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1 Úvod a zdroje dát
Posledné štvrťstoročie vývoja vysokého školstva v rozvinutých krajinách je charakterizované jeho pokračujúcou expanziou, ktorej 
povaha sa však neustále mení a rozširuje. Kvantitatívny rozmach je naďalej spojený s mnohými rôznymi procesmi diferenciácie (roz-
rôzňovania študujúcej populácie, vysokoškolských inštitúcií i študijných programov) aj integrácie (zlučovania a fúzie vysokých škôl, 
prepájania medzinárodného vysokoškolského priestoru, realizácie bolonského procesu), ktoré sa však aj v európskych krajinách 
odohrávajú v stále veľmi rôznorodom národnom rámci. Ďalším významným rysom posledného obdobia je nepochybne aj silný 
dopad ekonomickej a finančnej krízy po roku 2008 na najrôznejšie stránky rozvoja vysokého školstva (zďaleka nie len ekonomické 
a finančné).

V každom prípade však platí, že mnohé európske krajiny sa po elitnej a masovej fáze rozvoja vysokého školstva (podľa vplyvnej 
teórie masifikácie vysokého školstva Martina Trowa) prehupli do fázy univerzálnej (všeobecnej), kedy na vysoké školy chodí viac ako 
polovica zodpovedajúcej vekovej skupiny a vysokoškolský titul získavajú najmenej dve pätiny populácie.

Podobný vývoj možno sledovať aj na Slovensku. Odlišný je však po prvé v tom, že kvantitatívna expanzia je mimoriadne výrazná a 
v podiele prijímaných (čistá miera vstupu) i absolventov (čistá miera graduácie) Slovensko predbehlo celý rad rozvinutejších krajín 
západnej Európy. Po druhé sa však líšia aj v tom, že na Slovensku prebehla expanzia oveľa rýchlejšie ako vo väčšine ostatných 
krajín. Oba tieto rozdiely však mali na vývoj slovenského vysokého školstva podstatný vplyv.

Takmer všetky rozvinuté krajiny sa v minulosti snažili nielen o zvýšenie celkovej účasti na vzdelávaní, ale aj o zvyšovanie a vyrov-
návanie participácie všetkých vrstiev spoločnosti, bez ohľadu na ich sociálny, ekonomický, kultúrny či etnický status. Zabezpečenie 
rovnosti v prístupe k vzdelávaniu – založenom na schopnostiach jedinca a dosiahnutých výsledkoch (takzvaný meritokratický prí-
stup) a nie na askriptívnych faktoroch (t.j. predovšetkým na sociálnom, kultúrnom a ekonomickom postavení rodiny) – sa preto stalo 
všeobecne deklarovaným a akceptovaným cieľom. Rovnosť príležitostí sa stala spolu s kvalitou a efektivitou jedným z hlavných cieľov 
vzdelávacej politiky rozvinutých krajín a nadnárodných organizácií ako sú Európska únia, OECD a UNESCO1.

Hoci je rovný prístup prakticky vo všetkých systémoch terciárneho vzdelávania v rozvinutých krajinách nielen formálne zaručený, 
vplyv askriptívnych (na jedincovi nezávislých) faktorov zostáva vo väčšine krajín stále silný. Do určitej miery je to nezamýšľaným 
dôsledkom uplatňovania meritokratického konceptu. Ten síce zdôrazňuje schopnosti a výsledky, v skutočnosti však zvýhodňuje tých, 
ktorí mali lepšie podmienky na ich dosiahnutie len vďaka stimulujúcemu a bohatšiemu (v zmysle ekonomickom, sociálnom i kultúr-
nom) prostrediu rodiny, v ktorej vyrastali2.

Pokiaľ je úroveň nerovností vysoká, reprodukcia terciárneho vzdelania medzi rodičmi a deťmi je rozsiahla a sociálna mobilita je len 
obmedzená, je to nebezpečné zo spoločenského i ekonomického hľadiska. Vysokoškolský systém sa totiž v takom prípade stále viac 
uzatvára (prístup k vzdelaniu má len obmedzená časť spoločnosti) a prestáva reagovať na potreby celej krajiny, spoločnosť čelí 
riziku, že aj jednotlivé sociálne skupiny a vrstvy sa uzatvárajú do seba, nie je schopná rozvíjať, ani využívať schopnosti rôzne na-
daných mladých ľudí z celého spoločenského spektra a v dôsledku toho trpí nedostatočným rozvojom a využitím potenciálu nových 
generácií. Aby k takému vývoju nedošlo a obmedzili sa straty talentov a ľudského kapitálu, je nevyhnutné vytvárať príležitosti, ktoré 
sú prístupné všetkým a zodpovedajú ich záujmom a ašpiráciám3.

Záujem o skúmanie problematiky rozmachu terciárneho vzdelávania a meniacich sa nerovností v prístupe k nemu možno v Európe 
pozorovať už od 60. rokov dvadsiateho storočia. Na medzinárodnej úrovni sa však napriek tomu neobjavuje mnoho pravidelných, 
rozsiahlych alebo systematických pokusov o vyhodnocovanie nerovností. Jedným z dôvodov je nepochybne nedostatok medziná-
rodne porovnateľných údajov. Hoci veľké medzinárodné výskumy špecificky zamerané na nerovnosti v prístupe k vzdelaniu sú skôr 
výnimkou, mnoho možností ponúkajú porovnania založené na údajoch získaných z rôznych veľkých výskumov v spoločenských 
vedách. 

1 d’Addio, A.C. (2007), Intergenerational Transmission of Disadvantage: Mobility or Immobility across Generations?, A Review of the Evidence for OECD Countries, 
OECD, Paris.

2 Viď napríklad Arrow, K.J., S. Bowles and S.N. Durlauf (eds.) (2000), Meritocracy and economic inequality, Princeton University Press, alebo Bowles, S., H. Gintis 
and M.O. Groves (eds.) (2008), Unequal Chances: Family Background and Economic Success, Princeton University Press.

3 Brennan, J. and R. Naidoo (2007), Higher Education and the Achievement of Equity and Social Justice, Higher Education Looking Forward Theme 2, European 
Science Foundation.
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1.1 Zdroje analyzovaných dát a metódy ich spracovania
V tejto kapitole bol zvolený prístup, ktorý je založený na využití údajov získaných v troch posledných realizovaných fázach Európske-
ho sociálneho výskumu (ESS4). Konkrétne ide o 4., 5. a 6. kolo, ktoré prebehli v rokoch 2008/09, 2010/11 a 2012/13 vo viac ako 
tridsiatich krajinách. Všetkých týchto troch kôl sa zúčastnila aj Slovenská republika. Hoci ESS nie je primárne zameraný na vzdeláva-
nie, obsahuje otázky veľmi dobre využiteľné práve k analýze sociálnej podmienenosti nerovností v prístupe k terciárnemu vzdelaniu. 
Obsahuje totiž podstatné charakteristiky (faktory) rodinného zázemia respondenta: vzdelanie a povolanie otca i matky v štrnástom 
roku života. Naviac rozsah databázy získanej spojením výsledkov výskumu v troch spomínaných fázach ESS taký, že umožňuje nie-
len analýzu jednotlivých krajín (a teda aj Slovenskej republiky), ale aj rozdelenie respondentov do troch dvadsaťročných vekových 
skupín, ktoré približujú historické obdobia od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia až do súčasnosti.

Cieľom tejto kapitoly je podrobnejšie analyzovať vzťah medzi sociálnym zázemím a získaním terciárneho vzdelania. Skôr, ako prej-
deme k podrobnej analýze, je potrebné detailnejšie sa pozrieť na päť základných premenných, ktoré sú v analýzach použité. Prvou 
je najvyššie dosiahnuté vzdelanie respondenta, v našom uvažovaní teda potomka svojich rodičov. Vzdelanie je definované pomocou 
klasifikácie ES-ISCED. Ide o novú klasifikáciu vyvinutú pre účely medzinárodného porovnávania, ktorá vychádza z medzinárodnej 
klasifikácie ISCED5. V nasledujúcich analýzach je využitá 7-stupňová verzia klasifikácie ES-ISCED6.

Ďalšie štyri premenné sú tie, pomocou ktorých je definované rodinné zázemie.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie otca a matky respondenta je definované pomocou rovnakej 7-stupňovej verzie klasifikácie ES-IS-
CED ako v prípade najvyššieho dosiahnutého vzdelania respondenta. Respondenti odpovedali na otázky „Aké najvyššie vzdelanie 
dosiahol Váš otec?“ a „Aké najvyššie vzdelanie dosiahla Vaša matka?“.

Povolanie otca a matky vo veku 14 rokov respondenta bolo zisťované pomocou deviatich odlišných kategórií7. Ide o klasifikáciu 
vytvorenú špeciálne v rámci ESS, tá však do určitej miery pripomína 1. úroveň medzinárodnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08. 
Respondenti odpovedali na otázky

„Ktorý popis práce najlepšie zodpovedá tomu, čo robil Váš otec, keď ste mali 14 rokov?“ a „Ktorý popis práce najlepšie zodpovedá 
tomu, čo robila Vaša matka, keď ste mali 14 rokov?“

Dôležitým aspektom analýz vzťahu medzi rodinným zázemím a dosiahnutým vzdelaním je historický vývoj. Aby bolo možné tento 
vývoj zmapovať, boli vytvorené tri dvadsaťročné vekové kategórie roztriedené podľa roku narodenia. Ide o roky narodenia v rozme-
dzí 1946 až 1965, 1961 až 1980 a 1976 až 1995. Ako je zrejmé, vekové skupiny sa do istej miery prekrývajú. Hlavným dôvodom 
je, aby bolo možné robiť analýzy na dostatočne robustnej vzorke. V prípade Slovenskej republiky tak bolo v rámci najstaršej veko-
vej skupiny analyzovaných 2054 respondentov, v prípade prostrednej vekovej skupiny 1073 respondentov a v najmladšej vekovej 
skupine 947 respondentov8. 

4 European Social Survey (ESS) je medzinárodný akademický výskumný projekt, v rámci ktorého prebiehajú od roku 2002 každé dva roky výskumy v európskych 
krajinách. Pod vedením Roryho Fitzgeralda (City University London) ich riadi tím (Core Scientific Team) zložený zo siedmich partnerských inštitúcií. ESS meria 
postoje, predstavy a vzorce správania rôznych populácií vo viac ako tridsiatich krajinách. Výskumný dotazník obsahuje tzv. jadrový modul otázok, ktorý je vždy 
rovnaký a ktorého súčasťou sú aj otázky o rodinnom zázemí a tzv. rotačné moduly, ktoré sa v každom kole líšia a obsahují otázky zaoberajúce sa špecifickou 
tematikou. Cieľová populácia je vždy rovnaká. Ide o vekovú skupinu 15 a viac rokov. Viac informácií o ESS viď http://www.europeansocialsurvey.org/about/
country/slovakia/topics.html. 

5 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education) je základným medzinárodne používaným 
podkladom pre porovnávanie vzdelávacích sústav a úrovne dosiahnutého vzdelania. Poslednú verziu klasifikácie pripravilo a schválilo UNESCO v roku 2011 
(UNESCO’s 36th General Conference).

6 ES-ISCED I (neukončený druhý stupeň základnej školy a nižšie), ES-ISCED II (druhý stupeň základnej školy), ES-ISCED IIIb (sekundárne vzdelanie neukončené 
maturitnou skúškou), ES-ISCED IIIa (sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou), ES-ISCED IV (postsekundárne neterciárne vzdelanie), ES-ISCED V1 
(vysokoškolské vzdelanie – bakalárska úroveň), ES-ISCED V2 (vysokoškolské vzdelanie – magisterská a vyššia úroveň)

7 Ide se o týchto deväť kategórií: Odborní a technickí pracovníci; Vyšší administratívni pracovníci; Úradníci; Pracovníci v obchode; Pracovníci v službách; Kvalifikovaní 
robotníci; Polokvalifikovaní robotníci; Nekvalifikovaní robotníci; Pracovníci v poľnohospodárstve.

8 Najmä v prípade najmladšej vekovej skupiny treba poznamenať, že do analýzy neboli zahrnutí ľudia, ktorí ešte neukončili vzdelávací proces a stále študujú.

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/topics.html
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/topics.html
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2 Kvantitatívna expanzia 
vysokoškolského vzdelávania

Pre analýzu kvantitatívneho vývoja vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je užitočné využiť jeho zarámcovanie do medziná-
rodného kontextu, ktorý jasnejšie odhalí nielen spoločné hlavné trendy, ale aj individuálne rozdiely a odchýlky vývoja. V medziná-
rodnom porovnaní sú často používané kľúčové ukazovatele, ktoré charakterizujú kvantitatívnu úroveň a vývojové tendencie 
vysokého školstva v jeho vzdelávacej funkcii. Rozpracovanie medzinárodne porovnateľných kľúčových ukazovateľov je pomerne 
náročné a komplikované, pretože si vyžaduje podrobnú znalosť vzdelávacích sústav a dôverný vhľad do štatistických údajov o nich 
zo všetkých krajín, ktoré sa majú do komparácií zahrnúť. Vyvíjajú sa preto predovšetkým v medzinárodných organizáciách, ako je 
UNESCO, OECD alebo EÚ, pričom najďalej v tom nepochybne za posledných viac ako dvadsať rokov postúpilo OECD9.

Pre kvantitatívne porovnanie vysokoškolského (v terminológii OECD aj klasifikácie ISCED terciárneho) vzdelávania vytvorilo 
OECD okrem iného dva kľúčové ukazovatele vstupu a výstupu:

Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania (v medzinárodnej terminológii Net Entry Rate) predstavuje podiel 
prvýkrát zapísaných do vysokoškolského vzdelávania podľa veku k zodpovedajúcej vekovej kohorte. Prvýkrát zapísaný 
pritom znamená, že každý prijatý študent je počítaný iba raz, a to pri prvom zápise na vysokú školu; napríklad v SR teda iba ten 
študent, ktorý doteraz nikdy nebol zapísaný na žiadnej inštitúcii poskytujúcej vysokoškolské (terciárne) vzdelávanie. Podiel prvýkrát 
zapísaných ukazuje v percentách, aká časť populácie vstupuje do terciárneho vzdelávania, a je teda ukazovateľom vstupu.

Čistá miera absolvovania vo vysokoškolskom vzdelávaní (v medzinárodnej terminológii Net Graduation Rate) predstavuje 
podiel absolventov podľa veku, ktorí úspešne ukončili svoj prvý vzdelávací program na terciárnej úrovni, k zodpo-
vedajúcej vekovej kohorte. Prvým absolventom sa pritom rozumie iba ten absolvent, ktorý doteraz neabsolvoval na žiadnej inštitúcii 
poskytujúcej vysokoškolské (terciárne) vzdelávanie v SR. Podiel prvých absolventov ukazuje v percentách, aká časť populácie získa-
va terciárne vzdelávanie, a je teda kvantitatívnym ukazovateľom výstupu.

Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania (Net Entry Rate)

Kľúčovým medzinárodne porovnávaným ukazovateľom charakterizujúcim kvantitatívnu úroveň terciárneho vzdelávania z hľadiska 
vstupujúcej populácie je tzv. čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania (net entry rate), ktorá predstavuje súčet podielov všetkých 
prvýkrát zapísaných do terciárneho vzdelávania podľa jednotiek veku k zodpovedajúcemu ročníku veku.

ČISTÁ MIERA VSTUPU DO VYSOKOŠKOLSKÉHO (TERCIÁRNEHO) VZDELÁVANIA SA POČÍTA NASLEDUJÚCIM SPÔSOBOM:

%100*56
∑

a a

ai

POP
ENTR

; kde je 

ENTR56ai – počet prvýkrát zapísaných vo veku „a“ do terciárneho vzdelávania typu i,

POPa – veľkosť populácie vo veku „a“

i – je typ terciárneho vzdelávania – ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Ukazovateľ je súčtom čistých mier vstupu za jednotlivé ročníky veku (bez určenia obmedzujúcej vekovej hranice). Spôsobom 
výpočtu sa získajú za jednotlivé krajiny porovnateľné výsledky, ktoré sú nezávislé na veku typickom pre vstup do terciárneho 
vzdelávania. Ukazovateľ sa počíta tak pre celú príslušnú populáciu, ako aj zvlášť podľa rodového členenia, teda za ženy a 
mužov. Hodnoty indikátora v sebe zahŕňajú aj zahraničných študentov, ktorí na danú vzdelávacie úroveň vstupujú prvýkrát. 

9 Metodika použitá pri tvorbe kľúčových ukazovateľov je v OECD – za účasti expertov zo všetkých členských štátov v pracovných skupinách, ktoré pripravujú 
nielen definície ukazovateľov, ale aj ich operacionalizáciu pre jednotlivé národné systémy – vytváraná už od začiatku 90. rokov a dnes má veľmi prepracovanú 
a pomerne ustálenú podobu. Jej značnou výhodou teda je, že vypovedá o obdobných skutočnostiach v rôznych krajinách a v rôznych vzdelávacích systémoch a 
výsledky sú teda medzinárodne (najviac) porovnateľné. Už vyše dvadsať rokov OECD pravidelne zverejňuje rad kľúčových ukazovateľov o vzdelávaní v prestížnej 
publikácii Education at a Glance (v skratke EAG), ktorá vychádza každý rok na jeseň – tento rok však až v novembri – a je sprístupnená na internetovej stránke 
OECD.
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Pre hodnotenie vývoja na Slovensku však nie je možné – na rozdiel od väčšiny ostatných európskych krajín10 – započítavať do 
ukazovateľa zahraničných študentov študujúcich na slovenských vysokých školách a naopak nezapočítavať Slovákov študujúcich 
v zahraničí. Databáza OECD našťastie umožňuje túto nedokonalosť u väčšiny európskych krajín napraviť, pretože zahŕňa oba 
údaje, hoci údaje o Slovákoch študujúcich v zahraničí sú k dispozícii len za krajiny OECD a ďalšie nečlenské krajiny, ktorú sú 
však súčasťou štatistického programu OECD. Údaje o slovenských študentoch v ostatných krajinách (ako pre Slovákov aspoň 
čiastočne relevantné možno uviesť napríklad Ukrajinu, Rumunsko alebo Bulharsko) by mieru vstupu ešte zvyšovali; je však možné 
predpokladať, že v prípade Slovenska už nejde o nijako vysoké počty (zjavne to však nemusí platiť pre všetky krajiny OECD).

Prvýkrát zapísaný študent pritom znamená, že každý novo prijatý študent je počítaný iba raz, a to pri prvom zápise do ktorého-
koľvek druhu terciárneho vzdelávania. Započítaní sú všetci študenti (fyzické osoby), ktorí sa práve prvýkrát zapísali do prvého 
ročníka štúdia na vysokej škole, vyššej odbornej škole alebo na vyššom stupni konzervatória. Znamená to, že každý študent je 
počítaný iba raz, a to pri prvom zápise do ktoréhokoľvek typu alebo druhu terciárneho vzdelávania; v SR teda iba ten študent, 
ktorý doteraz nikdy nebol na žiadnej inštitúcii poskytujúcej terciárne vzdelávanie (samozrejme vrátane napríklad študentov, 
ktorí predčasne ukončia štúdium na jednej škole a niekedy v nasledujúcich rokoch začnú študovať na inej škole).

Pri výpočte čistej miery vstupu do vysokoškolského (terciárneho) vzdelávania môže v prípade niektorých krajín dôjsť k započí-
taniu duplicít – ide o tie krajiny, ktoré nie sú schopné duplicity z celkového počtu prvýkrát zapísaných odfiltrovať. Tento problém 
nastáva najmä v prípade, keď sa primárne údaje zbierajú prostredníctvom agregovaných dát. Potom to však znamená, že nie je 
možné sčítať miery vstupu do jednotlivých typov/stupňov terciárneho vzdelávania. Problémy s dátami nemajú tie krajiny, ktoré 
majú zavedené registre terciárnych študentov a podklady pre medzinárodné štatistiky spracovávajú priamo z nich.

Miera vstupu do terciárneho vzdelávania charakterizuje podiel populácie, ktorý vstúpi v priebehu svojho života do vysokoškolské-
ho (terciárneho) vzdelávania, teda vlastne využíva aktívne šance sa vzdelávať na vysokoškolskej (terciárnej) vzdelávacej úrovni.

V prípade Slovenska hodnota ukazovateľa čistej miery vstupu do celého vysokoškolského (terciárneho) vzdelávania od roku 1995 
(najstarší rok, pre ktorý sa podarilo zrekonštruovať potrebné historické údaje) vzrástla na viac ako 2,5 násobok z 32,3 % až na svoje 
maximum 84,5 % v roku 2007. V rokoch 2008 až 2011 sa hodnota čistej miery vstupu do terciárneho vzdelávania v SR postupne 
znižovala na 81,7 % (2008), 75,8 % (2010) a 73,0 % (2011). V roku 2012 potom skôr stagnovala, ale v roku 2013 opäť klesla na 
hodnotu 70,9 %. Znamená to však, že v súčasnosti do terciárneho vzdelávania v SR vstupuje viac ako dvakrát väčšia časť zodpo-
vedajúcej populácie ako v roku 1995. A znamená to aj to, že v priebehu posledných desiatich rokov vstupuje do štúdia na vysokej 
škole na Slovensku alebo v zahraničí v priemere okolo troch štvrtín slovenskej populácie zodpovedajúceho veku. Nasledujúce tri 
grafy ukazujú vekovú štruktúru prvýkrát zapísaných v najstaršom zrekonštruovanom roku – 1995, v roku s extrémne najvyššou hod-
notou čistej miery vstupu – 2007 a v poslednom roku, pre ktorý sú k dispozícii všetky potrebné údaje – 2013.

10 V podkladovej štúdii Únik mozgov: Slováci študujú a pracujú v zahraničí je doložené, že rozdiel medzi oboma týmito údajmi je na Slovensku jeden z najvyšších zo 
všetkých relevantných európskych krajín, pre ktoré sú k dispozícii potrebné údaje.
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Toto sú však mimoriadne vysoké údaje, ktoré nie sú bežné ani v oveľa vyspelejších západoeurópskych krajinách. Vývoj čistej miery 
vstupu do terciárneho vzdelávania na Slovensku v porovnaní s vybranými európskymi krajinami názorne ukazuje pripojený graf. 
Z neho je zrejmé, že zatiaľ čo do roku 2003 sa čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania pohybovala približne na úrovni 
priemeru krajín EÚ21 a OECD, v nasledujúcich rokoch oba tieto priemery významne prevyšuje. Ďalej je totiž zrejmé, že rast čistej 
miery vstupu do terciárneho vzdelávania v Slovenskom republike bol v rokoch 2003–2007 – dokonca aj vo vzťahu k všeobecnej 
expanzii vyššieho vzdelávania vo väčšine európskych krajín – taký nebývalo prudký, že prekonal dynamiku vo všetkých ostatných 
európskych krajinách.

