škôl, minimálne tých, ktoré sa neprofilujú 

výrazne výskumne, napr. posilnením úlohy správnych rád. Zdá sa, že najväčší problém 

neleží v rovine spolupráce a ich konkrétnych foriem (zadávanie diplomových prác), ale v 

celkovom smerovaní systému, kde chýba podstatný hlas veľmi zainteresovaných 

partnerov; 

 zapojenie predstaviteľov relevantnej praxe do príprav návrhu študijných programov a ich 

hodnotenia ako nevyhnutných súčastí v rámci interných systémov hodnotenia kvality; 

rovnako tak pozornosť venovaná výraznejšej obojstrannej komunikácii so študentmi v 

rámci hodnotenia kvality; 
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 v oblasti organizácie štúdia a metodiky učenia podpora odborných praxí a mapovania 

propagácie a zaradenia praktických prvkov do štúdia, rôznych prístupov k učeniu (napr. 

project-, work-based learning, možno aj duálny systém, ...), pod podmienkou riadeného a 

zmysluplného začlenenia do štúdia, vrátane personálnej podpory pre organizáciu, 

riadenie a hodnotenie odborných praxí; 

 zváženie a zrevidovanie možnej roly kvalifikačných rámcov ako spoločného východiska 

pre vymedzenie všeobecných deskriptorov vedomostí, zručností a kompetencií na 

rôznych úrovniach vysokoškolského štúdia. Táto revízia by pritom mala byť vykonaná v 

spolupráci akademickej komunity s profesijnou sférou, lebo zmyslom kvalifikačných 

rámcov je lepšia transparentnosť a vzájomné porozumenie očakávaným cieľom 

vzdelávania. Vhodné je podporiť formuláciu cieľov študijných programov formou výstupov 

z učenia formulovaných ako vedomosti, zručnosti a všeobecné kompetencie a podporiť 

rozvoj zodpovedajúcich spôsobov hodnotenia študentov, ktoré overí, nakoľko sa tieto 

výstupy z učenia v celej komplexnosti darí naplniť v prácach absolventov, v čiastkových 

častiach štúdia (vrátane prípadného externého náhodného sledovania). 

Aktuálna situácia, ktorá nesie mnohé znaky nepriaznivého vývoja, je príležitosťou. 

Príležitosťou pre tých (zatiaľ neznámych) s dostatkom odvahy zodvihnúť zabudnutú 

a obávanú zodpovednosť. Príležitosťou pre tých, ktorí presadia akademickú autonómiu 

v podobe akademickej zodpovednosti. Príležitosťou pre tých, ktorí sa nebudú báť udať tón 

tak, aby zarezonoval aj v spoločnosti a stal sa rešpektovaným. 