Jedinou krajinou, kde prebehol podobne rýchly vývoj, avšak o niečo skôr, prevažne už v druhej polovici 90. rokov, je Poľsko, kto-
rého dnešná situácia je v tomto smere podobná tej slovenskej. Poľsko tiež v grafe zostalo jedinou krajinou, ktorá má vyššiu čistú 
mieru vstupu než Slovensko. A v tejto súvislosti je tiež potrebné si uvedomiť, že západoeurópske krajiny s vysokou hodnotou čistej 
miery vstupu, ako sú v grafe napríklad Dánsko alebo Holandsko, majú podstatne diverzifikovanejšie vysoké školstvo než Slovensko, 
s radom silných neuniverzitných inštitúcií, ako sú napríklad dánske odborné/profesijné vysoké školy (Professionshøjskoler) alebo 
holandské vysoké odborné školy HBO (Hoger beroepsonderwijs).
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Uvedené fakty sú závažné a vyžadujú si drobnú odbočku. Zvýšenie podielu mladých ľudí vstupujúcich na vysoké školy v populácii 
zodpovedajúceho veku z jednej tretiny na tri štvrtiny za 10-15 rokov má totiž pochopiteľne podstatný vplyv na podobu a úroveň 
(kvalitu) výučby a štúdia na vysokých školách. Je zrejmé, že v populácii existuje isté prirodzené rozloženie študijných predpokladov 
a s nimi súvisiacich znalostí, zručností a schopností, ktoré sa v čase mení len veľmi pozvoľne.

Svetovo rešpektované medzinárodné výskumy OECD PISA, ktoré sa v niekoľkých desiatkach najrozvinutejších krajín sveta a tiež v 
niekoľkých rozvojových krajinách opakujú od roku 2000 každé tri roky, vymedzujú päť hlavných úrovní kompetencií (piata úroveň je 
najvyššia a prvá úroveň je najnižšia, ale žiak nemusí dosiahnuť ani túto prvú úroveň) 11. Rozloženie študentskej populácie v týchto piatich 
úrovniach je pritom pomerne stabilné a na Slovensku sa navyše postupne skôr zhoršuje. Necelá tretina vekovej kohorty sa umiestňuje v 
dvoch najvyšších úrovniach kompetencií, ďalšia takmer tretina dosahuje tretiu úroveň a asi 35 % končí v najslabšej prvej a druhej úrovni.

Ak sa na vysoké školy dostane 40 % populačného ročníka (situácia na Slovensku okolo roku 2010), je potrebné počítať s tým, že 
medzi nimi o niečo menej ako štvrtina dosahuje nanajvýš tretiu úroveň kompetencií, ktorú vyspelé krajiny OECD označujú za mini-
málnu na to, aby človek mohol vôbec efektívne fungovať v spoločnosti. Ak sa však dostane na vysoké školy viac ako 70 % populácie 
(situácia na Slovensku po roku 2005), je medzi nimi pravdepodobne už polovica s nanajvýš treťou úrovňou kompetencií a dvaja 
z pätnástich (teda viac ako 13 % študentov) dosahujú dokonca nanajvýš iba druhú úroveň kompetencií (študentov s touto úrovňou 
považuje OECD za funkčne nedostatočne gramotných pre život v modernej spoločnosti). Takéto rozloženie kompetencií (študijných 
predpokladov) medzi vysokoškolskými študentmi má prirodzene nepriaznivý vplyv na úroveň požiadaviek, ktoré sa na nich počas 
štúdia kladú (respektíve vôbec môžu byť kladené) a pochopiteľne negatívne ovplyvňuje náročnosť aj kvalitu vysokoškolskej výučby 
a štúdia.

Nasledujúci obrázok na modelových výpočtoch odvodených od výsledkov študentov (v teste čitateľskej gramotnosti) v projekte 
OECD PISA ukazuje, ako vyzerá rozloženie všetkých študentov z hľadiska ich kompetencií. Tri krivky ďalej konkretizujú rozloženie 
kompetencií vysokoškolských študentov v prípade, že na vysokých školách študujú dve pätiny (40 %), tri pätiny (60 %) alebo štyri 
pätiny (80 %) populácie zodpovedajúceho veku. Rozbor potvrdzuje zrejmý záver, že postupné zvyšovanie podielu vysokoškolských 
študentov v zodpovedajúcej populácii vedie predovšetkým k nárastu počtu študentov s priemernými a podpriemernými kompeten-
ciami (študijnými predpokladmi).

11 Každá z piatich úrovní kompetencií v projekte OECD-PISA je konkrétne vymedzená; definície jednotlivých úrovní sú uvedené v pravidelných správach z výsledkov 
projektu (viď http://www.pisa.oecd.org). 

http://www.pisa.oecd.org
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Čistá miera absolvovania vysokoškolského vzdelávania (Net Graduation Rate)

Kľúčovým medzinárodne porovnávaným ukazovateľom charakterizujúcim kvantitatívnu úroveň vysokoškolského vzdelávania z hľa-
diska vystupujúcej populácie je tzv. čistá miera absolvovania/alebo graduácie vysokoškolského (terciárneho) vzdelávanie (net 
graduation rate), ktorá predstavuje súčet podielov všetkých prvýkrát absolvujúcich v terciárnom vzdelávaní podľa jednotiek veku 
k zodpovedajúcemu ročníku veku. Definovanie a postup operacionalizácie ukazovateľa čistej miery výstupu sú obdobné ako u 
ukazovateľa čistej miery vstupu a sú zakotvené v metodike medzinárodnej organizácie OECD (preto je možné ich výklad skrátiť).

ČISTÁ MIERA ABSOLVOVANIA/UKONČENIA/GRADUÁCIE TERCIÁRNEHO VZDELÁVANIA SA POČÍTA AKO
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; kde

GR56ai – počet absolventov danej vzdelávacej úrovne vo veku a

POPa – počet osôb vo veku a

a – jednotky veku, ktoré dosiahli absolventi tejto vzdelávacej úrovne 

i – je typ terciárneho vzdelávania – ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Miera ukončenia/graduácie vysokoškolského (terciárneho) vzdelávanie je počítaná ako čistá miera graduácie, ide teda o po-
diely počtu absolventov v každej jednotlivej vekovej skupine (resp. po jednotkách veku) a veľkosti vekovej skupiny; tieto podiely 
pre jednotlivé jednotky veku sa sčítajú. V prípade niektorých krajín OECD výnimočne nie sú pre výpočet tohto ukazovateľa 
dostupné všetky údaje, avšak počet takýchto krajín sa stále znižuje. Potom sa namiesto čistej miery ukončenia/ graduácie po-
užíva na porovnanie miery ukončenia terciárneho vzdelávania hrubá miera graduácie (ide o celkový počet absolventov danej 
vzdelávacej úrovne bez ohľadu na vek vydelený počtom osôb vo veku typickom pre absolvovanie danej vzdelávacej úrovne).
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Miery graduácie sa líšia nielen podľa typickej dĺžky študijného programu alebo podľa typu vzdelávania, ale aj podľa odborov, 
ktoré študenti absolvovali. Odborová klasifikácia vychádza z odborov definovaných klasifikácií ISCED a rovnaká odborová 
klasifikácia sa používa aj pre ostatné úrovne vzdelávania, nielen pre terciárny stupeň. Pre doplnenie, údaje sú členené podľa 
nasledujúcich odborových skupín: vedné odbory terciárneho vzdelávania v sebe zahŕňajú prírodné vedy, fyzikálne vedy, ma-
tematiku a štatistiku, výpočtovú techniku a počítače, technické vedy a stavebníctvo a architektúru.

Údaje o absolventoch, rovnako ako údaje o prvýkrát zapísaných, vychádzajú z medzinárodného dotazníka UOE (skratka pre 
medzinárodné organizácie UNESCO, OECD a EÚ), kde sa vykazujú údaje po jednotkách veku iba pre skupinu od 17 do 29 
rokov. Pre vekovú skupinu od 30 do 40 rokov sa absolventi uvádzajú po päťročných vekových skupinách a údaje sú porovná-
vané s počtom osôb v päťročných vekových skupinách. Absolventi 40-roční a všetci starší sú porovnávaní s počtom osôb vo 
veku od 40 do 50 rokov.

Miera graduácie v terciárnom vzdelávaní svojím spôsobom vypovedá o tom, ako spoločnosť investuje do vzdelanosti obyva-
teľstva a ako sa snaží vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu. V krajinách ako je Nemecko, Rakúsko alebo Švajčiarsko, kde je 
tradične silné odborné vzdelávanie, ktoré produkuje absolventov s kvalifikáciou určenou pre trh práce, realizované už na vyššej 
sekundárnej úrovni, je miera graduácie v terciárnom vzdelávaní vo všeobecnosti nižšia. Ale aj tieto krajiny sa snažia zvyšovať 
kvalifikačné predpoklady na výkon niektorých zamestnaní a tým zvyšovať vzdelanosť. Miera graduácie v sebe s časovým od-
stupom odráža aj vstupy do terciárneho vzdelávania kombinované s úspešnosťou ukončenia terciárneho vzdelávania.

Miera graduácie v programoch terciárneho vzdelávania typu 5A sa líši najmä podľa dĺžky programu. Čím sú programy dlhšie, 
tým menej študentov programy dokončí, či už z dôvodov hospodárnosti programu alebo preto, že nájdu výhodné zamestnanie 
a štúdium predčasne ukončia. Kratšie programy sú zvyčajne aj inak koncipované a študenti majú väčšiu šancu, že program 
dokončia. O tom svedčí aj úroveň miery graduácie v týchto programoch, hoci je celkovo do značnej miery ovplyvnená celko-
vou štruktúrou vysokého školstva každej krajiny. V poslednej dobe má na mieru graduácie vplyv najmä to, či daná krajina ešte 
stále uprednostňuje dlhé programy, alebo už prešla na dvojstupňový (tzv. Bama) systém štúdia. To všetko ovplyvňuje rozdiely 
medzi mierami graduácie podľa dĺžky programu v jednotlivých krajinách, ktoré sa môžu so zmenami v systéme terciárneho 
vzdelávania medziročne významne meniť.

Súbežne s tým, ako v posledných rokoch na Slovensku narastali počty novo prijímaných do vyššieho (terciárneho) vzdelávanie (naj-
mä typu A), zvyšovala sa postupne a s istým oneskorením samozrejme aj miera graduácie, aj keď sa menila aj priemerná úspešnosť 
vysokoškolského štúdia. 

Do hodnôt ukazovateľa miery graduácie sa prirodzene premieta aj postupný prechod vysokých škôl z „dlhých“, predovšetkým päť-
ročných magisterských programov, na dvojstupňovú štruktúru štúdia – teda na bakalárske programy a na ne nadväzujúce 2-3-ročné 
magisterské študijné programy. Prejavilo sa to najmä v tom, že na konci minulého desaťročia absolvovali prvýkrát niekoľko rokov po 
sebe (predovšetkým v rokoch 2008-2009) súčasne starší študenti v dlhých magisterských programoch, aj mladší študenti v novoza-
vádzaných bakalárskych programoch. Malo to za následok prudké, ale len dočasné, zvýšenie miery graduácie.

Ukazovateľ čistej miery absolvovania vysokoškolského (terciárneho) vzdelávanie na Slovensku od roku 1995 vzrástol na viac ako 
štvornásobok z 15,0 % až na svoje maximum 70,1 % v roku 2009; prudký nárast bol však spôsobený vznikom nových bakalárskych 
programov. Od roku 2010 sa hodnota čistej miery absolvovania terciárneho vzdelávania pohybuje medzi 51-56 %. Znamená to 
však, že vysokoškolské (terciárne) vzdelávanie v súčasnosti na Slovensku získava viac ako trikrát väčšia časť zodpovedajúcej popu-
lácie ako v roku 1995. Už niekoľko rokov ide o viac ako polovicu príslušnej vekovej kohorty.
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Slovensko tak v počtoch absolventov vysokých škôl historicky veľmi rýchlo preskočilo väčšinu krajín Európy a v rámci nereformova-
ného univerzitného a v podstate unitárneho systému vysokého školstva produkuje takmer najvyšší podiel absolventov v príslušnej 
vekovej skupine. A to napriek tomu, že slovenská ekonomika, pracovný trh a ani slovenskí zamestnávatelia na to nielenže nie sú 
pripravení, ale ani to nepotrebujú. Preto tiež mnoho absolventov hľadá uplatnenie mimo svojej vlasti a na trhu práce sa vďaka tomu 
vytvárajú ťažko predvídateľné nerovnováhy, vyplývajúce z neustále sa meniaceho nesúladu medzi dopytom a ponukou, objavujú 
sa turbulencie a vznikajú riziková ohniská.
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3 Vzdelanie a povolanie rodičov
Cieľom tejto kapitoly je samozrejme predovšetkým analyzovať vzťah medzi rodinným zázemím a absolvovaním terciárneho vzde-
lania. Avšak ešte skôr, ako k týmto analýzam prejdeme, ukážeme si celú štruktúru vzťahu medzi vzdelaním a povolaním rodičov a 
najvyšším dosiahnutým vzdelaním ich potomkov. Zameriame sa pritom na najmladšiu vekovú skupinu ľudí narodených medzi rokmi 
1975 a 1995. Ide teda o ľudí, ktorých vek sa v čase prieskumu pohyboval zhruba medzi 20 a 40 rokmi.

V grafe je pre každú úroveň dosiahnutého vzdelania detí znázornená štruktúra vzdelania ich otcov a matiek. Už z prvého pohľadu 
jasne vyplýva silný vzťah medzi rodinným zázemím a dosiahnutou úrovňou vzdelania. Vo väčšej miere majú totiž rodičov, ktorí 
absolvovali jednu z foriem terciárneho vzdelania iba absolventi vysokých škôl a vyšších odborných škôl. Tak napríklad absolventi 
magisterského študijného programu mali otca vysokoškoláka alebo matku vysokoškoláčku v takmer 30 % prípadov. Absolventi 
bakalárskeho študijného programu alebo vyššej odbornej školy potom mali otca vysokoškoláka v 21 % prípadov a matku vysokoško-
láčku dokonca už iba v 12 % prípadov. Je teda zrejmé, že pomerne veľká časť absolventov terciárneho vzdelávania z posledného 
obdobia má aspoň jedného rodiča, ktorý vyštudoval rovnakú úroveň vzdelania, avšak veľká časť si oproti svojim rodičom polepšila. 
V prípade absolventov magisterského štúdia má zhruba 40 % z nich matku alebo otca, ktorí získali maturitné vzdelanie a asi v 30 % 
prípadov matka alebo otec ani strednú školu zakončenú maturitnou skúškou neabsolvovali. U absolventov bakalárskeho študijného 
programu alebo vyššej odbornej školy sú potom tieto percentá ešte vyššie – asi tretina rodičov získala maturitné vzdelanie a viac 
ako 45 % ich získalo nanajvýš výučný list. V prípade absolventov nižšej než terciárnej úrovne vzdelania sa už rodičia s terciárnym 
vzdelaním (s menšou výnimkou týkajúcou sa otcov absolventov strednej školy s maturitou) vyskytujú len minimálne. Aj tu však možno 
často pozorovať znateľné zvýšenie ich úrovne vzdelania oproti svojim rodičom. V prípadoch, kedy potomok svojich rodičov dosia-
hol vyššiu úroveň vzdelania, hovoríme o tzv. vzostupnej mobilite, opakom je mobilita zostupná a pokiaľ dosiahol rovnakú úroveň 
vzdelania, hovoríme o stabilite. 
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Pokiaľ by sme porovnávali vzdelanie mladých ľudí s najvyšším vzdelaním ich rodičov bez ohľadu na to, či túto úroveň dosiahla matka 
alebo otec, zhruba polovici narodených v rokoch 1976 až 1995 sa podarilo dosiahnuť vyššiu úroveň, necelých 40 % vyštudovalo 
rovnakú úroveň a len niečo cez 10 % si oproti svojim rodičom pohoršilo. A aj napriek tomu, že si v poslednom sledovanom období 
väčšina ľudí oproti svojim rodičom polepšila, podiel vzostupnej mobility je v porovnaní so skôr narodenými u narodených v rokoch 
1976 až 1995 evidentne najnižší. Napríklad z respondentov narodených v rokoch 1946 až 1965 dosiahlo vyššiu úroveň vzdelania 
než ich matka celých 70 %. Historicky sa samozrejme ťažisko vzostupnej mobility trochu presunulo. Narodeným v 40. až 60. rokoch 
často stačilo na získanie vyššej úrovne vzdelania to, že sa vyučili s výučným listom. To platilo najmä voči ich matkám. Postupne, ako sa 
aspoň stredná škola s výučným listom stala minimálnym štandardom aj medzi rodičmi, sa stal najčastejším vzorcom vzostupnej mobility 
posun k stredoškolskému vzdelaniu zakončenému maturitou.
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Aj v prípade vzťahu medzi dosiahnutou úrovňou vzdelania a povolania, ktoré rodičia vykonávali, keď mal ich potomok 14 rokov, 
možno pozorovať jasné súvislosti. Povolania, ktoré si spravidla (veľmi orientačne) pre svoje vykonávanie vyžadujú terciárne vzde-
lanie – odborní a technickí pracovníci a vyšší administratívni pracovníci – sa vyskytujú v celej populácii rodičov zhruba v 11 až 12 
percentách prípadov. Pokiaľ však berieme do úvahy iba absolventov aspoň magisterskej úrovne vysokoškolského vzdelania, zisťu-
jeme, že tieto povolania vykonávalo 35 % matiek a 30 % otcov. V tejto skupine taktiež nachádzame nadpriemerne často rodičov, 
ktorí vykonávali úradnícke povolanie. Zaujímavý je určite zreteľný rozdiel medzi absolventmi magisterských študijných programov a 
ich kolegami s bakalárskym titulom a absolventmi vyšších odborných škôl. U nich je totiž podiel dvoch kvalifikačne najnáročnejších 
profesijných skupín medzi ich rodičmi podstatne nižší. Nachádzame tu v nadmernej miere najmä matky, ktoré vykonávali úradnícke 
profesie a otcov, ktorí pracovali ako kvalifikovaní robotníci. Celkovo je profil štruktúry povolaní, ktoré vykonávali rodičia absolventov 
bakalárskych študijných programov a vyšších odborných škôl pomerne podobný ako u tých, ktorých najvyššie dokončené vzdelanie 
je stredná škola zakončená maturitnou skúškou. 



22 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

4 Rodinné zázemie a účasť 
na terciárnom vzdelávaní

Rodinné zázemie absolventov vysokých škôl v Slovenskej republike a jeho vývoj možno relevantne zhodnotiť len v medzinárodnom 
kontexte. Nasledujúce štyri grafy tak porovnávajú situáciu a vývoj v Slovenskej republike v porovnaní so 14 krajinami Európskej 
únie. Na prvých dvoch grafoch je v historickom vývoji znázornený podiel tých absolventov terciárneho vzdelania, ktorých otcovia 
alebo matky tiež úspešne absolvovali aspoň terciárny stupeň vzdelania. Dopočet do 100 % potom vyjadruje podiel absolventov 
terciárneho vzdelania, ktorých otcovia alebo matky terciárne vzdelanie neabsolvovali.

 

Pokiaľ zameriame pozornosť na podiel otcov s terciárnym vzdelaním medzi absolventmi terciárneho vzdelávania12, je zrejmé, že 
tu existujú pomerne značné rozdiely medzi krajinami, a to najmä čo sa týka dynamiky vývoja. Na jednej strane sú to krajiny Škan-
dinávie, Beneluxu a Nemecko, kde v priebehu rokov došlo k rapídnemu rastu podielu otcov s terciárnym vzdelaním a aj hodnota 
spočítaná na najmladšiu analyzovanú kohortu je v týchto krajinách najvyššia a na druhej strane sú tu ostatné krajiny, kde často ani o 
raste podielu otcov s terciárnym vzdelaním nemožno hovoriť. Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde podiel otcov s terciárnym 
vzdelaním v skupine terciárne vzdelaných zostáva už dlhodobo približne rovnaký a jeho výška je v porovnaní s ostatnými krajinami 
zhruba priemerná.

12 Ide o všetkých absolventov, t.j. o mužov aj ženy.
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Podiel matiek s terciárnym vzdelaním je v populácii terciárne vzdelaných historicky v úplnej väčšine krajín nižší než podiel otcov 
s terciárnym vzdelaním. Na rozdiel od otcov však v prípade matiek ich podiel s terciárnym vzdelaním výrazne rastie vo všetkých 
krajinách. To je samozrejme dané hlavne výrazným rastom prístupnosti terciárneho vzdelávania pre ženy vo väčšine európskych 
krajín v priebehu druhej polovice 20. storočia. Najvyšší podiel možno opäť pozorovať v severských krajinách, Slovenská republika 
dosahuje so svojimi približne 25 % v najmladšej kohorte siedmu najvyššiu hodnotu. 

Nasledujúce dva grafy ukazujú vývoj podielu otcov a matiek, ktorí v čase respondentových 14 rokov pracovali na pracovnej pozícii, 
ktorá si spravidla vyžaduje terciárne vzdelanie. Za povolania, ktoré predpokladajú terciárne vzdelanie, sú tu považované profesie 
odborní a technickí pracovníci a vyšší administratívni pracovníci. Obdobne ako v prípade vzdelania rodičov platí, že dopočet do 
100 % vyjadruje podiel absolventov terciárneho vzdelania, ktorých otcovia alebo matky pracovali na pracovnej pozícii, ktorá si 
spravidla terciárne vzdelanie nevyžaduje.
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Na rozdiel od podielu otcov s terciárnym vzdelaním, podiel otcov, ktorí vykonávali povolanie, ktoré si spravidla vyžaduje terciárne 
vzdelanie, vo väčšine krajín príliš nerastie a v niektorých dokonca skôr klesá. Je to dané tým, že v populácii otcov vo všeobecnosti (t.j. 
nielen u otcov absolventov vysokých škôl) podiel týchto profesií najmä v poslednej dobe príliš nerástol, a to na rozdiel od podielu otcov 
s terciárnym vzdelaním. Slovenská republika je dokonca krajinou, kde podiel otcov, ktorí vykonávali povolanie, ktoré si spravidla vyža-
duje terciárne vzdelanie, patril v prvých dvoch kohortách k najvyšším vôbec. V poslednej kohorte však došlo k výraznému zníženiu o 
takmer 10 percentuálnych bodov. Vzhľadom na to, že v celej populácii otcov k takmer žiadnemu poklesu nedošlo, môžeme tu hovoriť 
o zníženej tesnosti vzťahu medzi povolaním otca a prístupom k terciárnemu vzdelaniu v Slovenskej republike.
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Pokiaľ zameriame pozornosť na povolanie matiek, zdá sa byť vzťah medzi vzdelaním matiek a povolaním matiek previazanejší. 
Podobne ako vo všetkých krajinách dochádzalo k rastu podielu terciárne vzdelaných matiek, tak vo väčšine krajín rástol aj podiel 
matiek, ktoré vykonávali povolanie, ktoré si spravidla vyžaduje terciárne vzdelanie. Určitú výnimku tvoria Česká republika, Poľsko 
a Fínsko. Slovenská republika bola vždy krajinou, kde bol, v porovnaní s ostatnými krajinami, podiel matiek s povolaním vyžadujúcim  
terciárne vzdelanie veľmi vysoký. V najmladšej vekovej kohorte je tu táto hodnota s viac ako 30 % druhá najvyššia.
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5 Nerovnosti v prístupe 
k terciárnemu vzdelávaniu

V doterajšej časti tejto kapitoly o rodinnom zázemí sa k rodinnému zázemiu pristupovalo ako k štyrom oddeleným charakteristikám 
– vzdelanie otca a matky a povolanie otca a matky. Pre zjednodušenie pochopenia vzťahu medzi rodinným zázemím a získaním ter-
ciárneho vzdelania je však užitočné pracovať iba s jednou premennou, indikátorom, ktorý bude rodinné zázemie čo najlepšie kvan-
tifikovať. Pre tento účel bol vytvorený jeden index rodinného zázemia13, ktorý v sebe obsahuje všetky štyri spomínané charakteristiky. 

Na to, aby bolo možné posúdiť silu vplyvu rodinného zázemia v danej krajine a v danom období, dobre slúžia overené štatistické 
nástroje, ktoré sú založené na takzvanom logistickom regresnom modeli, kde meriame vzťah medzi indexom rodinného zázemia 
a získaním terciárneho vzdelania14. Na základe jeho aplikácie dostávame hodnoty parametrov vyjadrujúce pomery šancí na do-
siahnutie terciárneho vzdelania pre skupiny s rôznym rodinným zázemím. V našom prípade budú výsledné ukazovatele vyjadrovať 
pomer šancí na dosiahnutie terciárneho vzdelania medzi skupinami roztriedenými do štvrtín podľa úrovne rodinného zázemia 
vyjadreného vyššie uvedeným indexom rodinného zázemia. Nasledujúca tabuľka znázorňuje pomer šancí troch štvrtín s najvyššou 
úrovňou voči štvrtine s najnižšou úrovňou. 

TAB.:  POMER ŠANCÍ NA DOSIAHNUTIE TERCIÁRNEHO VZDELANIA PRE DETI S RÔZNYM RODINNÝM ZÁZEMÍM, EURÓPSKE KRAJINY

Krajina
Rok narodenia 1946 – 1965 1961 – 1980 1976 – 1995 1946 – 1965 1961 – 1980 1976 – 1995 1946 – 1965 1961 – 1980 1976 – 1995
Q4/Q1 13,6 18,7 12,6 14,8 14,9 11,7 9,8 13,4 14,9
Q3/Q1 2,5 3,0 3,5 3,0 4,8 4,8 2,6 3,0 3,5
Q2/Q1 0,9 1,9 1,3 1,2 1,8 2,4 1,3 1,8 1,8

Krajina
Rok narodenia 1946 – 1965 1961 – 1980 1976 – 1995 1946 – 1965 1961 – 1980 1976 – 1995 1946 – 1965 1961 – 1980 1976 – 1995
Q4/Q1 7,3 9,1 5,6 7,7 8,1 3,8 12,3 12,0 11,5
Q3/Q1 2,8 3,5 2,0 2,7 2,7 2,3 4,3 3,3 3,5
Q2/Q1 1,2 1,9 1,3 1,7 1,3 2,0 1,8 1,6 2,4

Slovensko Česká republika Maďarsko

Nemecko Dánsko Francúzsko

V tabuľke sú ukázané príklady Slovenskej republiky a s ňou susediacich dvoch krajín – Českej republiky a Maďarska a troch krajín 
severnej a západnej Európy – Nemecka, Dánska a Francúzska. Z výsledkov je hneď zrejmé, že rozdiely v šanciach na získanie terci-
árneho vzdelania sú pre ľudí s rozličným rodinným zázemím pomerne značné. To platí najmä o rozdieloch medzi štvrtinou populácie 
s najviac zvýhodneným zázemím v pomere k najmenej zvýhodnenej štvrtine populácie. Najväčší nepomer možno pozorovať práve 
v prípade Slovenskej republiky v kohorte narodených v rokoch 1961 až 1980, kde ľudia s rodinným zázemím najvyššej úrovne mali 
v porovnaní s ľuďmi s najnižšou úrovňou rodinného zázemia takmer devätnásťkrát väčšiu šancu na to, že úspešne absolvujú terciárne 
vzdelávanie. Tento pomer šancí predsa len pomerne výrazne poklesol v skupine narodených v rokoch 1976 až 1995, na druhej 
strane sa zvýšil medzi druhou a treťou štvrtinou. Veľmi podobné hodnoty i vývoj možno pozorovať v Českej republike. Aj v tretej 
krajine bývalého východného bloku – Maďarsku – sú rozdiely hlavne medzi prvou a poslednou štvrtinou značné, na rozdiel od 
prvých dvoch krajín sa tu však prednosť tých najviac zvýhodnených oproti tým najmenej zvýhodneným zvyšuje. Aj napriek tomu, že 
sa pomer šancí v Slovenskej republike a v Českej republike vcelku znižuje, je stále o poznanie vyšší než v krajinách ako je Nemecko 
alebo Dánsko – tým skôr, že tu tiež došlo v najmladšej kohorte k pomerne výraznému poklesu. Ľudia s najvyššou úrovňou rodinného 
zázemia narodení v Dánsku v rokoch 1976 až 1995 tak mali len štyrikrát väčšiu šancu na získanie terciárneho vzdelávania než ľudia 
s najnižšou úrovňou. Francúzsko potom predstavuje príklad krajiny západnej Európy, kde zostávajú pomery šancí medzi najviac a 
najmenej zvýhodnenými skupinami stále pomerne vysoké.

13 Metodológia vzniku indexu rodinného zázemia je nasledovná. Všetkým štyrom vyššie uvedeným premenným, reprezentujúcim rodinné zázemie respondenta vo 
veku 14 rokov, boli priradené pevné hodnoty tak, aby ich bolo možné jednoznačne merať a roztriediť. Tieto pevné hodnoty vychádzajú z počtu rokov nutných na 
štúdium príslušného stupňa vzdelania v prípade dosiahnutého vzdelania rodičov a priemerného počtu rokov vzdelania požadovaného k vykonávaniu príslušného 
zamestnania v prípade povolania rodičov. 

14 Metodika analýzy vzťahu medzi rodinným zázemím a prístupom k terciárnemu vzdelaniu je obdobou metodiky použitej v rozsiahlej štúdii zaoberajúcej sa vývojom 
nerovností v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu v európskych krajinách – viď Koucký, J., A. Bartušek and J. Kovařovic (2010). Who Gets a Degree? Access to tertiary 
education in Europe 1950-2009. Charles University, Faculty of Education, Prague http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Whogetsadegree.pdf. 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Whogetsadegree.pdf
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Ďalším spôsobom ako názorne ukázať vzťah medzi rodinným zázemím a prístupom k terciárnemu vzdelaniu, je s pomocou krivky, 
ktorá ukazuje kumulatívne zvyšujúci sa podiel ľudí s terciárnym vzdelaním v súvislosti so znižujúcou sa úrovňou rodinného zázemia. 
Na nasledujúcich grafoch je teda na osi X znázornené rozloženie úrovne rodinného zázemia (s tým, že čím vyššia percentuálna 
hodnota, tým horšia úroveň) a na osi Y je podiel ľudí s terciárnym vzdelaním. Výsledná krivka potom ukazuje podiel ľudí s terciárny 
vzdelaním, ktorý pripadá na daný podiel najviac socio-ekonomicky zvýhodnených. Pre takéto znázornenie nerovností zároveň platí, 
že čím väčšia je plocha pod krivkou, tým väčšia je miera nerovností. Aby sme pre lepšie pochopenie uviedli konkrétny príklad, tak 
v prípade Slovenska a kohorty narodených v rokoch 1946 až 1965 platí, že z 20 % ľudí s najvyššou úrovňou rodinného zázemia 
pochádza celých 60 % tých, ktorí absolvovali terciárne vzdelávanie. Inak povedané, iba štyri desatiny ľudí s terciárnym vzdelaním 
sa regrutujú zo štyroch pätín najviac socio-ekonomicky znevýhodnenej populácie.

Na prvom obrázku je ukázané, ako sa tvar krivky, a teda aj miera nerovnosti vyvíjala v Slovenskej republike. Po prvé je vidieť, že 
plocha pod krivkou je hlavne v prvých dvoch obdobiach pomerne veľká. Nerovnosti v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu sú teda 
značné. Naviac krivka hneď od počiatku strmo stúpa. Tento strmý vzostup poukazuje na výrazné zvýhodnenie ľudí s najvyššími 
úrovňami rodinného zázemia. Aby sme nadviazali na predchádzajúci príklad, tak v kohorte narodených v rokoch 1961 až 1980 
došlo k miernemu zníženiu nerovností v prospech ľudí s najvyššou úrovňou rodinného zázemia, aj tak tu z pätiny s najvyššou úrovňou 
rodinného zázemia pochádza celých 58 % všetkých terciárne vzdelaných. Vo vekovej kohorte 1976 až 1995 má krivka už poz-
voľnejší tvar a rozloženie terciárne vzdelaných je tak rovnomernejšie. Na 20 % najviac zvýhodnených pripadá 53 % zo všetkých 
terciárne vzdelaných. 
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Na druhom obrázku sú ľudia narodení v rokoch 1976 až 1995 v troch európskych krajinách. Najprv ide o Českú republiku, kde 
rozloženie terciárne vzdelaných podľa úrovne rodinného zázemia pripomína rozloženie v Slovenskej republike, avšak tvar krivky 
je pozvoľnejší (na pätinu najviac zvýhodnených pripadá 46 % všetkých terciárne vzdelaných). Posledné dva príklady ukazujú dve 
krivky krajín s veľmi nízkou miernou nerovnosti prístupu k terciárnemu vzdelaniu. Najrovnomernejšie je rozloženie terciárne vzde-
laných podľa úrovne rodinného zázemia v Dánsku, kde z pätiny ľudí s najvyššou úrovňou rodinného zázemia pochádza iba 35 % 
všetkých terciárne vzdelaných. 

Uvedené príklady zo zahraničia ukazujú na rôznorodosť vzorcov vzťahu medzi rodinným zázemím a prístupom k terciárnemu vzde-
lávaniu. Účelom tejto kapitoly však nie je dopodrobna rozoberať situáciu v každom európskom štáte. Zároveň uvedené postupy síce 
názorne ukazujú rozdiely medzi jednotlivými skupinami s rôznou úrovňou sociálneho zázemia, neukazujú však jedným indexom cel-
kovú mieru nerovnosti v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu. Tento problém rieši výpočet tzv. Giniho indexu15. Vďaka nemu je možné 
v jednotlivých krajinách a obdobiach posúdiť súhrnnú intenzitu vplyvu rodinného zázemia na dosiahnutie terciárneho vzdelania, a 
tak stanoviť úroveň nerovností v prístupe k terciárnemu vzdelaniu. Vytvorený index nerovnosti, zodpovedajúci Giniho indexu, teda 
nadobúda hodnoty na škále od 0 do 100, pričom vyššie hodnoty znamenajú vyššie nerovnosti a naopak (znamená to, že 0 pred-
stavuje dokonalú rovnosť a 100 dokonalú nerovnosť v prístupe k terciárnemu vzdelaniu).

Pre vytvorenie kontextu plne poslúži porovnanie výsledných indexov nerovností v 10 európskych krajinách a v historickom vývoji za 
posledných 50 rokov tak, ako ich znázorňuje nasledujúci obrázok. 

15 Viacero autoritatívnych zdrojov sa zhoduje, že Giniho index je najlepšou metódou merania nerovností, viď napríklad OECD (2008a), Growing Unequal? Income 
Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, Paris, alebo The Economist (2009), More or less equal?, Economist Special Report, Apr 2nd 2009. 
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Ako už bolo zrejmé z predchádzajúcich analýz, miera nerovností sa značne líši medzi krajinami východného bloku a krajinami 
severnej a západnej Európy. V troch zo štyroch východných krajín sa však nerovnosti pomerne výrazne znížili. Výnimku tvorí Maďar-
sko, kde sa hodnota indexu nerovností za 50 rokov prakticky nezmenila, a tak, aj keď v rámci spomínanej štvorky tu boli v skupine 
narodených v rokoch 1946 až 1965 nerovnosti najnižšie, v najmladšej vekovej kohorte sú už naopak najvyššie. Na druhej strane 
spektra sa nízka miera nerovností vyskytuje najmä v Dánsku, ale tiež v Nemecku alebo vo Švédsku. Výnimku z krajín severnej a 
západnej Európy tvorí Spojené kráľovstvo, kde sú nerovnosti v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu stále pomerne vysoké a u naro-
dených v rokoch 1976 až 1995 prakticky rovnaké ako v Českej republike alebo v Poľsku. V Slovenskej republike je index nerovností 
stále jeden z najvyšších. Relatívne výrazné zníženie jeho hodnoty v najmladšej vekovej kohorte však ukazuje na trend znižovania 
nerovností v prístupe k terciárnemu vzdelaniu v Slovenskej republike. Jednou z podstatných príčin tohto zníženia je masifikácia terci-
árneho vzdelania na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia a v prvej dekáde 21. storočia. 

Prečo zvyšujúci sa podiel terciárne vzdelaných v populácii súvisí so znižovaním nerovností v prístupe k terciárnemu vzdelaniu? 
Vysvetlenie ponúka tzv. teória maximálne udržovanej nerovnosti (MMI – Maximally Maintained Inequality). Podľa nej sa vplyv 
rodinného prostredia nezmenšuje, pokiaľ nie sú uspokojené vzdelávacie potreby najviac zvýhodnených sociálnych skupín, teda 
pokiaľ takmer všetci ich príslušníci nedosahujú daný stupeň vzdelania (v uvedenej súvislosti sa používa termín bod saturácie). Ne-
rovnosti potom začínajú na danej vzdelávacej úrovni (teda napríklad nerovnosti v prístupe k terciárnemu vzdelaniu) klesať, pretože 
populácia, ktorá sa na ňu hlási, sa stáva heterogénnejšou. 

Tento faktor mohol hrať významnú rolu aj v prípade Slovenskej republiky, treba mať však na pamäti, že tu hovoríme o nerovnostiach 
v prístupe k terciárnemu vzdelaniu bez ohľadu na to, o aký stupeň terciárneho vzdelania, alebo o aké kvalitné vzdelanie ide. Inak 
povedané, nerovnosti môžu zostávať stále vysoké v prístupe napríklad k magisterskému štúdiu alebo v prístupe na kvalitné vysoké 
školy. O výrazných rozdieloch v rodinnom zázemí nakoniec dostatočne referuje už časť o vzdelaní a povolaní rodičov.

Pre lepšie pochopenie rozdielov medzi ľuďmi s nízkou úrovňou sociálneho zázemia a naopak tými, ktorí sú socio-ekonomicky zvý-
hodnení, slúži ešte nasledujúci graf. Na ňom je populácia Slovenskej republiky za celé sledované obdobie (ročníky 1946 až 1995) 
rozdelená na 10 rovnako veľkých častí - od desatiny s najnižšiu úrovňou rodinného zázemia až po desatinu s najvyššou úrovňou. 
Pre každú túto časť je potom znázornený podiel ľudí, ktorí úspešne absolvovali terciárne vzdelanie. Pre porovnanie sú v grafe zná-
zornené ešte obdobné údaje za Českú republiku ako zástupcu podobnej úrovne nerovností a za Dánsko, kde je miera nerovností 
veľmi nízka. 
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Keď opomenieme menší pokles v podiele medzi dvoma desatinami populácie s najnižšou úrovňou rodinného zázemia, charakte-
ristický pre celý graf je rast podielu terciárne vzdelaných spolu s rastom úrovne rodinného zázemia. Tento rast je pritom zďaleka 
najstrmší v skupinách najviac socio-ekonomicky zvýhodnených. Rozdiely sú skutočne výrazné. Zatiaľ čo medzi hornými 10 % do-
končí terciárne vzdelanie celých 60 % z nich, u zvyšných 90 % populácie je to v priemere iba 11 %. Určité zlepšenie nastáva až 
vo vekovej kohorte (v grafe neznázornenej) 1976 – 1995. Tu platí, že medzi hornými desiatimi percentami vyštuduje vysokú školu 
viac ako 55 % z nich a u zvyšných deväťdesiatich percent tak v priemere urobí necelých 15 %. V priemere je vo vyššie vymedzenej 
populácii Slovenska podľa ESS 16 % terciárne vzdelaných. Celých 37 % (teda zhruba 6 z tých 16 percentuálnych bodov) spadá 
pritom do desatiny s najvyššou úrovňou rodinného zázemia. Je to viac než súhrnne pripadá na sedem desatín populácie najmenej 
zvýhodnenej populácie, z ktorej absolvuje terciárne vzdelanie iba necelá tretina zo všetkých terciárne vzdelaných. Z horných dvoch 
desatín sa regrutuje takmer 60 % všetkých terciárne vzdelaných.

Situácia v Českej republike je podobná, hoci distribúcia terciárne vzdelaných podľa úrovne rodinného zázemia je predsa len 
rovnomernejšia. Zatiaľ čo u desatiny najviac zvýhodnených dokončuje terciárne vzdelanie 55 % z nich, vo zvyšnej populácii je to 
v priemere 12 %. Príklad Dánska však ukazuje, že to môže byť úplne inak. Tu je terciárne vzdelaných 27 %, teda viac ako dvojná-
sobok v porovnaní so Slovenskom. Medzi hornými 10 % je podiel terciárne vzdelaných 65 %. Ide len o nepatrne vyšší podiel než 
v prípade Slovenska. Vo zvyšných 90 % populácie však v priemere dokončuje terciárne vzdelanie stále 34 % z nich, teda viac ako 
trojnásobok v porovnaní so Slovenskom.

Porovnanie týchto nerovností s výsledkami medzinárodného výskumu pätnásťročných žiakov OECD PISA ale ukazuje, že nejde o 
niečo, čo by sa rodilo až na vysokoškolskej úrovni. Sociálne nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu totiž do značnej miery 
zodpovedajú sociálnym nerovnostiam výsledkov detí už na konci povinnej školskej dochádzky. Súvisí to tak s celkovým usporiadaním 
(stratifikáciou) spoločnosti, štruktúrou (architektúrou) vzdelávacej sústavy, ako aj s rodinným prostredím a vzdelávacími ašpiráciami 
detí z rôznych spoločenských vrstiev. 

Názorne to ukazuje nasledujúci graf. Zvislá os grafu ukazuje priemerné rozdiely vo výsledkoch pätnásťročných žiakov v troch 
testoch (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť) v medzinárodnom výskume OECD PISA, ktoré sú vysvetliteľné ich 
rodinným zázemím (v percentách vysvetlenej variancie)16. Vodorovná os grafu ukazuje mieru (úroveň) nerovností v prístupe k vyso-
koškolskému vzdelaniu meranú Gini indexom na základe analýzy databázy z troch posledných výskumov ESS.

16 Viď bližšie PISA 2012 Results (Volume II): Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed. OECD, Paris 2013
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Táto informácie je napríklad dôležitá aj pri diskusiách zaoberajúcich sa zavedením školného na vysokých školách. Jedným z hlav-
ných argumentov proti je znemožnenie vyštudovania pre socio-ekonomicky najviac znevýhodnených a prípadná príliš veľká finanč-
ná záťaž pri udeľovaní sociálneho štipendia pre tieto skupiny. Ako je evidentné z predchádzajúceho grafu, terciárne vzdelanie 
z týchto najviac znevýhodnených skupín absolvuje len veľmi malá časť aj keď školné zavedené nie je, úplná väčšina pochádza zo 
skupín s vysokou úrovňou rodinného zázemia.
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6 Zhrnutie a závery
Posledné štvrťstoročie vývoja vysokého školstva v rozvinutých krajinách je charakterizované jeho pokračujúcou expanziou, ktorej 
povaha sa však neustále mení a rozširuje. Kvantitatívny rozmach je naďalej spojený s mnohými rôznymi procesmi diferenciácie (roz-
rôzňovania študujúcej populácie, vysokoškolských inštitúcií i študijných programov) aj integrácie (zlučovania a fúzie vysokých škôl, 
prepájania medzinárodného vysokoškolského priestoru, realizácie bolonského procesu), ktoré sa však aj v európskych krajinách 
odohrávajú v stále veľmi rôznorodom národnom rámci. Ďalším významným rysom posledného obdobia je nepochybne aj silný 
dopad ekonomickej a finančnej krízy po roku 2008 na najrôznejšie stránky rozvoja vysokého školstva (zďaleka nie len ekonomické 
a finančné).

V každom prípade však platí, že mnohé európske krajiny sa po elitnej a masovej fáze rozvoja vysokého školstva (podľa vplyvnej 
teórie masifikácie vysokého školstva Martina Trowa) prehupli do fázy univerzálnej (všeobecnej), kedy na vysoké školy chodí viac ako 
polovica zodpovedajúcej vekovej skupiny a vysokoškolský titul získavajú najmenej dve pätiny populácie.

Podobný vývoj možno sledovať aj na Slovensku. Odlišný je však po prvé v tom, že tu prebehla mimoriadne silná kvantitatívna 
expanzia, kedy v podiele prijímaných (čistá miera vstupu) i absolventov (čistá miera graduácie) Slovensko predbehlo celý rad roz-
vinutejších krajín západnej Európy.

Podiel zamestnaných absolventov vysokých škôl z celej populačnej kohorty, ktorá ukončila školskú prípravu v posledných piatich 
rokoch, už v roku 2012 prekročil 50 % a v roku 2015 sa dostal dokonca k hodnote 53 %. Kým vysokoškoláci tvorili ešte v roku 2000 
iba 21 % z kohorty, ktorá v posledných piatich rokoch ukončila školu a nastúpila do práce, v roku 2005 to bolo už 31 %, ale od roku 
2012 predstavujú vysokoškoláci nadpolovičnú väčšinu absolventov. Ide o mimoriadne vysoké hodnoty, ktoré nedosahuje napríklad 
ani Česká republika (v roku 2014 predstavoval podobný ukazovateľ v ČR iba 46 %), ani mnohé ďalšie rozvinuté krajiny (vývoj tohto 
ukazovateľa na Slovensku znázorňuje nasledujúci graf).

Prechod zo vzdelávania na pracovný trh 1990–2015
Absolventi, ktorí v posledných 5 rokoch ukončili školu a začali pracovať
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Po druhé sa však slovenský vývoj líši aj v tom, že expanzia prebehla oveľa rýchlejšie ako vo väčšine ostatných krajín. Z hľadiska 
počtu absolventov vysokých škôl na pracovnom trhu išlo v podstate o pätnásťročné obdobie od roku 1995, kedy miera absolvova-
nia predstavovala iba 15 % a medzi zamestnanými absolventmi predstavovali vysokoškoláci iba 17 %, do roku 2010, kedy miera 
absolvovania aj podiel vysokoškolákov medzi zamestnanými prevyšoval polovicu populácie.
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Oba tieto rozdiely však mali na vývoj vysokého školstva na Slovensku podstatný vplyv. Na slovenské vysoké školy totiž nastúpila 
veľká časť uchádzačov s podstatne slabšími študijnými predpokladmi, s nižšími ašpiráciami na svoj ďalší rozvoj a s menšou moti-
váciou aj záujmom o vysokoškolské štúdium. Vôbec to neznamená, že by dnešní študenti a absolventi boli horší ako pred 10-20 
rokmi. Len ich je v populácii trikrát viac, a sú preto prirodzene iní, než ich predchodcovia. Na druhej strane na to slovenské vysoké 
školstvo adekvátne nezareagovalo a expanziu vysokoškolákov v podstate ťahá tradičný vysokoškolský systém univerzitného typu s 
cieľmi, obsahom, prostriedkami a metódami, ktoré zodpovedajú vybranej pätine alebo štvrtine najnadanejšej časti vekovej kohorty.

Približne v posledných dvadsiatich rokoch došlo na Slovensku k rozsiahlej kvantitatívnej expanzii vysokoškolského (terciárneho) 
vzdelávania alebo tiež k podstatnému rozšíreniu možností nastupujúcich generácií študovať vysokú školu a získať vysokoškolský 
diplom (tzv. masifikácia vysokého školstva). 

S tým ale súvisia ďalšie podstatné otázky, ktorým sa však na Slovensku zatiaľ nevenuje príliš veľká pozornosť a nestali sa ani 
predmetom odborného záujmu. Nakoľko expanzia študijných možností prispela k rozvoju talentov zo všetkých vrstiev slovenskej 
spoločnosti? Kto najviac ťažil z masifikácie vysokého školstva na spoločenskej i individuálnej úrovni? Ako to ovplyvnilo kvalitu 
vysokoškolského vzdelania? Nakoľko ekonomicky výhodné a efektívne boli s tým spojené investície do vysokého školstva? Ako sa 
zmenili nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu?

Na rozdiel od situácie na Slovensku, v rozvinutých západných krajinách prebieha masifikácia vysokého školstva takmer neustále 
vlastne už viac ako polstoročie. Vďaka tomu mali tieto krajiny viac času zaoberať sa takýmito otázkami a usilovať sa o to, aby súčas-
ne so zvyšovaním počtu študentov dosiahli aj zníženie nerovností v prístupe na vysokú školu pre nadaných mladých ľudí z rôznych 
vrstiev spoločnosti bez ohľadu na ich sociálny, ekonomický, kultúrny či etnický pôvod (status). Zabezpečenie rovného alebo aspoň 
rovnejšieho prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu založeného na schopnostiach a výsledkoch každého jedinca (meritokratický prin-
cíp) a nie na jeho rodinnom pôvode (askriptívny princíp) sa preto postupne stalo všeobecne deklarovaným i prakticky akceptovaným 
cieľom vysokoškolskej politiky. Existuje pre to celý rad pádnych dôvodov.

Pokiaľ sú totiž nerovnosti príliš vysoké a dochádza tak predovšetkým k reprodukcii vysokoškolského vzdelania a s tým spojeného po-
stavenia medzi rodičmi a deťmi, sociálna a vzdelanostná mobilita je len obmedzená, podväzuje to nielen vývoj vysokých škôl, ale je 
to problematické aj zo spoločenského, ekonomického i individuálneho hľadiska. Vysokoškolský systém sa v takomto prípade sociálne 
uzatvára (skutočne otvorený prístup k vzdelávaniu má len časť spoločnosti), nedokáže pritiahnuť talenty z rôznych spoločenských 
vrstiev a prestáva reagovať na potreby celej krajiny. V dôsledku toho však aj spoločnosť čelí riziku, že sa jej sociálne vrstvy uzatvá-
rajú a ako celok nie je schopná dostatočne využívať potenciál a rozvíjať rozmanité nadanie príslušníkov nastupujúcich generácií. U 
časti mladých ľudí to vedie k pocitu obmedzených a naviac vopred daných životných šancí a v dôsledku toho mnohokrát k frustrácii 
a rezignácii na ich vlastný rozvoj.

Realizované analýzy ukazujú, že Slovenská republika sa dlhodobo radí ku krajinám, v ktorých možno pozorovať silný vzťah me-
dzi rodinným zázemím (sociálnym statusom rodičov) a dosiahnutou úrovňou vzdelania. Príklady niektorých iných krajín, napríklad 
Fínska, Dánska, Nemecka alebo Švédska pritom zreteľne ukazujú, že nejde o nič prirodzené, či dokonca dané, ba práve naopak.

Absolventi magisterskej a prípadne vyššej vysokoškolskej úrovne na Slovensku majú vo väčšej miere ako v ostatných krajinách 
vysokoškolsky vzdelaných rodičov alebo rodičov, ktorí v priebehu ich dospievania vykonávali povolanie, u ktorého sa spravidla 
vysokoškolské vzdelanie vyžaduje. Súčasne sa na Slovensku postupne zvyšuje podiel matiek s vysokoškolským vzdelaním a zod-
povedajúcim povolaním. Neplatí to však v prípade otcov, medzi ktorými podiely vysokoškolákov zodpovedajúcich povolaní skôr 
stagnujú. Rozdiely vo vývoji charakteristík matiek a otcov vyplývajú najmä z výrazného nárastu podielu dospelých žien s ukončenou 
vysokou školou a zmenou štruktúry ich povolaní, ktorá jednoznačne smeruje k tým kvalifikačne náročnejším. 

Porovnanie nerovností v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu v Slovenskej republike s ďalšími európskymi krajinami jasne ukazuje, 
že distribúcia vysokoškolsky vzdelaných absolventov podľa úrovne ich rodinného zázemia radí Slovensko do východoeurópskeho 
kontextu ku krajinám ako je napríklad Maďarsko. (Nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu v Českej republike alebo v Poľ-
sku sú predsa len o niečo nižšie.) V súvislosti s masifikáciou vysokého školstva v posledných dvadsiatich rokoch začali tieto nerovnosti 
trochu klesať (na rozdiel od Maďarska, kde zostávajú vysoké). Napriek tomu však miera nerovností v prístupe k vysokoškolskému 
vzdelaniu zostáva na Slovensku v celoeurópskom rámci pomerne vysoká. 

Cestu na vysokú školu a k vysokoškolskému diplomu majú na Slovensku podstatne ľahšiu predovšetkým mladí ľudia s najvyššou 
úrovňou sociálneho zázemia (aspoň jeden z rodičov má vysokoškolské vzdelanie a pracuje vo vysoko kvalifikovanom povolaní). Na-
príklad deti zo štvrtiny slovenských rodín s najvyšším sociálnym statusom majú takmer trinásťkrát väčšiu šancu získať vysokoškolské 
vzdelanie než deti zo štvrtiny s najnižším sociálnym statusom. Na potomkov len z prvej desatiny najlepšie postavených slovenských 
rodín pripadá 37 % všetkých absolventov vysokých škôl a na potomkov z prvej pätiny viac ako 57 % absolventov. Iba 43 % absol-
ventov teda na Slovensku pochádza zo zvyšných 80 % rodín. Zároveň platí, že zatiaľ čo z horných desiatich percent domácností 
vyštuduje úspešne vysokú školu viac ako 60 % ich potomkov, u zvyšných deväťdesiatich percent je to v priemere len 11 %. A z celej 
polovice slovenských rodín s nižším sociálnym statusom dosiahne vysokoškolský diplom len 5 % detí.
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Porovnanie týchto nerovností s výsledkami medzinárodného výskumu pätnásťročných žiakov OECD PISA ale ukazuje, že nejde o nie-
čo, čo by sa rodilo až na vysokoškolskej úrovni. Sociálne nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu totiž do značnej miery 
zodpovedajú sociálnym nerovnostiam výsledkov detí už na konci povinnej školskej dochádzky. Súvisí to tak s celkovým usporiadaním 
(stratifikáciou) spoločnosti, štruktúrou (architektúrou) vzdelávacej sústavy, ako aj s rodinným prostredím a vzdelávacími ašpiráciami 
detí z rôznych spoločenských vrstiev. 

Logika reťazca príčin a následkov sa pritom medzi uvedenými vplyvmi prepája a navzájom posilňuje. Deti z lepšie situovaných a 
na vzdelanie orientovaných rodín síce mávajú v škole častejšie lepšie výsledky a chcú dosiahnuť čo najvyššie vzdelanie, ale samo-
zrejme to neplatí vo všetkých prípadoch. Taktiež deti so slabšími študijnými výsledkami, ale z lepšie postavených rodín, majú totiž 
vyššie ašpirácie a dostávajú sa na výberové školy častejšie než trebárs aj študijne schopnejšie deti z horšie situovaných a menej 
podporujúcich rodín. Samotná prítomnosť na výberovej škole potom síce nemusí nutne viesť k zlepšovaniu výsledkov žiakov, ale 
v každom prípade ďalej zvyšuje ich vzdelávacie ašpirácie. Naopak, u detí s dobrými študijnými predpokladmi, ktoré však nechodia 
do výberových škôl často len preto, že doma nenachádzajú dostatočnú podporu a motiváciu, sa ašpirácie na získanie vysokoškol-
ského diplomu utlmujú. 

Pre slovenské vysoké školy je to však komplikovaná situácia. Na jednej strane je zrejmé, že distribúcia talentov a študijných pred-
pokladov je v každej populácii obmedzená. Tým skôr, že na vysokú školu už viacero rokov nastupuje cez 70 % zodpovedajúcej 
kohorty slovenskej populácie (bez cudzincov na slovenských vysokých školách, ale vrátane Slovákov študujúcich v zahraničí) a 
vysokoškolský diplom získava polovica slovenskej populácie daného veku. Súčasne však na Slovensku evidentne dochádza k tomu, 
že zďaleka nie všetci nadaní príslušníci mladej generácie sú v priebehu školskej dochádzky podchytení a rozvíjaní tak, aby boli 
pripravení a motivovaní študovať na vysokej škole. 

Samotné vysoké školy túto situáciu nemôžu zmeniť. Potrebujú však nielen podstatne inkluzívnejšie a rôznorodejšie vzdelávanie na 
základných a stredných školách, ktoré umožní každému dieťaťu a mladému človeku čo najviac rozvinúť jeho predpoklady, vlohy a 
ašpirácie. Vysoké školy tiež potrebujú, aby došlo v tomto smere k zmenám v celej spoločnosti. 

Miera nerovností v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Slovensku je teda stále pomerne vysoká, a to aj napriek istému zníženiu 
nerovností v dôsledku expanzie vysokého školstva v posledných desaťročiach. Vzhľadom na to, že expanzia ide ruka v ruke s vnú-
tornou štrukturáciou vysokoškolského systému, objavuje sa aj otázka, aký vplyv na vývoj nerovností majú postupne sa zvyšujúce 
rozdiely medzi rôznymi sektormi vysokého školstva, medzi jednotlivými vysokými školami, medzi úrovňami vzdelávacích programov 
(bakalársky, magisterský, doktorandský) či medzi odbormi štúdia, ktoré majú rôznu prestíž a úroveň, a teda aj rôznu mieru selektivity. 
Rozdiely v rodinnom zázemí medzi absolventmi slovenských vysokých škôl, ktorí skončia vysokú školu s bakalárskym titulom, a medzi 
tými, ktorí pokračujú v magisterskom štúdiu, naznačujú, že práve takýmto spôsobom sa menia vzťahy medzi rodinným zázemím a 
vysokoškolským vzdelaním a týmto smerom sa prelievajú nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu.
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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 podie-
le 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 hodno-
tách, 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 prijí-
maných v porovnaní s rokom 1989 – v roku 2006 až štvornásobne vzrástli a následne s klesajúcou populáciou ročníkov nastupu-
júcich 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.

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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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 spolo-
čenské 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 „univerzál-
nemu“ vysokému školstva oveľa neskôr, no o to rýchlejšie a razantnejšie. Masifikácia prebehla vo veľmi krátkom časovom období, vý-
hradne 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 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.:
– nedostatok financií, 
– slabá podpora vedy,
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– málo profesionálny systém riadenia a vedenia škôl a nedostatočná príprava a vyškolenie vedúcich osobností na vedenie takých 
zložitých systémov, ako samosprávne organizácie nesporne sú, 

– nevhodná a často rigidná legislatíva, 
– zaužívané stereotypy, najmä u decíznych orgánov, či už jednotlivcov alebo inštitúcií, 
– nedostatok špičkových osobností nielen vo vede, ale aj vo výučbe a riadení inštitúcií, tzv. morálne vzory,
– málo pohľadu do vzdialenejšej budúcnosti 10 – 15 rokov najmä pohľad na demografický vývoj a ekonomický vývoj krajiny, 
– neflexibilita systému (napr. pri prestupe študenta z jedného typu školy na iný typ počas štúdia, čo je v zahraničí celkom bežná 

prax),
– 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 zaria-
deniach2

– nesystémový prístup k rozvoju školstva z úrovne vlád3 a nesprávne politické rozhodnutia a množstvo ďalších problémov4,
– 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 ďal-
ších rokoch výrazne prehlbovať.

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 oča-
kávajú a nedáva možnosť sústrediť sa na dosiahnutie excelentnosti v rôznych aspektoch vyššieho vzdelávania a výskumnej činnosti.

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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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 vzde-
lávaniu, 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 
vzdelávania5.

Keďže vývoj školstva v USA predchádza v mnohých smeroch slovenský vývoj o niekoľko rokov a niekedy desaťročie6, je veľmi účel-
né 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 Austrália7. Kým v r. 1900 študovalo na vysokých školách sveta odhadovaných 
500 000 študentov8, v r. 1950 to už bolo 6,3 milióna9. 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 štatistiku11 zverejnilo číslo 183 miliónov študentov v post-se-
kundárnom 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 popu-
láciu 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 Brazília, 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 milióna v r. 2008, na 5,6 milióna v r. 2014 (ako dôsledok zlého demografického vývoja, ale aj ďalších negatívnych 
vplyvov)12.

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). 

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.

http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/ch_3.asp
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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 spoločen-
ských 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 ob-
sah 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. 200115 vo svojom druhom úvodnom odstavci hovorí o: „bohatosti Európskeho vysokoškolského priestoru 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. 200717 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.

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

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

http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf
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
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-euve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
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Od začiatku bolo jasné, že zvyšujúci sa počet študentov sa nedá zvládnuť jednoduchou expanziou existujúceho elitného (elitárske-
ho) vysokoškolského systému, a že výrazným zvýšením počtu študujúcich, pri krívajúcom financovaní a nedostatočnom počte učite-
ľov (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 termí-
noch, 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 škôl19. Pokles kvality 
niektorí autori prisudzujú aj tomu, že až polovica univerzitných učiteľov sveta nemá absolvované postgraduálne vzdelávanie, a to 
práve ako dôsledok tlaku masifikácie20. 

Rôzne krajiny sa s masifikáciou a jej dôsledkami vyrovnali rôzne. Systém v Spojených štátoch zostal unitárny a diverzita bola súčas-
ťou 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 verej-
ných 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 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 sektora22. Tento nový sektor mal legálne aj spoločensky iný status ako klasické univerzity. 
Dopady masifikácie na študentov zhrnul vo svojej práci Andrä Wolter23.

Oba systémy teda pristupovali k riešeniu diverzifikácie rozličným spôsobom. V Európe bola misia vysokej školy determinovaná prís-
lušnosťou 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 založili24. V krajinách strednej a východnej 
Európy diskusia o vhodnom prístupe k diverzifikácii stále do určitej miery prebieha. Niektorým inšpiratívnym skúsenostiam z aktu-
álneho 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 (diver-
zifikáciu). 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 diverzifikač-

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.

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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né 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 finanč-
ných 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 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 autonó-
miou 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 roz-
ličných 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 Scott27: „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 auto-
nómiu 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 auto-
nómie 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):

– 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 škôl28,29. Súčasne 
jasne ukázali, že vysoké školy už nie sú viac ultimatívnymi strážcami a arbitrami kvality svojich činností. 

26 Devinsky F., The Autonomy and the Responsibility of the University – Friends or Foes?, DANUBE RECTORS´ CONFERENCE , Zagreb, 29th September – 01st 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).

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).
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Tradičné, teda historicky známe univerzity, sú v Európe vnímane ako približne rovnaké z pohľadu poskytovaného vzdelania a kva-
lifikácií, 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 vysokoškol-
skom prostredí sú vnímané ako navzájom rovnocenné (napr. z hľadiska financovania, alebo možnosti poskytovať postgraduál-
ne 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 hierarchic-
kým modelom. Z rankingov je zrejmé, že okrem niekoľkých vysokých škôl anglosaského typu, európske univerzity sú len ojedinele 
schopné zaujať popredné miesta v takejto súťaži30. V r. 2015 bolo v prvej dvadsiatke renomovaného rankingu ARWU – 16 ame-
rických 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 klastre31.

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 Educa-
tion), 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 Neaveho32 „dôsledky vytvorenia „výskumných univerzít“ 
budú vysoko jednostranne zamerané a selektívne „ochranárske vzťahy“ vytvorené a budované okolo niekoľko málo výkonných inšti-
túcií“, alebo ako alternatíva môže byť „vznik „dočasne chráneného“ sektora, 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 OECD33. Z nich 25 % študuje technické disciplíny. Študentská populácia 
má relatívne vysoký priemerný vek 21,6 roka, keď dĺžka štúdia je v priemere 6,3 roka34. 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 

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-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.

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
http://www.bmbf.de/_media/press/pm_20081202-215.pdf
http://www.bmbf.de/archiv/newsletter/de/1321.php?hilite=Exzellenzinitiative
http://www.bmbf.de/archiv/newsletter/de/1321.php?hilite=Exzellenzinitiative
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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 priemyslom35. 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 MIT37, niektoré z univerzít sa nepochybne stanú budúcimi národnými a medzinárodnými lídrami 
v oblasti inovácií ako motora rozvoja národných ekonomík, pričom 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-soci-
álnych 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 umelec-
kej!): 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 Komen-
ského), 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 ná-
rodnosťou 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 inšti-
túcií a centier, pričom ročne pribúda 40 – 70 nových start-up spoločností38.

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 spôso-
bom 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 

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

38 Otaniemi.fi, www.otaniemi.fi
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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 štu-
dentom nad rámec klasického pôsobenia univerzity a jej fakúlt. Podpora študentských aktivít zo strany nového vedenia, 
novej inštitúcie, ktoré poskytlo štartovaciu finančnú 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. Doká-
zali 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 inštitú-
cie 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 podni-
kateľov 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 inici-
ácii a podpore projektu U – Map, ktorý mal využitím rôznych dimenzií, zohľadňujúcich rozličné aspekty činnosti vysokých škôl plas-
tickejšie 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 čin-
nosť, (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 nasledujúcej kapitole a umožňuje identifikáciu a prípadné porovnanie 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 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 vzdelá-

39 http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home&section=entrance
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vania. 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 univer-
zít, 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 inšpirá-
ciu, pričom kritériom bola – pokiaľ je to možné – porovnateľnosť krajiny (jej veľkosti) so Slovenskom (snáď s výnimkou Poľska) a kul-
túrna 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 vysoko-
školských 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, podrobnej-
šie 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 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, austrál-
skeho projektu medzinárodnej siete Universitas 21, ktorý sa zameriava na hodnotenie a ranking nie jednotlivých inštitúcií, ale národ-
ných 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 vy-
braných 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.

40 http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2015.html

41 http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home

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

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 rela-
tívne údaje vztiahnuté k výške HDP, či parite kúpnej sily. Financovaním sa zaoberá iná štúdia v rámci tohto súboru textov (viď Časť 
3 – Obmedzené zdroje 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 naj-
lepších 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 za-

43 Esca-Scheuringer, H. Facts and Figures, Universities of Applied Science Austria. FHK, Wien. (2015)
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kotvený 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 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 
študentiISCED 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 progra-
moch krátkeho cyklu. Profesijné vysoké školy umožnili štúdium 83,6 tis. študentov, v 95 % v rámci bakalárskych programov. Univerzi-
ty 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 roz-
šírenie 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 nie-
koľkonásobne lepšie výsledky z hľadiska vedeckých výstupov v databáze Scopus a vedeckých výstupoch citovaných v patentoch 
(innovative Knowledge), ako zvyšok univerzít. Iné vysoké 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 me-
dzi inštitúciami zameranými na základný alebo aplikovaný výskum. Univerzity so špičkovým výskumom spravidla dokážu uplatniť 
výsledky aj v iných oblastiach.
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Príklady z Rakúska, Dánska a Belgicka dávajú určitý základ pre prípadné tvrdenie, že profesijne zamerané školy (univerzity apliko-
vaných 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 pochopiteľ-
ných 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 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 exis-
tuje 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 prin-
cípy. 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 nedoce-
nenie tejto roly, nahliadanie na taký typ štúdia a inštitúcií ako na „druhú ligu“ ohrozujúcu úroveň vysokoškolského vzdelania a ne-
zodpovedajúcu 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 roly poskytnúť dostatoč-
ne kvalitné vzdelanie relevantné pre osobný i profesijný úspech uchádzačov z menej tradičných skupín, ktorí so sebou prinášajú iné 
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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 reprezentan-
ta inštitúcií profesijne zameraného vysokoškolského/terciárneho vzdelávania, oficiálneho partnera Európskej komisie a 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 profesi-
onálneho 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 zame-
rané 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 všet-
kých 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 stimu-
lácia inovácií na prospechu študentov, ako aj spoločnosti.

Prax („svet práce“) v tomto ponímaní zahŕňa všetky podniky, neziskové organizácie a inštitúcie verejného sektora. Intenzita pre-
pojenia s praxou sa prejavuje silným dôrazom na aplikačnú stránku štúdia. Tento prístup spočíva v kombinácii fáz práce a štúdia, 
starostlivosti o uplatniteľnosť absolventov, spoluprácu so zamestnávateľmi, využitie znalostí relevantných pre prax aj užívateľsky 
zamerané výskumné a tvorivé činnosti.48

44 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

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.“

http://haphe.eurashe.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/news/pub_res_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/news/pub_res_en.pdf
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2.2.1.3 Charakteristiky a kritériá

S ohľadom na cieľ prispieť k harmonizácii prístupu k profesijne zameranému vysokoškolskému vzdelávaniu naprieč európskym vy-
sokoškolským 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 ČINNOSŤ1

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.

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.
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Charakteristika Popis Kľúčové kritériá

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

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 
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.

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 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.
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2.2.2.1 Francúzske IUT: profesijne zamerané súčasti v rámci univerzít

Francúzske IUT – univerzitné technologické inštitúty

IUT (Instituts universitaires de technologie) sú do značnej miery autonómne časti francúzských univerzít zaisťujúce ponuku profe-
sijne zameraných bakalárskych a krátkych diplomových programov (DUT), predovšetkým v technických, ekonomických a sociál-
nych odboroch viazaných na regionálnu prax a trh práce. V roku 2013-14 študovalo na 113 IUT 115,8 tisíc študentov.

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 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 progra-
mov (DUT, diplôme universitaire de technologie) bola postupne rozšírená o profesijne zamerané bakalárske programy (licence pro-
fessionnelle) v rozsahu 180 ECTS, v niektorých prípadoch aj o magisterské kvalifikácie. V roku 2013-14 študovalo na IUT 115,8 tisíc 
študentov 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 „vyš-
ších“ 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:

(1) 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. 

(2) 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 potreb-
nej infraštruktúre. Zároveň sa, rovnako ako v oblasti vzdelávania, očakáva previazanosť na podnikovú sféru vrátane podpory 
malých a stredných podnikov.

(3) Autonómia a prepojenie na prax sa prejavuje aj v riadení IUT, ktorej činnosť riadi vlastná rada zložená okrom zástupcov aka-
demickej 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 politic-
kých 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.

(4) 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 akade-
mických 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 prí-
pade DUT až po 1000 hodín u bakalárskych programov). Školy sú ale zapojené do ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja 
kvalifikácií v regióne, vrátane rôznych foriem učenia na základe skúseností v konkrétnom zamestnaní.

(5) 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. 
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(6) 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 ab-
solvovania 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.

(7) Francúzsky systém je rovnako veľmi pokročilý v metodike uznávaní výsledkov skúseností a znalostí získaných v predchádzajú-
com vzdelávaní (či už formálnom, neformálnom) alebo inak, napr. skúsenosťami pri výkone práce.

(8) Zároveň je potrebné brať do úvahy, že v súlade s francúzskym centralizovaným spôsobom je veľká časť spolupráce škôl a pod-
nikov, 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 zau-
jímavým 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.

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

Duálna vysoká škola v Bádensku – Württembersku

DHBW (Dualehochschule Baden-Württemberg) je verejná vysoká škola zriadená na podnet vlády spolkovej krajiny Báden-
sko-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.

Nemecké vysoké školstvo nie je úplne jednoducho uchopiteľný celok, aj kvôli rozdeleniu kompetencií medzi federálnu úroveň a jed-
notlivé štáty. Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú v Spolkovej republike Nemecko tri typy inštitúcií – univerzity a špecializované in-
štitúcie s podobným štatútom tradične sústredené na pokročilé štúdiá 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 reš-
pektovaného 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 aka-
demické 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 (Dua-
lehochschule Baden-Württemberg, DHBW). 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 ekono-
mické, 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 súkrom-
nom 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 
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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, 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 partner-
skom podniku podmienkou pre prijatie na štúdium. Študenti sú teda vyberaní partnermi z praxe – samozrejme musia spĺňať základ-
né 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 re-
levantnej 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 dvoj-
ročné, DHBW do nich vnáša svoju expertízu, analytickú aj laboratórnu kapacitu, priestor pre rozvoj inovatívnych zámerov, možnosť 
zapojenia študentov.

2.2.2.3 Írske inštitúty technológie na ceste k Technologickým univerzitám

Írske inštitúty technológie

Inštitúty technológie (Institutes of Technology, IoT) predstavujú v írskom vysokom školstve hlavný prúd profesijne zameraného vyso-
koškolského 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.

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 % v univerzitnom sektore a 20 % v ďalších sektoroch. 

Celkovo v Írsku študovalo v roku 2014/15 113,7 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 v iných inštitúciách 
s verejnou podporou. Zhruba tri štvrtiny študentov sú zapísané v dennom (full time) štúdiu.

Celkovou stratégiou írskej vlády je zlučovanie škôl na regionálnom alebo odborovom princípe. V najbližšej dobe má vzniknúť pr-
vých 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 
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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 vý-
datnou 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 charak-
teristikou 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 udeľo-
vať 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 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 uvoľňova-
nia 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 2004, 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, kon-
zistentnom základe:

(1) príprava absolventov pre komplexné profesijné roly v meniacom sa svete technológií;

(2) rozvoj znalostí a poznania prostredníctvom výskumu a vzdelávania;

(3) sprostredkovanie týchto znalostí pre naplnenie potrieb spoločnosti a podnikovej sféry;

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

http://www.ioti.ie/rdi/research-development-and-innovation-at-a-glance
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Inštitúty technológie následne sami iniciovali projekt, ktorý mal napomôcť definovať široký rámec na podporu a smerovanie k trans-
formácii na Technologické univerzity, smeroval pritom k naplneniu daného poslania. Dokument obsahuje desať základných princí-
pov, z ktorých by mala vychádzať kvalita a kultúra kvality Technologických univerzít. 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 úrov-
niach 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 spolo-
čenskej 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 cie-
leného 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 kľú-
čové 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. Obr. 3 1.).

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 ná-
rok 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 ak-
tivít 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 komu-
nity, postupne vznikajú iné, neuniverzitné inštitúcie. Aj 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 štan-
dardy 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 prevažujúci 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 ŠKOLSTVA

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 ná-
rasty 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 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 kvalifiko-
vaných odborníkov reflektujúca posun kvalifikačných požiadaviek a technológií, slovenskému vysokému školstvu sa to nedarí, súdiac 
podľa rôznych zdrojov prepojenia s praxou, dosiahnuť v uspokojivej miere.
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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 zákla-
dom 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 skú-
senosti. 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 pracovník-
mi (celkom 136 odpovedí) a predstaviteľmi podnikovej praxe (31 odpovedí) ukázal, že pohľady na rolu vysokých škôl a najdôleži-
tejšie charakteristiky vysokého školstva, ale aj mieru naplnenia týchto očakávaní, sa do značnej 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 nedô-
ležitý 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 pozna-
nia 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 
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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.

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 Eurostu-
dent (piata výzva v roku 2015) okrem iného ukázal, že slovenskí študenti – spoločne s českými, rakúskymi a rumunskými 

– 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 kompe-
tencie pre praktické uplatnenie sa.

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. Zaují-
mavé je, že v tomto hodnotení nie je nijako zrejmý rozdiel medzi študentmi bakalárskeho či magisterského štúdia. S hodnotami okolo 
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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

OBR. 3-6 HODNOTENIE VLASTNEJ ŠANCE ŠTUDENTOV NA UPLATNENIE PO UKONČENÍ MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

 
Zdroj: EUROSTUDENT V., J4. 2015

Spomenutý 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 akreditač-
ných – 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, zabezpečením a hodnotením kvality a skôr do seba uzavretým riadením 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 mapovali.

S ohľadom na všetko uvedené sa dá tvrdiť, že nárast počtu študentov na (verejných) vysokých školách v prevažnej väčšine uni-
verzitného 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 ve-
domostnej 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.
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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“ vy-
soké školy (§ 2 ods. 13 a ods. 15, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 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 2013 vysokoškolský zákon, 
ktorý priniesol zmenu v typológii vysokých škôl v roku 2002, zaradil všetky verejné a štátne školy do kategórie univerzitných vyso-
kých 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 Slovensku. Priznáva, že inštitucionálna di-
verzifikácia 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 škol-
stva 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. Neskôr „zapadol prachom“. V súčasnosti 
vedenie rezortu školstva indikuje pripravenosť doplniť koncepčné materiály a spracovať „road map“ vedúcu k potrebným zmenám 
systému.

Výsledky novej komplexnej akreditácie, ktorá znovu hodnotí výsledky a činnosť vysokých škôl a môže viesť k preklasifikovaniu štatú-
tu 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 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:
– 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“), pri čom 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.

– Finančné a výkonové aspekty
– Zaradenie medzi univerzity predstavuje nádej pre možné lepšie financovanie v budúcnosti, ale žiaden ak-

cent nie je kladený na financovanie aspoň časti výdavkov vysokej školy naviazané na napĺňanie jej misie 

 (misiám škôl sa v dnešnom vysokoškolskom priestore Slovenska neprikladá žiaden význam, ani na úrovni regulatívnej či poli-
tickej).

– 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, ktorými je potrebné sa viac zaoberať. Príkladom problematic-
kého 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“, 
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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
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 cha-
rakteristiky. 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 orientačné, predsa 
len je vidieť určitý priestor pre kroky k ďalšej profilácii. V súvislosti s týmto pohľadom je ale možné stále zvažovať, či ide u predsta-
viteľov 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

 
Zdroj: Prieskum medzi slovenskými akademickými pracovníkmi a reprezentantmi podnikovej praxe (2015)
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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 rámci neho 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 Obr. 38). 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 obr. 38. 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 ino-
vácie. 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 
Obr. 39., 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 slo-
venských 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 prob-
lematiky 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 PRAXE

 

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.43) 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.

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 vysokoškol-
ského 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 hod-
notenia kvality, či už ide o národnú úroveň pri akreditáciách, nastavenie ich parametrov či úroveň jednotlivých vysokých škôl a ich 
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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, a to čo sa týka očakáva-
ných 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 PRAXOU

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 vzor-
ke 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 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 do-
posiaľ 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 dip-
lomových 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.
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OBR. 3-13 HYBNÉ SILY PODPORUJÚCE PREPOJENIE VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE

 

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 vy-
sokoškolského 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 strane akademickej komunity, 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 ostáva (s ohľadom na podiel študentov v externých formách vysokoškolského štúdia) – problematika celoživotného uče-
nia, 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.
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OBR. 3-14 HODNOTENIE BARIÉR PRE SPOLUPRÁCU MEDZI VYSOKÝMI ŠKOLAMI A PRAXOU

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 se-
bakriticky) 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.

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:

(1) Podpora praktických prvkov vo vysokoškolskom vzdelávaní, či už ide o odborné praxe, niekoľkokrát bolo zmenené zavedenie 
duálneho prístupu kombinujúceho obdobia štúdia a obdobia práce;

(2) Lepšie mapovanie trhu práce, jeho požiadaviek a prognóz a zohľadnenia pri podpore a formulovaní študijnej ponuky;

(3) Vyjasnenie celkovej politiky a prístupu k podpore aplikovaného výskumu konaného v spolupráci podnikov s vysokoškolskými 
pracoviskami;

(4) Zlepšenie statusu a podmienok pre prácu akademických pracovníkov ako cesty k ich skvalitneniu – vrátane komentárov od 
predstaviteľov praxe;

(5) 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.) 
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OBR. 3-15 KĽÚČOVÉ OBLASTI NÁVRHOV

REFLEXIA POTRIEB TRHU PRÁCE 
A UPLATNITEĽNOSTI RAST KVALITY VZDELÁVANIA MERANIE KVALITY

Prognózovanie potrieb – 
pracovné miesta, odbory a profily vzdelania, 
kvalifikácie (kompetencie) a reflexia

Inovácie študijných 
programov 
Podpora odborných praxí študentov
Rast ľudského kapitálu
Budovanie partnerstiev
Získavanie kvalitných a 
motivovaných študentov pre 
perspektívne profesijné profily

Meranie kvality v celom cykle – SŠ, VŠ, 
absolventi
Dopady a zmeny v systéme 
akreditácie
Dopady a zmeny v systéme 
financovania 

LEGISLATÍVNE ZMENY

3.3 Vplyv praxe a spoločnosti na riadenie vysokých škôl
Profesionalizácia riadenia vysokých škôl49 patrí v poslednom desaťročí v Európe medzi rozhodujúce príspevky k rozvoju vysoké-
ho 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, hodno-
tenie 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. 

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 24 x 
(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 rozsa-
hu 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 

49 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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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 spoločnosti50.

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 je 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 koneč-
né. 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 akademické insígnie a vykonávať aka-
demické obrady51 a udeľovať vedecko-pedagogické tituly alebo umelecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor“52.

– 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. Rekto-
rov 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.53 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 výsled-
ky 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 zákona54. 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 zastú-
pení ostatní zamestnanci.

– Súčasné postavenie a pôsobnosť tzv. reprezentácie vysokých škôl definuje zákon55. Predstavujú ju Rektorská konferencia, Rada 
vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl. Postavenie týchto orgánov je veľmi silné, lebo napr. platí, že Rada vysokých 

50 Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení

51 Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, §2 ods. 9 

52 Zákon 161/2002 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov, §6 ods. 1, písm. h)

53 Zákon 131/2002 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov, §10 ods. 1 

54 Zákon 131/2002 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov §11 Z.z. ods. 3

55 Zákon 131/2002 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov § 107
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škôl je najvyšším orgánom akademickej samosprávy56. Takže namiesto prirodzeného partnerstva medzi ministerstvom a prís-
lušnými 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 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 kom-
petencií fakticky vytvoril medzi ministerstvom a vysokou školou ďalší riadiaci článok, ktorý môže zásadným spôsobom rozho-
dovať 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, predovšet-
kým 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 (fa-
kulta) 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 posta-
venie 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 akre-
ditačného 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 existen-
cie, 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 orgán-
mi (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 rek-
tora, 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.

56 Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov § 107 ods. 3
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– 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, roz-
hoduje jednoduchá väčšina. Problém nie je v mechanizme konzultácií a vyjednávaní, ale v rozložení síl v podobe inštitucionali-
zácie 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 požiada-
viek 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 zodpoveda-
júcich 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 školy, ale táto nepatrí medzi samosprávne orgány57. 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.“58 Lebo termín „naj-
mä“ 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 anga-
žovala 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 súčas-
nosti 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 

57 Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, §7

58 Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, §40
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vysokých škôl, ako v budúcnosti zapoja svoje správne rady do oblasti systémov kvality. Tam síce nemajú tieto orgány priamo defino-
vanú 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.
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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 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 po-
diele 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 hodno-
tách, dospel systém ku stavu, kedy do neho každoročne vstupuje ekvivalent viac ako polovice populačného ročníka. Podľa údajov 
OECD, už od roku 2005 čistá miera vstupu59 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 nastu-
pujúcich 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 spo-
ločenské 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 nie-
len 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 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 

59 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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„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 zodpoved-
nosťou, 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 zamestná-
vateľov 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.

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 špe-
cifický 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 – finan-
cie 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 ria-
denie 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 po-
kračovanie v akademickom štúdiu. Bez takejto reformy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania budú všetky ostatné reformné kroky 
len kozmetickou úpravou a konzerváciou súčasného stavu. 
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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 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 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 outco-
mes) 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. preno-
siteľných, transverzálnych zručností z hľadiska obsahu uvažovaných a skutočne dosiahnutých výsledkov vzdelávania (learning 
outcomes).

Toto je trend už pre najbližšiu budúcnosť vysokého školstva v Európe60. 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 inštitucio-
nálnej 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:

60  Sursock A: Trends 2015, European University Association asbl, 2015, ISBN: 9789078997542
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(1) Posilní jednotné vnímanie európskej, či akejkoľvek medzinárodnej dimenzie a domácich pomerov ako jednotného priestoru, bez 
možnosti vyvolávať a umožňovať rozdielne konanie.

(2) Reálne, nie len formálne zapoja vysoké školy, ale aj ostatné relevantné štruktúry (MŠVVaŠ, AK a pod.) do vývoja v EHEA 
a začnú viac sledovať vývojové trendy.

(3) Bude sa hľadať vhodná cesta podpory nevyhnutnej diverzifikácie vysokoškolského systému, podpory ďalšej štrukturácie a pro-
filácie 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 fran-
cúzske IUT), či možno naopak, spoločných medziuniverzitných pracovísk, možností je určite veľké množstvo.

(4) Tieto zámery sa 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 založe-

ných 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, autonó-
mii, 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 
profesionálov“, t.j. odborníkov, ktorí z vlastnej skúsenosti dôkladne poznajú vnútorné podmienky a fungovanie vysokej ško-
ly a rozhodli sa profesionálne pripraviť a následne venovať jej manažmentu so schopnosťou profesionálne zvládať organi-
začné 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 pozí-
ciou znamená delegovanie príslušných kompetencií a osobnej zodpovednosti. To robí celú organizáciu štúdia, jeho riade-
nia a zabezpečenie jeho kvality omnoho jednoduchšími, prehľadnejšími a efektívnejšími. Zároveň je potrebné nájsť vhod-
né 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 pa-
rametroch financovania, zohľadnenie rôznych 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 akreditá-
cia 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 po-
stupné 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;
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– hľadanie ciest zapojenia predstaviteľov vonkajšieho prostredia (podnikovej praxe, regiónov ...) do strategického riadenia vy-
sokých 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 sú-
častí v rámci interných systémov hodnotenia kvality; rovnako tak pozornosť venovaná výraznejšej obojstrannej komunikácii so 
študentmi v rámci hodnotenia kvality;

– 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 podmien-
kou 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 deskrip-
torov vedomostí, zručností a kompetencií na rôznych úrovniach vysokoškolského štúdia. Táto revízia by pritom mala byť vyko-
naná 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 for-
mou 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 dostat-
kom 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.

(FOOTNOTES)
1 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.
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1 Kvalita – prístup, zabezpečenie 
a hodnotenie

Ako už bolo uvedené v iných častiach tohto súboru textov, jedným z kľúčových nástrojov na podporu (či naopak obmedzenie) di-
verzifikácie, je hodnotenie kvality a jej zabezpečenie. Spôsob definovania kvality v systéme poskytujúcom prístup širokému okruhu 
rôznych uchádzačov musí rešpektovať meniace sa ciele a poslanie rôznych programov a vysokoškolských inštitúcií, musí umožniť 
každej inštitúcii v rámci rozsiahleho konceptu kvality - pri udržaní istých principiálnych požiadaviek a podmienok - profilovať sa v 
súlade s cieľmi a rolami, ktoré v rámci systému zastáva. Inak sa bude nazerať na hodnotenie škôl či pracovísk zameraných na špič-
kový výskum a prípravu novej generácie vedeckých pracovníkov, inak na školu s výrazným regionálnym rozmerom a sústredením 
na sprístupnenie kvalifikácií na výkon odborných úloh v praxi. V nasledujúcej štúdii sa pokúsime pozrieť predovšetkým na doterajšie 
prístupy a skúsenosti zo slovenského vysokého školstva v kontexte európskeho vývoja, predovšetkým štandardov a požiadaviek 
vymedzených pre vysokoškolské vzdelávanie v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru (EHEA).
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2 Európske princípy pre 
zabezpečenie kvality

Možno konštatovať, že historicky najrozšírenejšou metódou externého zabezpečovania kvality na vysokých školách je akreditácia. 
Všeobecne je akreditácia inštitúcie proces, ktorého výsledkom je udelenie oprávnenia, t.j. špecifická certifikácia, inštitúcie vykonávať 
činnosti, ktorých úroveň dosiahla požadované parametre stanovené príslušnou regulačnou autoritou („to certify as meeting certain 
set of standards“1 resp. „official certification that a school or course has met standards set by external regulators”2).To je definícia, 
ktorá sa dnes používa pre všetky typy akreditácií/certifikácií. Je pritom zaujímavé, že globálne, predovšetkým v priemyselne rozvinu-
tých štátoch, majú jednotlivé rezorty autonómne, často na vláde úplne nezávislé regulačné orgány, ktoré sa riadia vlastnou autonóm-
nou legislatívou a sú vo svojej oblasti kompetentné vykonávať akreditačné a/alebo certifikačné aktivity s cieľom zabezpečiť v zmys-
le nimi stanovených kritérií a postupov stanovenú kvalitu produktov a služieb. Do tejto kategórie patria napr. aj regulačné orgány 
zdravotníctva a sociálnych služieb. Nie však rezort vzdelávania, ktorý je fakticky jedinou globálnou výnimkou v uvedenej praxi. 

Napriek tomu, že sú akreditačné orgány a prax v rezortoch školstva jednotlivých krajín pomerne rôznorodé, majú niekoľko spoloč-
ných prvkov. Predovšetkým platí, že sa akredituje len vysokoškolské vzdelávanie, nie výskum. Známou výnimkou je Veľká Británia, 
ktorá okrem externého zabezpečovania kvality vzdelávania, vykonávaného prostredníctvom The Quality Assurance Agency in 
Higher Education (QAA)3, používala takmer 20 rokov na britských vysokých školách systém hodnotenia výskumu Research As-
sesmenr Excercise (RAE) a po jeho 5 cykloch ho nahradila systémom The Research Excellence Framework (REF).4 Ďalej platí, že štát 
si v tejto oblasti ponecháva veľmi silné, často rozhodujúce postavenie. 

Aj v takej krajine ako sú USA, ktorá má skúsenosti s viac ako 100 rokov fungujúcou akreditáciou, je vplyv federálneho ministerstva 
školstva a jednotlivých štátov USA na akreditáciu vysokých škôl mimoriadny. Neexistuje síce federálny zákon o akreditácii vysokých 
škôl a jednotlivé štáty si túto oblasť riadia vlastnou legislatívou, ale Ministerstvo školstva USA má napriek tomu dostatočnú pozíciu na 
to, aby pôsobilo ako regulačný orgán svojho druhu. V USA je totiž akreditácia organizovaná v dvoch paralelných, navzájom úplne 
oddelených, niekedy dokonca antagonisticky pôsobiacich líniách. Jednu organizuje Federálne ministerstvo školstva (DOE), ako tzv. 
„národnú“ akreditáciu, druhú CHEA (Council for Higher Education Accreditation), ako tzv. „regionálnu“ akreditáciu. Formálne je 
akákoľvek akreditácia vysokej školy v USA dobrovoľná. Ale zároveň platí, že bez akreditácie nemá ani škola ani jej študenti prístup 
k príslušným finančným fondom, či už na úrovni jednotlivých štátov alebo k federálnym zdrojom. Výsledky sú zároveň nástrojom 
konkurenčného boja o študenta a zdroje. Takže ide fakticky o dobrovoľne povinnú akreditáciu, keď je „dobrovoľnosť“ len výrazom 
pre možnosť výberu akreditačnej cesty a akreditačnej agentúry v jej rámci. Tým sa výrazne limituje možnosť pôsobiť ako úplne nea-
kreditovaná vysoká škola (a uspieť!), hoci platí, že na území USA pôsobia aj falošné „akreditačné agentúry“ a celý rad „mlynov na 
diplomy“.5 V súčasnosti, podobne ako inde vo svete, prebieha aj v USA živá diskusia okolo povahy a kvality vlastných akreditačných 
procesov a o potrebe ich reorganizácie.6,7

V Európe sa táto situácia veľmi neodlišuje. Študijné programy, vydávanie diplomov, ale i udeľovanie akademických titulov a vysoké 
školy ako celky sú predmetom povinnej akreditácie v zmysle platnej národnej legislatívy. Jednotlivé štáty pritom vo svojej legislatíve 
otvorene deklarujú kľúčové postavenie ministerstva školstva, príp. niekedy iného ministerstva pri zabezpečovaní kvality vysokoškol-
ského vzdelávania.8 Zároveň platí, že ministerstvá školstva sú vo väčšine krajín aj tými orgánmi, ktoré na základe výsledkov akredi-
tácie vydávajú konečné rozhodnutia o udelení, či neudelení príslušných oprávnení na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania 
a udeľujú vysokým školám oprávnenia vydávať diplomy ako doklady o ukončení príslušného stupňa vysokoškolského štúdia, t.j. 
o získaní príslušnej kvalifikácie. Uvedené znamená, že v Európe sú to väčšinou ministerstvá školstva, ktoré plnia úlohu regulačného 
orgánu, nie národné akreditačné autority. Istou výnimkou je napr. Veľká Británia, ktorá na reguláciu používa systém spoločných 
zmiešaných orgánov v ktorých majú zastúpenie tak vysoké školy ako aj ministerstvo/ministerstvá. To je model, v ktorom je exekutíva 
(regulačný orgán) oddelená od politického orgánu (ministerstva), ale toto nestráca svoj vplyv na chod príslušného sektora. Pre 

1 Webster’s New World Dictionary;

2 Oxford Dictionary;

3 http://www.qaa.ac.uk/en;

4 http://www.ref.ac.uk/;

5 Ann M. Koenig, AACRAO (USA), Rolf Lofstad, NOKUT (Norway), Eric Staab, Grinnell College (USA): Higher Education Accreditation in the United States, EAIE 
Conference – Torino 18 September 2004;

6 https://secure.timeshighereducation.co.uk/ Chris Parr: Obama wants cost to feature in accreditation scheme, February 21, 2013;

7 Eric Kelderman: Obama‘s Accreditation Proposals Surprise Higher-Education Leaders, THE CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION, February 13, 2013;

8 Wikipédia: Higher Education accreditation;
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akreditáciu v sektore vysokých škôl všeobecne platí, že sa akreditujú buď študijné programy alebo celé inštitúcie. Pritom existujú aj 
pomerne veľké rozdiely medzi praxou jednotlivých krajín v obsahu, resp. rozsahu termínu „študijný program“, resp. „študijný odbor“. 
Okrem tohto typu tzv. inštitucionálnych akreditácií existujú aj odborné, či profesijné akreditácie, typu amerického ABET9, resp. fran-
cúzskeho CTI10 a mnoho ďalších.

Rozhodujúcim dôvodom takéhoto fakticky jednotného prístupu štátov k inštitucionálnej akreditácii vysokých škôl a ich študijných 
programov je pravdepodobne fakt, že jedným z kľúčových dôsledkov udelenia akreditácie programu, alebo škole je oprávnenie/
nárok čerpať verejné zdroje. V kontinentálnej Európe sa k nemu pridáva aj ovplyvňovanie kvalifikácie občanov, keď súčasťou 
akreditácie a/alebo jej dôsledkom je aj posudzovanie/vydanie oprávnenia na vydávanie diplomov o ukončení vysokoškolského 
štúdia a/alebo udeľovanie akademických titulov a hodností vysokou školou. Túto kompetenciu majú na kontinente v rukách práve 
ministerstvá školstva.

Z hľadiska organizácie a pôsobnosti akreditačných orgánov sa v súčasnosti v Európe nielen uznávajú, ale aj všeobecne uplatňujú 
princípy, ako sú tieto známe zo všeobecnej akreditačnej praxe aj v iných sektoroch11. Medzi kľúčové patria:
– Nezávislosť od akreditovaných organizácií a vládneho vplyvu; 
– Objektivita a nestrannosť; 
– Pôsobenie odborníkov kompetentných v danej oblasti; 
– Neziskový charakter činnosti;
– Neponúkať akreditovaným ďalšie služby;
– Nekonkurovať iným národným akreditačným autoritám;

Pre oblasť akreditácie vysokého školstva má Európa vlastnú legislatívu, ktorá bližšie upravuje zabezpečenie kvality t.j. organizáciu 
a pôsobnosť akreditačných orgánov na národnej i medzinárodnej úrovni.12,13 Celý proces je v Európe súčasťou tzv. bolonského pro-
cesu14,15 a je sústavne monitorovaný a vyhodnocovaný16,17,18. Na úrovni Európy možno za kľúčové považovať: prípravu, schválenie 
a používanie Štandardov a návodov pre zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area, ESG)19 a existenciu a pôsobnosť Európskeho registra akredi-
tačných agentúr (European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR)20. ESG definujú rámec a usmerňujú ako akre-
ditačné autority, tak aj vysoké školy v oblasti externého i interného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania z hľadiska 
princípov, ale i organizácie a vlastného obsahu zabezpečovania kvality na vysokých školách. Dominujúcim princípom súčasnosti je 
primárna zodpovednosť samotných vysokých škôl za kvalitu poskytovaného vzdelávania. EQAR je v súčasnosti nástrojom a priesto-
rom pre efektívne využívanie ESG v zmysle externého zabezpečenie kvality vysokých škôl a ich programov. Registruje tie národné 
a/alebo medzinárodne pôsobiace akreditačné autority, ktoré preukážu reálne používanie ESG vo svojej praxi. Hlavným cieľom je 
prispieť k vyššej transparentnosti a dôvere v poskytované vysokoškolské vzdelávanie a udeľované kvalifikácie v rámci Europského 
vysokoškolského priestoru. V súčasnosti EQAR eviduje spolu 38 akreditačných autorít z 20 krajín Európy.

Vo väčšine štátov Európy je dnes akreditácia vysokých škôl a ich študijných programov, v závislosti od typu akreditácie, organizova-
ná formou príslušných inštitúcií/agentúr, ktoré majú mimovládny charakter s dostatočnou mierou autonómie. Tieto inštitúcie uplatňujú 
vlastnú metodiku a štandardy pre akreditáciu, pričom dnes väčšinou prihliadajú práve na zmienené ESG. Naďalej však v ich praxi 
dominuje miestna kultúra a prax externého hodnotenia kvality. Ministerstvá školstva si pritom ponechávajú rozhodujúcu právomoc 
vo veci konečného rozhodnutia o výsledku akreditácie, t.j. o udelení, či neudelení príslušných oprávnení. 

9 http://www.abet.org/;

10 www.commission-cti.fr;

11 Regulation (EC) No 765/2008 and Decision No 768/2008.;

12 Council Recommendation (EC) No 561/98 of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education [Official Journal L 270 of 
7.10.1998];

13 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on further European cooperation in quality assurance in higher education 
[Official Journal L 64/60 of 4.3.2006].;

14 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_Communique.PDF;

15 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf;

16 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the 
implementation of Council Recommendation 98/561/EC of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education [COM(2004) 
0620 final - Not published in the Official Journal]. ;

17 Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o bolonskom procese a mobilite študentov (2008/2070(INI)), (2010/C 8 E/04), http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C :2010:008E:0018:0021:SK:PDF;

18 SPRÁVA KOMISE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV,Správa o pokroku pri 
zabezpečovaní kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =COM:2009: 0487:FIN:SK:PDF;

19 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Approved by the Ministerial Conference in May 2015, Revised ESG 
approved by the Ministerial Conference in Yerevan, on 14-15 May 2015;

20 European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), https://www.eqar.eu/;

http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_Communique.PDF
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=0620
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=0620
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C%20:2010:008E:0018:0021:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C%20:2010:008E:0018:0021:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri%20=COM:2009:%200487:FIN:SK:PDF
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Z hľadiska akreditačnej praxe možno na globálnej úrovni tiež nájsť niekoľko spoločných prienikov. Predovšetkým platí, že akreditá-
cia sa robí samostatne ako na úrovni študijných programov (respektíve odborov štúdia), tak aj na úrovni škôl.  Akreditačné cykly sa 
pohybujú v rozsahu od 3 rokov (väčšinou pre študijné programy) po viac ako 10 rokov (väčšinou pre akreditáciu škôl).  Ako akýsi 
„štandard“ prevláda 6 ročný cyklus akreditácie. Za samozrejmý sa považuje stav, keď sú (minimálne) základné princípy a orientácia 
nasledujúcej akreditácie známe už na začiatku, či dokonca pred začiatkom príslušného akreditačného cyklu (prístup ex ante). Sú 
prípady, keď sa ex ante zverejňuje celá metodika akreditácie. Výhodou pre všetkých zúčastnených sa ukazuje byť používanie rov-
nakej metodiky počas viacerých cyklov. V súčasnosti začína prevládať inštitucionálna akreditácia celých škôl, pričom nové študijné 
programy (v rôznej šírke definície pojmu „program“) sa musia akreditovať v každom prípade. V Európe je prakticky zakázané po-
skytovať neakreditované študijné programy a vydávať ich absolventom diplomy, t.j. akreditácia je povinná a v niektorých prípadoch 
musia náklady na ňu hradiť samotné vysoké školy. 

Spoločným znakom akreditácií je v súčasnosti aj snaha maximálnej transparentnosti akreditačného procesu. Preto akreditačné 
autority spravidla zverejňujú nielen záverečné hodnotiace správy, ale aj údaje o organizácii a priebehu akreditácie. Samozrejmé 
sú profesijné údaje o členoch akreditačných autorít a členoch ich pracovných skupín, priamo zapojených do jednotlivých akreditač-
ných procesov.

Pri akreditáciách programov sa spravidla skúma obsah kurikula, akademický status pedagógov, infraštruktúra pre vzdelávanie, 
dostupnosť informácií pre vzdelávanie pre pedagógov i študentov, finančné zabezpečenie, sociálne služby a pod. To znamená, že 
sa skúma úroveň, t.j. kvalita vzdelávacieho procesu, technológií a procesov v ňom používaných. Keďže uvedené, a niektoré ďalšie 
parametre vzdelávacieho procesu sa dajú kvantifikovať, je veľmi príťažlivé orientovať akreditáciu vzdelávania práve týmto smerom. 
A to aj v prípade hodnotenia kurikula, kde sa okrem jeho aktuálnosti z hľadiska súčasného poznania skúma (kvantifikuje) i rozsah 
kontaktnej výučby a jej formy. V mnohých prípadoch sa však používajú aj výsledky vzdelávania (learning outcomes) a/alebo za-
mestnateľnosť absolventov (empoyabilty) – ako indikátor kvality príslušného programu. Z tohto hľadiska sú typické spojenia takýchto 
ukazovateľov s národnými, či európskym rámcom kvalifikácií. Takéto prístupy ukazujú, že mnohé krajiny a ich akreditačné autority si 
uvedomujú význam spojenia vysokoškolského vzdelávania a trhu práce, ako indikátora zmysluplnosti a efektívnosti vysokoškolského 
vzdelávania. Toto platí aj v Európe, kde je vzdelávanie financované prevažne z verejných zdrojov.

V prípade inštitucionálnej akreditácie sa prihliada okrem uvedeného aj na parametre, akými sú výkon a výsledky výskumnej činnosti, 
t.j. scientometriu príslušnej školy. Variabilita využívania kvantifikovaných indikátorov vzdelávania, či scientometrických údajov z hľa-
diska ich počtu, či vplyvu na akreditáciu je všade mimoriadna. V oblasti samotnej konkrétnej metodiky jednotný prístup neexistuje. 
Vychádza sa vždy z miestnych pomerov a zvyklostí. 

Typická akreditačná schéma obsahuje nasledujúce etapy:

(1) Autoevaluačná správa vysokej školy, resp. iný typ dokumentácie požadovaný akreditačnou autoritou v zmysle platnej legisla-
tívy a metodiky akreditácie. 

(2) Zber a spracovanie údajov pracovnou skupinou podľa stanovenej metodiky akreditácie z príslušných databáz.

(3) Návšteva/návštevy pracovnej skupiny na mieste.

(4) Peer-review hodnotiaca správa pracovnej skupiny o vysokej škole.

(5) Konzultácia peer-review hodnotiacej správy s hodnotenou školou.

(6) Spracovanie záverečnej hodnotiacej správy pracovnou skupinou.

(7) Prerokovanie záverečnej hodnotiacej správy v orgánoch akreditačnej autority.

(8) Predloženie návrhu rozhodnutia o akreditácii príslušnému regulačnému orgánu.

(9) Rozhodnutie o akreditácii regulačným orgánom.

V konkrétnych prípadoch akreditačnej praxe sa táto schéma vyskytuje v rôznych obmenách.

Spoločným a masovo požívaným základným princípom akreditácie pri používaní ľubovoľnej skupiny indikátorov kvality vzdelávania 
je princíp plnenia minimálnych, t.j. prahových požiadaviek (minimum threshold princip). Tento je už istú dobu predmetom oprávnenej 
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kritiky21, pretože neprispieva k rozvoju kvality vzdelávania, ani k diferenciácii študijných programov a ich poskytovateľov, ale nao-
pak, egalizuje ju na arbitrárne stanovenej, spravidla veľmi nízkej úrovni.

Ako príklad správnej akreditačnej praxe môže v Európe slúžiť Dánsko, ktorého akreditačná autorita, Dánsky akreditačný ústav (Da-
nish Accreditation Institution)22 transparentným spôsobom zverejnila Príručku pre inštitucionálnu akreditáciu (Guide to institutional 
accreditation)23. 

Príručka je príkladom moderného prístupu k inštitucionálnej akreditácii. Predovšetkým zdôrazňuje, že tento typ akreditácie je striktne 
orientovaný na ciele, ktoré si vysoká škola stanovila a na rozvoj kvality jej programov, nie na obsah dokumentácie, ktorá je súčasťou 
akreditácie. Akreditáciou sa zdôrazňuje zodpovednosť samotnej vysokej školy za jej kvalitu, čo o.i. znamená vlastný funkčný interný 
systém zabezpečenia kvality, ktorým sa plní päť ministerstvom stanovených kritérií kvality vzdelávania. Tieto sú založené na ESG. 
Modernosť dánskej inštitucionálnej akreditácie spočíva okrem iného aj v tom, že namiesto rozsiahlych štatistických údajov si od 
akreditovanej školy vyžaduje autoevaluačnú správu analytického charakteru. Ďalšie údaje získava agentúra sama– z príslušných 
databáz, a len v prípade, že pre danú školu v nich chýbajú je škola povinná ich dodať. 

Pozornosť si zasluhuje aj päť kritérií kvality vzdelávania, stanovených ministerstvom. Prvé stanovuje požiadavku na definovanie a 
používanie politiky a stratégie pre zabezpečenie kvality študijných programov danou školou. Druhé požaduje, aby zabezpečeniu 
kvality, rozvoju a relevantnosti vzdelávania zodpovedala na škole aj príslušná organizačná štruktúra a riadiace procesy. Tretie 
kritérium požaduje, aby škola poskytovala vzdelávanie na úrovni poznania zodpovedajúcej úrovni príslušných programov a to tak, 
aby absolventi jednotlivých programov splnili ich ciele. Štvrté kritérium sa zameriava na úroveň a obsah študijných programov, keď 
požaduje, aby každý (t.j. jeho kurikulum) mal príslušnú úroveň, akademický obsah a vzdelávaciu úroveň, ktoré podporujú učenie sa 
študenta a úspešné absolvovanie daného programu. Piate kritérium požaduje doloženie významu/zmyslu daného programu z hľa-
diska jeho užitočnosti pre dánsky trh práce (z pohľadu potrieb Slovenska inšpirujúce). 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.

21 Science and Technology Committee,. „Second Report on Higher Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) subjects, Chapter 5“. 
Publications.parliament.uk. Retrieved March 11, 2014;

22 http://en.akkr.dk/;

23 http://en.akkr.dk/guides/;

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldsctech/37/3708.htm
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3 Stav zabezpečenia kvality 
VŠ na Slovensku, legislatívny 
a formálny rámec

Aj pre Slovensko platí, že dominantnou formou zabezpečenia kvality vysokých škôl a ich študijných programov je externá akreditá-
cia, vykonávaná Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR24. V programovom vyhlásení súčasnej vlády, sa o.i. uvádza:

„....Vláda považuje za nevyhnutné zabezpečiť vyššiu administratívnu a odbornú podporu pre činnosť Akreditačnej komisie ako zák-
ladného garanta kvality vysokoškolských študijných programov...“

Ťažisko akreditácie sa v čase posunulo od akreditácií jednotlivých študijných programov a získavania oprávnení ku komplexným 
akreditáciám v rámci ktorých sa akredituje fakticky celá činnosť vysokej školy a jej oprávnenia.25 V období medzi komplexnými 
akreditáciami sa následne akreditujú jednotlivé činnosti a oprávnenia vysokej školy.26

Pre akékoľvek posúdenie možných reforiem v oblasti zabezpečenia kvality v slovenskom vysokom školstve je potrebné zhrnúť zák-
ladný legislatívny rámec. Robíme tak v nasledujúcom texte a pripájame stručné reflexie.

3.1 Zákon o vysokých školách
Platný a účinný Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnení27 sa pomerne podrobne venuje 
problematike zabezpečenia kvality študijných programov i samotných vysokých škôl. Zákonodarca už v úvode odkazuje na eu-
rópsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a spoločného európskeho výskumného priestoru(ERA)28. Tým dáva aj zabez-
pečovaniu kvality vzdelávania európsku dimenziu a (hoci implicitne) definuje i podmienky a spôsob zabezpečovania kvality na 
vysokých školách, keďže práve EHEA je produktom bolonského procesu a jej riadnou súčasťou sú Európske štandardy a návody 
zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG), ktoré tvoria rámec tak externého, ako aj interného zabezpečenia kvality 
vysokoškolského vzdelávania. 

Zákon explicitne určuje, že vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie (práve a len) v rámci 
akreditovaných študijných programov29, čím vytvára legislatívny rámec pre externú časť zabezpečenia kvality štúdia. Zákon záro-
veň definovaním exkluzivity vysokých škôl v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania, prijímania uchádzačov na štúdium 
a udeľovaním akademických titulov, vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov určuje aj rozsah a mieru 
zodpovednosti samotných vysokých škôl za tieto činnosti a ich kvalitu30. Verejné vysoké školy sú právnické osoby so samosprávnym 
charakterom31. 

V oblasti zabezpečenia kvality majú jej samosprávne orgány nezastupiteľné postavenie. V prvom kroku to je akademický senát vyso-
kej školy, ktorý prerokúva a schvaľuje celý rad návrhov rektora v oblasti štúdia a zabezpečenia jeho kvality32. Ďalším samosprávnym 
orgánom pôsobiacim v oblasti interného zabezpečenia kvality štúdia je rektor33. Rozhodujúcim orgánom akademickej samosprávy 
v oblasti zabezpečovania kvality vysokej školy je jej vedecká rada34. V tejto oblasti majú významné postavenie aj vnútorné predpisy 

24 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, §81;

25 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §84;

26 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §83;

27 http://jaspi.justice.gov.sk/;

28 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §1 ods.2;

29 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §2 ods.5, §4 ods.1 písm. c) a §51;

30 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §2 ods.4, 8 a 9, §6 ods. 1;

31 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §5 ods.1;

32 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §9 ods.1, písm. a),e),j),l),m);

33 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §10 ods.5,7 a 8;

34 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §11 a §12;
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vysokej školy35 a jej ďalšie povinnosti ustanovené zákonom36, využiteľné v oblasti zabezpečenia kvality. Obdobné postavenie a úlo-
hy určuje zákonodarca aj pre fakulty vysokej školy, pokiaľ sa táto člení na fakulty37. Isté, hoci veľmi slabé, pôsobnosti má v oblasti 
zabezpečovania kvality vysokej školy aj jej správna rada38. To poukazuje na skutočnosť, že súčasná legislatíva nedáva externým 
účastníkom a partnerom vysokej školy dostatočný priestor, aby mohli účinne ovplyvňovať politiku a činnosť vysokej školy v oblasti 
zabezpečovania jej kvality. Obdobné pôsobnosti v oblasti zabezpečenia kvality ako pre verejné vysoké školy určuje zákon aj pre 
štátne vysoké školy s vysokou mierou ingerencie príslušného rezortného ministerstva39. To isté platí aj pre súkromné a zahraničné 
vysoké školy pôsobiace na území Slovenskej republiky40. 

V oblasti organizácie štúdia obsahuje zákon tiež príslušné odkazy na zabezpečenie jeho kvality41. Pritom zákonodarca priamo od-
kazuje na povinnosť vysokej školy dbať o potrebnosť príslušného študijného odboru (§50, ods. 5 písm. d) a profil absolventa (§51, 
ods. 4, písm. e)). Zabezpečeniu kvality štúdia je v zákone venovaná aj ďalšia časť venovaná centrálnym registrom42. Tieto slúžia ako 
databázy akreditovaných odborov a programov štúdia, a to tak pre vysoké školy, ministerstvo školstva, ale ako aj zdroj informácií 
pre ďalšiu verejnosť. Kvalite štúdia venuje pozornosť aj šiesta časť zákona určujúca podmienky prijatia na štúdium43, jeho priebeh44 
a spôsob merania úspešnosti štúdia študentov a jeho ukončenia45. Druh, rozsah a obsah štúdia, a tým implicitne aj jeho kvalitu, určujú 
po jeho ukončení doklady o ukončení štúdia vydávané podľa zákona46. Súčasťou mechanizmov pre zabezpečenie kvality štúdia sú 
aj práva študenta ako ich určuje zákon47. Pre účely akreditácie je možné využívať aj register študentov a centrálny register študentov, 
ktoré sú vedené podľa tohto zákona48. 

Na kvalitu štúdia dbá zákon aj v časti o zamestnancoch vysokých škôl49. Práve tam sú ustanovenia určujúce a formujúce systém 
garantov a spolugarantov študijných programov, ktorý tvorí základný prvok interného zabezpečenia kvality štúdia50. Podobne ako 
v prípade študentov aj v kategórii zamestnancov existuje podľa zákona register zamestnancov využiteľný aj pre potreby Akreditač-
nej komisie51. 

Celá deviata časť zákona je venovaná ustanoveniam o zabezpečovaní kvality52. Je koncipovaná tak, že jej prvá hlava je venovaná 
organizácii a pôsobnosti akreditačnej komisie53, druhá hlava je venovaná ustanoveniam o priznávaní práv, akreditácii jednotlivých 
činností vysokej školy v oblasti vzdelávania a komplexnej akreditácii vysokej školy54 a tretia hlava je venovaná internému systému 
zabezpečenia kvality na vysokej škole55. Ustanovenia tejto časti zákona sú venované konkrétnym inštitúciám, resp. orgánom, účast-
níkom akreditačných konaní, ich postaveniu a pôsobnosti v rámci akreditačných procesov, definovaniu práv a povinností účastníkov 
akreditačných procesov, ako aj definovaniu jednotlivých častí samotného akreditačného procesu od počiatku ku konečnému roz-
hodnutiu o výsledku akreditácie, až po dôsledky a konanie jednotlivých účastníkov akreditácie po doručení konečného rozhodnutia 
príslušnej vysokej škole. S ohľadom na charakter akreditačného konania ako správneho procesu svojho druhu je snaha zákonodarcu 
o dôkladnosť pri určovaní postavenia, pôsobnosti a zodpovednosti účastníkov akreditačného konania, ako aj pri definovaní pod-
mienok, vlastného priebehu, výsledkov a dôsledkov akreditačného konania na jeho účastníkov pochopiteľná. Ustanovenia tejto časti 
zákona dôsledne reflektujú doterajší vývoj v oblasti zabezpečenia kvality vysokých škôl. Z tohto hľadiska predovšetkým platí, že 
zákon stále kladie hlavný dôraz na externú časť zabezpečenia kvality, t.j. na postavenie, pôsobnosť a vlastnú činnosť akreditačnej 
komisie. Povinnosť vysokej školy zabezpečovať svoju kvalitu vlastným interným systémom pre zabezpečenie kvality sa do zákona 
dostala až nedávno, ako dôsledok vývoja tejto oblasti v Európe (bolonský proces a jeho pravidelné monitorovanie, vplyv ESG, atď.).

35 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §15;

36 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §20;

37 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, druhá hlava §§21-30,33;

38 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §41 ods.2, písm. a),b), a ods.7;

39 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, tretia časť §§42 – 45;

40 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, štvrtá časť §§47 – 49b;

41 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §50 ods.5, písm. c),d), §51 ods.4, písm.e), §§52 – 54a;

42 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §54b;

43 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §§55 – 58a;

44 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §60 – 61;

45 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §62 – 63;

46 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §68;

47 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §70, ods.1, písm. h);

48 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §§73, 73a;

49 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §§75 – 77;

50 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §75 ods. 2 – 5;

51 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §80b;

52 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, §§81 – 87a;

53 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava, §§81 – 82;

54 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava, §§83 – 87;

55 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava, §87a;
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3.2 Nariadenie Vlády o AK
Zákon o vysokých školách neobsahuje všetky podrobnosti členstva a pôsobnosti Akreditačnej komisie. Spôsob výberu členov Akre-
ditačnej komisie, postup pri výkone pôsobnosti Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín, ako aj spôsob podávania a podrob-
nejší obsah žiadostí a podkladov na činnosť Akreditačnej komisie ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky56 v znení zmien 
a doplnení57. Nariadenie vlády o Akreditačnej komisii o.i. v prílohách podrobne stanovuje rozsah údajov, ktoré sú akreditované 
inštitúcie povinné poskytnúť pre účely jednotlivých akreditačných konaní. Dnes má AK 21 riadnych členov a 244 členov pracovných 
skupín. Jej zloženie pritom môže byť vnímané ako jedna z komplikácií vnímania hodnotenia ako nezávislého, pretože prevažná 
väčšina (takmer 82 % ) je zo slovenských vysokých škôl. Podrobnejšie je stav rozobraný v kapitole 4.3.1.1 .

3.3 Akreditácia študijných programov
Podľa zákona je akreditácia študijného programu proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia na žiadosť vysokej školy posúdi jej 
spôsobilosť uskutočňovať študijný program. Po vyjadrení Akreditačnej komisie môže minister priznať vysokej škole právo udeľovať 
absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul.58 Zákon tiež ustanovuje skupiny parametrov, povinných pre 
akreditáciu študijných programov, keď sa pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa ustanovených kritérií 
hodnotí jeho obsah, profil absolventa, požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, požiadavky na absolvovanie, personálne, 
materiálne, technické a informačné zabezpečenie študijného programu a úroveň študentov a absolventov študijného programu. 
U nových študijných programov možno pri prvej akreditácii uplatniť osobitné kritériá.59

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl 
schválilo dňa 05. apríla 2013 kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania a kritériá používané pri posu-
dzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Rozhodnutím zo dňa 3. 
apríla 2003 boli na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl Ministerstvom školstva SR schvá-
lené kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií. Uvedené kritériá používa Akreditačná komisia pri výkone svojej pôsobnosti:
– Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania;
– Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov;
– Kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií.

Pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať vysokoškolský študijný program sa posudzuje vysoká škola a jej pracoviská 
zabezpečujúce uskutočňovanie študijného programu a samotný študijný program. Pritom sa hodnotia tieto atribúty:

a) úroveň výskumnej, resp. umeleckej činnosti,
b) materiálne, technické a informačné zabezpečenie,
c) personálne zabezpečenie.

Pri posudzovaní študijného programu sa hodnotia tieto atribúty:
a) obsah,
b) požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu,
c) požiadavky na absolvovanie,
d) napĺňanie profilu absolventa.

Atribúty poukazujú na základnú predstavu o tom čo je „kvalita vzdelávania“. Tá sa má primárne opierať a vychádzať z kvality, 
t.j. úrovne výskumu, ktorý poskytovateľ študijného programu realizuje. Preto sa atribúty sústreďujú na úroveň výskumnej činnosti 
poskytovateľa vzdelávania, kvalifikáciu pedagógov a povinne aj na úroveň infraštruktúry pre vzdelávanie. Ku každému atribútu 
kvality je určená skupina kritérií ako indikátorov kvality. Preto sú dokumenty „Kritériá“ zostavené tak, že obsahujú definíciu (názov) 
jednotlivých atribútov a k nim prislúchajúce názvy kritérií a opisy/charakteristiky plnenia takto stanovených kritérií ako konkrétnych 
indikátorov kvality. Z textov opisujúcich plnenie kritérií atribútov je zrejmá istá poplatnosť doterajšej politike štátu v oblasti organi-
zácie vysokého školstva v rámci ktorej sa napr. od poskytovateľa bakalárskych študijných programov očakáva, že budú vykonávať 

56 104 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 19. marca 2003 o Akreditačnej komisii

57 427/2013 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 
Z.z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov;

58 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §82 ods.2 písm. a);

59 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §82 ods.2 písm. a) a § 82 ods. 7 písm. a);

https://www.minedu.sk/data/files/2545.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/2546.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/2546.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/1265.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/1265.pdf
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tzv. „sledovateľský“ výskum (kritérium KSP-A1), ale od študenta – bakalára sa neočakáva, aby jeho záverečná práca obsahovala 
akékoľvek teoretické či praktické poznatky založené na vedeckom, či inom výskume. Študent má v nej len preukázať schopnosť 
samostatne získavať teoretické a praktické poznatky (t.j. akékoľvek) a používať ich (kritérium KSP-B5).  

V oblasti personálneho zabezpečenia je akreditácia študijných programov založená na myšlienke, že najvyššie kvalifikovaní peda-
gógovia, t.j. profesori a docenti sú schopní garantovať dostatočnú úroveň vzdelávania podľa požiadaviek v jednotlivých stupňoch. 
Ide fakticky o miestnu verziu anglosaskej praxe externých examinátorov, t.j. odborníkov mimo okruh priamych poskytovateľov prí-
slušného študijného programu, ktorí sú v daných krajinách fakticky strážcami kvality vzdelávania. V prípade Slovenska bola zod-
povednosť za kvalitu vzdelávania prisúdená priamo profesorom a docentom, ktorí dané vzdelávanie poskytujú. Títo sú v pozíciách 
garantov a spolugarantov zodpovední za kvalitu nimi poskytovaného vzdelávania. Medzi kritériami je však aj požiadavka na účasť 
odborníkov mimo prostredia samotného poskytovateľa v komisiách pre skúšky, ktorými sa študijný program končí.

Z hľadiska atribútu obsahu študijného programu možno za významný považovať fakt, že miera naplnenia obsahu sa pokladá za 
postačujúcu, ak aspoň 3/5 obsahu študijného programu sú venované danému študijnému odboru. Významná je aj skutočnosť, že 
s výnimkou profesijne orientovaných študijných programov sa od študentov žiadneho stupňa nevyžaduje, aby súčasťou obsahu 
programu bola aj prax.

Kritériá obsahujú aj atribút „Požiadavky na absolvovanie štúdia“. Kritérium KSP-B9 je pritom charakterizované odvolávkou na exis-
tenciu interného systému kvality, ktorý má zabezpečiť, aby „súčasťou bolo zabezpečenie úrovne kvality vzdelávacieho procesu, 
vrátane spôsobu hodnotenia štátnych skúšok a zvlášť záverečnej práce. V rámci akreditácie existujúcich študijných programov alebo 
študijných programov v študijných odboroch a stupňoch, kde už má vysoká škola/fakulta akreditovaný iný študijný program, sa vy-
žaduje, aby vnútorný systém zabezpečovania kvality garantoval identifikáciu konkrétnych nedostatkov, rizík a možností zlepšenia pri 
poskytovaní študijných programov v danom študijnom odbore a stupni, a vysoká škola preukázala konkrétne opatrenia, ktoré prijala 
a uskutočnila za účelom skvalitnenia poskytovaného študijného programu“.

Kritérium KSP-B10: „Súlad profilu absolventa s požiadavkami na výkon regulovaného povolania“ sa týka tak, ako je uvedené v ná-
zve, výlučne študijných programov zameraných na získanie príslušnej kvalifikácie pre výkon regulovaného povolania. Pre ostatné 
študijné odbory a programy sa podobné kritérium pri akreditácii štúdia nepoužíva.

Kritérium KSP-B11: „Úroveň všetkých absolventov (od najlepšieho po najslabšieho) vzhľadom na štandardné požiadavky kvality 
vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore, súlad úrovne vedomostí, schopností a zručností absolventov s profilom absolventa a ich 
predpokladaným spôsobom uplatnenia, uplatnenie absolventov v súlade s predpokladmi“ používa pojem „štandardné požiadavky 
kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore“, pričom o ktoré požiadavky kvality ide, nie je nikde definované.

Atribúty a s nimi spojené kritériá sú fakticky len definičné a opisné dokumenty, plniace legislatívno-politickú úlohu ustanoviť prostre-
die a rámec pre hodnotenie kvality štúdia. Praktickú stránku hodnotenia kvality zabezpečujú údaje, ktoré sú vysoké školy a ostatné 
inštitúcie podliehajúce povinnej akreditácii študijných programov v zmysle zákona povinné poskytnúť ako prílohu vlastnej žiadosti 
adresovanej akreditačnej komisii. Majú podobu príslušných formulárov60, ako je uvedené ďalej:
– Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolven-

tom akademický titul (§ 82 ods. 2 písm. a);
– Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študij-

ného programu (§ 82 ods. 2 písm. b);
– Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c);
– Formulár k žiadosti o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu 

sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy, fakulty štátnej vysokej školy alebo fakulty súk-
romnej vysokej školy (§ 82 ods. 2 písm. d);

– Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby;
– Informačný list predmetu.

Formuláre sú fakticky podrobnými štatistickými výkazmi o činnosti, personálnom obsadení, vzdelávacej infraštruktúre, študentoch 
a absolventoch vysokej školy v danom študijnom programe. Pritom k formuláru k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy 
uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (13 strán, 81 odsekov) sa povinne prikladá 
ďalších 12 príloh. K formuláru k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov sa povinne prikladá ďalších 6 príloh a k formuláru k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej 
inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu sa prikladajú ďalšie 4 prílohy. Takýto súbor údajov 
umožňuje následne kvantifikovať nielen rozsah, ale aj úroveň študijného programu, a tým určiť jeho kvalitu.

60 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §83
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3.4 Spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenovanie profesorov)

Podľa zákona je vysoká škola oprávnená uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov. Tieto oprávne-
nia podliehajú samostatnej akreditácii. Pritom vysoké školy sú autonómne pri stanovovaní kritérií pre uchádzačov platné pre každé 
z týchto konaní. 

Akreditačné kritériá sa v tejto oblasti sústreďujú na tri oblasti. 

Prvou je akreditácia štúdia, kde platí tzv. minimálna podmienka, podľa ktorej je možné škole/fakulte udeliť oprávnenie na uskutoč-
ňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora len vtedy, ak má v príslušnom odbore akreditované študijné 
programy pre III. stupeň vzdelávania, resp. v študijných odboroch, v ktorých nie je možné uskutočňovať študijné programy tretieho 
stupňa, je postačujúce, ak má vysoká škola akreditovaný študijný program druhého stupňa a študijný program tretieho stupňa v nad-
väzujúcom študijnom odbore (napr. matematika a matematická analýza, právo a správne právo, fyzika a fyzika plazmy). 

Druhou hodnotenou oblasťou je oblasť výskumného výkonu školy v danej oblasti výskumu. Vtedy platí, že vysoká škola, resp. jej 
fakulta musí preukázať za obdobie ostatných šiestich rokov nepretržitú výskumnú činnosť alebo umeleckú činnosť v problematike 
príslušného študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni (ak to ustanovia osobitné 
kritériá pre príslušný študijný odbor, postačuje preukázanie nepretržitej výskumnej alebo umeleckej činnosti na národnej úrovni). 
Musí sa v období ostatných šiestich rokov nepretržite podieľať na výskumných projektoch alebo na umeleckých projektoch v da-
nom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na medzinárodnej úrovni (v odôvodnených prípadoch môžu kritériá 
špecifické pri príslušný študijný odbor vyžadovať len národnú úroveň) a dosahovať pri ich vyhodnotení výsledky na vysokej úrovni 
akceptované odbornou komunitou. Vysoká škola, resp. jej fakulta musí tiež preukázať grantovú úspešnosť v získavaní finančnej 
podpory na príslušný výskum alebo umeleckú činnosť, ako aj preukázať kvalitu výskumnej alebo umeleckej činnosti (napr. patenty, 
realizované technologické a výrobné postupy, realizované projekty, technické diela, diagnostické a terapeutické postupy, umelec-
kou pospolitosťou uznávané umelecké diela a aktivity) doloženú medzinárodným ohlasom a v špecifických prípadoch aj domácim 
ohlasom. V tomto prípade je minimálnou podmienkou na získanie príslušných oprávnení získanie hodnotenia na úrovni A, A-,B+ ale-
bo B podľa kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie 
činností vysokej školy. 

Treťou hodnotenou oblasťou je úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu docent a úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu 
profesor a ich dodržiavanie. Úroveň kritérií vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu docent a úroveň kritérií vysokej školy, 
resp. jej fakulty na získanie titulu profesor musí zaručovať, že uchádzač o titul docent, resp. titul profesor, ktorý ich splní, bude spĺňať 
podmienky na udelenie zodpovedajúceho titulu ustanovené zákonom. Ak sú pre príslušný študijný odbor (alebo skupinu/podsku-
pinu, v ktorej je študijný odbor zaradený) vypracované minimálne požiadavky na kritériá, čo musí byť vyžadované od žiadateľa 
o udelenie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent/profesor, minimálnou podmienkou na splnenie 
tohto kritériá je súlad kritérií vysokej školy s týmito požiadavkami.

Minimálnou podmienkou je, aby kritériá vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu profesor vyžadovali od uchá-
dzača:

a) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov kategórie A,61 (ich počet sa stanoví špecificky pre príslušný študijný odbor); 
musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH resp. musí ísť o iné publikácie (knihy) reprezentujúce národnú kultúru, 
technické unikátne diela, v umeleckej oblasti najvýznamnejšie diela európskeho významu, 

b) publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo učebných textov,
c) úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom odbore a školenie najmenej jed-

ného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore, 
d) vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru, 

v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa 
zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný 
čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky 
alebo semináre a viedol doktorandov,

e) vykonávanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane ohlasov v príslušnom štu-
dijnom odbore.

61 ) Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie 
činností vysokej školy.
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Minimálnou podmienkou je, aby kritériá vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu docent vyžadovali od uchádza-
ča vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (v 
umeleckých odboroch – vzhľadom ku § 76 ods. 4 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách – vykonávanie pedagogickej činnosti 
počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného 
času), najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania.

Vysokoškolská učebnica alebo skriptum sa v umeleckých študijných odboroch môže nahradiť umelecko-pedagogickým vedením 
medzinárodnej tvorivej dielne alebo umeleckého sympózia.

Kritériá vysokej školy, resp. fakulty nemôžu umožňovať nahradenie požadovaných minimálnych kritérií plnením iných kritérií.

Vysoká škola, resp. fakulta bez výnimky dodržiava kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor v študijnom 
odbore, v ktorom sa uchádza o akreditáciu a ktoré sú prerokované vo vedeckej rade fakulty, ak sa konanie uskutočňuje na fakulte 
a schválené vedeckou radou vysokej školy. Rektor vymenúva za docentov a navrhuje na vymenovanie za profesorov len tých uchá-
dzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. 

Pre akreditáciu platí, že AK si ako súčasť procesu akreditácie podľa potreby overí dodržiavanie kritérií u uchádzačov, ktorí na 
vysokej škole, resp. jej fakulte úspešne prešli habilitačným konaním, resp. konaním na vymenúvanie profesorov podľa zákona č. 
131/2002 Z. z. v posledných šiestich rokoch.

Akreditačné kritériá sa zameriavajú aj na kvalitu týchto procesov na školách a ustanovujú, že „garant habilitačného konania a ko-
nania na vymenúvanie profesorov je vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste profesora v príslušnom študijnom odbore alebo 
v príbuznom študijnom odbore, ktorý je riadnym profesorom vysokej školy. V prípade uskutočňovania konania na fakulte musí byť 
garant zaradený na fakulte.“

Pri posudzovaní navrhovaného garanta sa berie do úvahy jeho skutočná zodpovednosť za výskum a vzdelávanie v príslušnom štu-
dijnom odbore, teda či má skutočne možnosť a či kvalitne ovplyvňuje rozvoj študijného odboru nepretržitou činnosťou vo výskume 
a vo vzdelávaní a prispieva svojou všestrannou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore, teda či jeho vedecký alebo 
umelecký profil a výsledky zaručujú odbornú kvalitu a či jeho skutočná angažovanosť a aktivita pri garantovaní dosahuje výsledky 
medzinárodne akceptované primerane špecifičnosti daného študijného odboru. Zdokumentovanie a zhodnotenie týchto skutočností 
uvedie vysoká škola v žiadosti. Plnenie tohto kritéria sa posudzuje podľa výstupov/ocenení garanta v danom študijnom odbore za 
predchádzajúcich šesť rokov pred podaním žiadosti o akreditáciu.62

Existencia garanta s uvedenými vlastnosťami je zároveň minimálnou podmienkou pre toto kritérium.

Pri posudzovaní navrhovaného garanta habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov sa s ohľadom na § 77 ods. 
6 zákona berie do úvahy aj jeho vek. Vysokej škole je možné priznať spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov len do konca akademického roka, v ktorom garant habilitačného konania a konania na vymenúvanie pro-
fesorov dovŕši vek 70 rokov.

Garantovanie a práca pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca (§ 14 a 32 
zákona) a obdobná práca pre vysokú školu v zahraniční, sa vylučujú.

Garantovanie a spolugarantovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov tým istým garantom (spolugaran-
tom) na rôznych vysokých školách sa nepripúšťa. Funkciu garanta (spolugaranta) možno vykonávať len na jednej vysokej škole. 
Kritérium nie je splnené, ak garant alebo spolugarant pracuje na ustanovený týždenný pracovný čas na viac ako jednej vysokej škole 
(alebo v obdobnom pracovnom pomere v zahraničí). Garantovanie sa pripúšťa len v jednom študijnom odbore.

Garant habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov je vedecky alebo umelecky činný, zodpovedá za výskum a 
vzdelávanie v študijnom odbore. 

Na dodržanie úrovne kvality habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov sa požadujú okrem garanta habilitačné-
ho konania a konania na vymenúvanie profesorov aj ďalší najmenej dvaja vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na ustanovený týždenný 
pracovný čas vo funkcii profesora alebo docenta v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore (spolugaranti), ktorí svojou vý-
skumnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou prispievajú k rozvoju poznania v príslušnom študijnom odbore.

62 Pri hodnotení výstupov a ocenení garanta a spolugaranta sa vychádza z Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, podrobnosti pre jednotlivé študijné odbory určia odborovo špecifické kritériá, ide najmä o špecifikovanie 
požiadaviek na Impakt faktor časopisu, v ktorom bol výstup publikovaný, podmienky recenzie a pod.
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Na posúdenie personálneho zabezpečenia vysoká škola uvedie v žiadosti požiadavky aplikované pri výberovom konaní na profe-
sorov a docentov, ktorých navrhuje ako garantov a spolugarantov.

Zároveň platí, že vedecká (umelecká) rada vysokej školy a fakulty, ak sa habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 
uskutočňuje na fakulte, musí byť zložená z členov v súlade s § 11 ods. 2 resp. § 29 ods. 2 zákona. Posudzuje sa najmä významnosť 
členov - odborníkov v oblastiach, v ktorých vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť 
akademickej obce i mimo akademickej obce, vo vedeckej rade fakulty, ak sa konanie uskutočňuje na fakulte, aj s osobitným dôrazom 
na zastúpenie členov z daných alebo príbuzných študijných odborov, v ktorých vysoká škola chce uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov.

3.5 Komplexná akreditácia
Základné definície komplexnej akreditácie stanovuje zákon takto: „Komplexná akreditácia činností vysokej školy v nadväznosti na 
jej dlhodobý zámer je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, 
umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto 
činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu všetkých 
habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, v ktorých chce mať vysoká škola priznané zodpovedajúce práva. Kom-
plexná akreditácia činností vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných 
akreditácií vypracovaného Akreditačnou komisiou. Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa začína dňom určeným pre jed-
notlivé vysoké školy na predloženie podkladov. Termíny na predkladanie podkladov sú súčasťou plánu komplexných akreditácií a 
spolu s kritériami používanými pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy a kritériami používanými pri hodnotení úrovne výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy musia byť známe aspoň jeden rok 
vopred. Ak tieto kritériá nie sú známe aspoň jeden rok vopred, Akreditačná komisia primerane upraví vypracovaný plán komplexných 
akreditácií. V období medzi dvoma komplexnými akreditáciami činností vysokej školy možno podľa potreby uskutočňovať akreditácie 
jednotlivých činností vysokej školy podľa § 83. Minister môže nariadiť vykonanie komplexnej akreditácie niektorej z vysokých škôl aj 
mimo plánu komplexných akreditácií so začiatkom jeden rok po doručení takejto žiadosti Akreditačnej komisii.“63

Z uvedeného vyplýva, že zákon stanovuje obsah, rozsah, objekt, subjekt, časovú os, základné dôsledky komplexnej akreditácie 
i pôsobnosť ministra v tomto procese. Z tohto pohľadu možno konštatovať, že zákon je v tomto bode dôkladne spracovaný. Kľúčová 
však je jeho aplikácia na vysoké školy v praxi.

V doterajšej histórii akreditácií vysokých škôl v SR boli vykonané dve komplexné akreditácie. Prvá skončila v r. 2009, druhá končí 
práve tohto roku (2015). V oboch prípadoch bol dodržaný platný zákon a Akreditačná komisia pripravila a aplikovala príslušnú 
metodiku komplexnej akreditácie.

Z hľadiska praktickej realizácie končiacej 2. komplexnej akreditácie platí, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schvá-
lilo 4. apríla 2013 kritériá, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona pri hodnotení výskumnej, vývojo-
vej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy a kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy. Rozhodnutím 
z 3. decembra 2013 v súlade s § 82 ods. 7 zákona Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo kritériá hodnotenia 
vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Uvedené kritériá používa Akreditačná komisia pri kom-
plexnej akreditácii činností vysokej školy:
– Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností 

vysokej školy;
– Kritériá používané pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy;
– Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania;

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti 
vysokej školy predstavujú komplexný materiál. Samotné kritériá majú síce len 5 strán, ale spolu s prílohami ich má materiál 100. Tak 
kritériá, ako aj ich prílohy detailne popisujú indikátory, spôsob ich individuálneho kvantitatívneho vyjadrenia, spôsob/algoritmus 
ich aglomerácie podľa atribútov, spôsob/algoritmus aglomerovanej kvantifikácie indikátorov za atribút a spôsob/algoritmus vyjad-
renia kvality výskumu ako celku za danú oblasť/skupinu oblastí výskumu. Ide o upravenú verziu takýchto kritérií z 1. komplexnej 
akreditácie. Rozdiely, ktoré do nových kritérií zapracovala súčasná Akreditačná komisia, sú tak objektívneho ako aj subjektívneho 
charakteru. 

63  Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §84 ods. 1 a 2;

https://www.minedu.sk/data/files/2541_kriteria_hodnotenie_2013_final.rtf
https://www.minedu.sk/data/files/2541_kriteria_hodnotenie_2013_final.rtf
https://www.minedu.sk/data/files/2539_kriteria_zaclenovanie_2013_final.rtf
https://www.minedu.sk/data/files/3433_kriteria-vnutor-system-kvality_zverejnenie.pdf
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Ako (hoci intenzívne diskutovaný) indikátor kvality výskumného výkonu bol do kritérií opäť zaradený aj Impakt-faktor časopisov, 
v ktorých boli publikované výstupy výskumu. Úroveň tohto indikátora pre účely komplexnej akreditácie bola rovnako ako v prípade 
citácií stanovená arbitrárne konsenzom medzi AK a zástupcami vysokých škôl. Použitie Impakt faktora ako miery kvality je veľmi 
rozšírené, lebo je v dobrej zhode s postavením najlepších časopisov v každej oblasti výskumu64 a má naďalej významný vplyv na 
stav vedy65. Ale zároveň je Impakt faktor vedeckých časopisov indikátor, ktorý sa až príliš často používa aj na účely, na ktoré nebol 
pôvodne vyvinutý, napr. pri hodnotení kvality jednotlivých publikácií66 výskumných skupín, či jednotlivcov. Takéto nevhodné použitie 
tohto indikátora, ktorý bol vyvinutý pôvodne na hodnotenie významnosti vedeckých časopisov, kritizuje aj jeho autor67. Jeho zmy-
sel, použitie a limity sú v odbornej literatúre dobre známe68, vrátane kritickej analýzy jeho hrubých, systémových, vzorkovacích, či 
štatistických chýb69. Z hľadiska scientometrie je hodnotenie vplyvu vedeckého výstupu viacrozmerná konštrukcia, ktorú nie je možné 
dostatočne vyjadriť jediným indikátorom, hoci platí, že niektoré indikátory sú na tento účel vhodnejšie ako iné. Bežne používaný Im-
pakt faktor nepatrí do jadra tejto konštrukcie, ale na jej okraj a musí byť používaný len opatrne70. Napriek kritike použitia Impakt-fak-
tora na hodnotenie kvality publikácií, a tým pri komplexnej akreditácii aj hodnotenia kvality ich autorov a kvality vedeckých výstupov 
príslušnej fakulty, rozhodla akreditačná komisia (AK) o jeho použití vo všetkých hodnotených oblastiach (s výnimkou umeleckých). 

Hoci sa o použití Impakt-faktora pri klasifikačných a kvalifikačných procesoch vedie stále živá diskusia, nemožno považovať jeho 
použitie v komplexnej akreditácii za nekorektné. Medzi objektívne indikátory kvality výskumu na úrovni jednotlivcov možno zaradiť 
aj H-index jednotlivca, ktorý bol tiež zaradený medzi indikátory kvality v aktuálnych kritériách. 

V zmysle rozhodnutia AK posilniť vplyv výskumnej činnosti na výsledok komplexnej akreditácie boli tieto kritériá upravené tak, že 
ako indikátor kvality výstupov výskumu obsahujú aj ohlasy (citácie) na tieto výstupy. Úroveň tohto indikátora pre účely komplexnej 
akreditácie bola tiež stanovená arbitrárne konsenzom medzi AK a zástupcami vysokých škôl.

Na druhej strane, medzi subjektívne indikátory, ktoré AK zaradila do kritérií, možno zaradiť vedeckú hodnosť „doktor vied“ (DrSc.) 
v časti atribútu prostredia– kvalita akademických zamestnancov (Index kvality IKA). Kritériá používajú aj výraz 
IKB, ktorý však nie je v kritériách explicitne definovaný. Indikátory kvality označené ako IKC a IKD pritom definované sú, hoci s ter-
minologickým zmätkom (pozri odbor Fyzika), keď sa v indikátore IKD používa pojem IKB, ktorý nie je definovaný. Na túto skutočnosť 
upozorňujú v reakcii rektora aj niektoré vysoké školy71. Možno konštatovať, že týmto AK prekročila svoje kompetencie, keďže nielen 
uvedená, ale žiadna vedecká hodnosť nie je súčasťou národnej legislatívy platnej pre vysoké školy. Medzi rovnako subjektívne 
indikátory kvality možno zaradiť rozhodnutie AK o rozdelení času hodnoteného obdobia na dve polovice, pričom bolo arbitrárne 
stanovené, že výkony za druhú, časovo neskoršiu časť, majú tvoriť aspoň 40 % celého výkonu (školy, fakulty, jednotlivcov) za uvede-
né obdobie.72 Takýto postup zákon nepozná, definuje ucelené šesťročné obdobie komplexnej akreditácie, preto zostáva otvorenou 
otázkou, či je AK kompetentná členiť toto zákonom stanovené obdobie na menšie časti, priznať im rozdielny vplyv a podľa takto 
zmenenej štruktúry aj akreditovať. Takýto prístup určite ovplyvnil konečný výsledok akreditácie.

Kritériá pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy boli významným spôsobom racionalizované. Kritérií pre začlenenia vysokej školy 
medzi univerzitné školy boli zúžené na tri, s jasným dôrazom na úroveň výstupov výskumu a doktorandské štúdium a jeho výskumné 
výstupy. Kritériá začlenenia medzi odborné vysoké školy ani kritéria začlenenia medzi vysoké školy, ktoré nie sú ani univerzitnými 
ani odbornými vysokými školami, nemajú kvantifikované indikátory. Ich začlenenie je vykonávané v zmysle príslušného ustanovenia 
týchto kritérií, ktoré u odborných vysokých škôl odkazuje na príslušnú úroveň výskumnej činnosti určenej v rámci komplexnej akredi-
tácie u ostatných vysokých škôl je zaradenie určené faktom, že neboli zaradené ani do jednej z predchádzajúcich kategórií. Možno 

64 Knothe G.: Comparative citation analysis of duplicate or highly related publications. Journal of theAmerican Society for Information Science and Technology 57(13): 
1830-1839, (2006).

65 Larivière V., Gingras Y.: The Impact Factor’s Matthew Effect: A Natural Experiment in Bibliometrics.Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 61: 424–427, (2010).

66 Postma E.: Inflated impact factors? The true impact of evolutionary papers in non-evolutionary journals.PLoS ONE 2(10): e999 (2007).

67 Garfield, E.Chairman Emeritus, Thomson ISI, 3501 Market Street, Philadelphia PA 19104: The Agony and the Ecstasy—The History and Meaning of the Journal Impact 
Factor, International Congress on Peer Review And Biomedical Publication, Chicago, September 16, 2005, garfield@codex.cis.upenn.edu,www.eugenegarfield.
org

68 Masood Fooladi, Hadi Salehi, Melor Md Yunus, Maryam Farhadi, Arezoo Aghaei Chadegani, Hadi Farhadi& Nader Ale Ebrahim: Does Criticisms Overcome 
the Praises of Journal Impact Factor?, Asian Social Science; Vol. 9, No. 5; 2013,ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science 
and Education,Received: February 16, 2013 Accepted: March 18, 2013 Online Published: April 27, 2013. doi:10.5539/ass.v9n5p176 URL: http://dx.doi.
org/10.5539/ass.v9n5p176.

69 Vanclay, J. K.:Impact Factor: outdated artefact or stepping-stone to journal certification? Scientometrics (2012), DOI 10.1007/s11192-011-0561-0,Southern Cross 
University,PO Box 157, Lismore NSW 2480, Australia,JVanclay@scu.edu.au

70 Bollen, J (Bollen, Johan); Van de Sompel, H (Van de Sompel, Herbert); Hagberg, A (Hagberg, Aric); Chute, R (Chute, Ryan), A Principal Component Analysis of 39 
Scientific Impact Measures, PLOS ONE, Volume: 4, Issue: 6, Article Number: e6022, DOI: 10.1371/journal.pone.0006022,Published: JUN 29 2009

71 Vyjadrenie k návrhu hodnotiacej správy UVLF v Košiciach v rámci komplexnej akreditácie činností, 4.8.2015, Košice;

72 Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ods. 10, písm. d);

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=V2gs7dXTlUpzhsA5u2y&field=AU&value=Bollen,%20J&ut=10518360&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=V2gs7dXTlUpzhsA5u2y&field=AU&value=Van%20de%20Sompel,%20H
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=V2gs7dXTlUpzhsA5u2y&field=AU&value=Hagberg,%20A
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=V2gs7dXTlUpzhsA5u2y&field=AU&value=Chute,%20R


100 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

konštatovať, že ide o vhodnú racionalizáciu napriek tomu, že definície uvedených kategórií vysokých škôl ako ich uvádza zákon 
o vysokých školách a ich usporiadanie sú úplne logicky konzistentné73.

Kritériá hodnotenia vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania sú medzi akreditačnými kritériami novinkou. Majú dva 
atribúty a pre každý definovaných 6 kritérií. Takto definované kritériá pokrývajú tak politiku, ako aj postupy vysokej školy v oblasti 
interného zabezpečenia kvality vysokoškolského štúdia. Hodnotenie interných systémov kvality v rámci komplexnej akreditácie sa 
v zákone o vysokých školách objavilo pri jednej z jeho posledných novelizácií, ako dôsledok vývoja tejto oblasti v Európe. Podľa 
príslušného ustanovenia zákona74musí mať každá vysoká škola „vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vnútorný systém kva-
lity, ktorý je podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých súčastí vysokej školy vo vnútorných systémoch kvality týchto súčastí“. 
Takže nie „vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“, ako o tom hovoria kritériá Akreditačnej komisie, 
ale vnútorný systém kvality ako taký! Bolo by totiž veľmi nelogické, keby zákonodarca trval na systéme kvality len pre jeden z kľúčo-
vých procesov vysokej školy, ktorým je vzdelávanie, keď je zrejmé, že bez vzájomného prepojenia so systémami kvality ostatných 
dvoch rozhodujúcich procesov, ktorými sú výskum a manažment vysokej školy, t.j. bez interného systému kvality školy ako celku sa 
komplexne systém a kvalita zabezpečovať nedajú. AK sa však v tomto prípade sústredila výlučne na oblasť vzdelávania. Súčasne 
sú stanovené kritériá, ktoré sú veľmi dôkladné a podrobné. 

3.5.1 Proces akreditácie
Podľa vyjadrení predstaviteľov AK prebiehala komplexná akreditácia 14 mesiacov. V tomto období nie je však určite započítané 
obdobie prípravy akreditačných spisov, ktoré v závislosti od veľkosti a zložitosti školy trvalo od 6 do viac ako 12 mesiacov. Proces 
komplexnej akreditácie, ktorý obdobiu akademických aktivít v posledných 3 rokoch dominoval, bol oproti minulosti zjednodušený 
aj tým, že akreditačné spisy sa neodovzdávali v tlačenej podobe, ale výlučne elektronicky. Samotný proces komplexnej akreditácie 
zodpovedal ustanoveniam ESG s výnimkou toho, že v ňom úplne absentovala účasť študentov. Tí nie sú doteraz zapojení do žiadne-
ho typu akreditácií. O účasti zamestnávateľov v akreditačnom procese možno uvažovať len v súvislosti s ich členstvom v pracovných 
skupinách AK, ktoré je výrazne minoritné. Na iné ich uplatnenie nie je v súčasnej legislatíve miesto, o ich spontánnom zapojení, či 
nejakej forme prieskumu, verifikácie a/alebo analytického využitia existujcich dát sa neuvažovalo.

3.5.2 Výsledky a ich transparentnosť
K 21.9.2015 boli zverejnené v zmysle zákona75 výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl. AK sa rozhodla zverejniť tieto 
výsledky ako súbor 7 materiálov76,77:
– Súborná správa vysokej školy o komplexnej akreditácii činností vysokej školy;
– Reakcia rektora vysokej školy na výsledky komplexnej akreditácie;
– Hodnotiaca správa študijných programov vysokej školy;
– Súbor štatistických ukazovateľov k hodnoteniu študijných programov vysokej školy;
– Hodnotiaca správa k oprávneniu vykonávať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov vysokej školy;
– Súbor štatistických ukazovateľov k hodnoteniu habilitácií a konania na vymenovanie profesorov vysokej školy;
– Hodnotiaca správa k úrovni výskumnej, vývojovej, umeleckej a inej odbornej činnosti vysokej školy.

Týmto možno transparentnosť procesu 2. komplexnej akreditácie považovať za dostatočnú.

73 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, §2 ods. 13 - 16;

74 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, §87a;

75 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, §82 ods. 10;

76 http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=ka_hs

77 Zápisnica č.88 (22.8. – 25.8.2015. Trnava), prílohy k uzneseniu č. 88.6,1 – 88.6.22d
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4 Skúsenosti s akreditáciami 
a hodnotením kvality 
slovenských vysokých škôl

4.1 Skúsenosti s externou formou 
zabezpečenia kvality vysokej školy

4.1.1 Postavenie AK, členstvo v AK a jej súčasné zloženie:
Slovenská republika je súčasťou priestoru Európskej únie, ktorý je otvorený pre mobilitu kapitálu, služieb a pracovnej sily a zároveň 
je jedným zo signatárov bolonskej výzvy a jej pravidelných monitorovacích dokumentov. Ako taká je zodpovedná za implementáciu 
príslušných dohodnutých a schválených postupov a uskutočňovanie dohodnutých aktivít. Z tohto hľadiska možno konštatovať, že 
z bolonského konceptu Slovensko doteraz realizovalo zmenu organizácie štúdia na trojstupňový model a zavedenie kreditového 
systému hodnotenia štúdia a jeho výsledkov, vrátane potrebnej dokumentácie k vydávaným diplomom. V oblasti zabezpečenia 
kvality prijalo Slovensko koncept ESG ako materiál, ktorým sa zabezpečenie kvality vysokých škôl, predovšetkým poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania, bude riadiť. Tento koncept má dve základné zložky, externú - v podobe akreditácie ako externej časti 
zabezpečenia kvality vysokých škôl a internú - v podobe interného systému pre zabezpečenie kvality vysokej školy. Snaha rešpek-
tovať ESG sa objavila aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„....Vláda zavedie medzinárodné štandardy kvality do akreditačného procesu vysokých škôl, vrátane majoritnej účasti zahraničných 
hodnotiteľov a zmeny kritérií akreditácie tak, aby zabezpečila náročnejšie a pravdivejšie hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu. 
Vláda považuje za nevyhnutné zabezpečiť vyššiu administratívnu a odbornú podporu pre činnosť Akreditačnej komisie ako základ-
ného garanta kvality vysokoškolských študijných programov a chrániť jej nezávislosť na politických a lobistických tlakoch. Cieľom je 
umožniť Akreditačnej komisii intenzívnejšiu a častejšiu kontrolu reality, namiesto jednorazovej kontroly predkladaných dokumentov. 

Vláda príjme kroky na zníženie administratívnej náročnosti akreditačného procesu, zároveň však účasť zahraničných expertov zna-
mená, že dokumentácia k akreditácii bude predkladaná v anglickom jazyku. Vláda zabezpečí, aby akreditácia preskúmala, akými 
procesmi vysoká škola zabezpečuje rovnakú kvalitu a náročnosť štúdia pri externom štúdiu..... 

... Vláda vytvorí motivačný finančný nástroj pre vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu výrazne zvýšiť svoju kvalitu a medziná-
rodnú konkurencieschopnosť a byť ťahúňom zlepšenia celkového stavu slovenských vysokých škôl. Tento nástroj bude na súťažnom 
základe podporovať projekty vysokých škôl a následne odmeňovať úspech. Vláda podporí zdokonalenie súčasného systému finan-
covania vysokých škôl využitím menšieho, na výstupy a najmä na výsledky zameraného počtu indikátorov, a to s váhou výstupov vo 
vedeckej činnosti primeranou misii vysokej školy.....“

Aj z tohto dôvodu je dôležité skúmať akreditáciu ako ju realizuje Akreditačná komisia SR (ďalej AK SR), a to práve z hľadiska prija-
tých medzinárodných záväzkov, v tomto prípade z hľadiska bolonského procesu a ustanovení ESG. Bez takéhoto pohľadu sa ľahko 
môže stať, že Slovensko prestane vnímať a nasledovať vývoj v tejto oblasti nielen v Európe, ale i na globálnej úrovni. Uskutočňovať 
vývoj vlastného vysokoškolského systému v súlade s medzinárodnými trendmi nie je otázka národnej prestíže či politickej ambície, 
ale nevyhnutná služba vlastnému obyvateľstvu. Len tak možno občianskej verejnosti garantovať vzdelávanie a kvalifikáciu zodpove-
dajúcu súčasným požiadavkám, a  tým zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu na našom otvorenom pracovnom trhu, či zodpoveda-
júcu pozíciu našej pracovnej sily na medzinárodnom trhu práce. A v neposlednom rade je to aj otázka efektívnosti spotrebovávania 
verejných zdrojov, ktoré spoločnosť investuje do vysokých škôl a ich vzdelávacích programov.

Z hľadiska ESG predovšetkým platí, že AK nie je považovaná za nezávislú agentúru, pretože je v zmysle platnej legislatívy porad-
ným orgánom vlády, t.j. je vnímaná ako štátny orgán svojho druhu. To je podľa aktuálnej interpretácie v rozpore s ustanovením bodu 
3.6 Nezávislosť ESG, v ktorom norma a smernice ustanovujú nasledovné: 
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Norma:

Agentúry by mali byť nezávislé do tej miery, aby mali autonómnu zodpovednosť za svoju činnosť a aby závery a odporúčania ich 
správ neboli ovplyvňované tretími stranami, ako sú vysoké školy, ministerstvá alebo iné zainteresované strany.

Smernice:

Agentúra bude musieť preukázať svoju nezávislosť napríklad pomocou nasledujúcich opatrení:
– funkčná nezávislosť od vysokých škôl a vlády sa garantuje v oficiálnej dokumentácii (napr. nástroje vládnej moci alebo zákony);
– vymedzenie a vykonávanie postupov a metód, nominácia a vymenovávanie externých odborníkov a stanovenie výsledkov jej proce-

sov na zabezpečovanie kvality je realizované autonómne a nezávisle od vlády, vysokých škôl a orgánov s politickým vplyvom; hoci 
v rámci procesov na zabezpečovanie kvality sa realizujú konzultácie so zainteresovanými stranami v oblasti vysokoškolského vzdelá-
vania, najmä so študentmi/frekventantmi, konečné výsledky procesov na zabezpečovanie kvality zostávajú v kompetencii agentúry.

Absenciu nezávislosti AK konštatuje aj správa Európskej siete akreditačných agentúr (ENQA), ktorá je súčasťou skupiny organizácií 
poverenej organizáciou a riadením bolonského procesu v Európe (Bologna Follow UP Group – ENQA, EUA, ESIB, EURASHE)
a ktorá je poverená zriadením a vedením Európskeho registra akreditačných agentúr EQAR (European Quality Assurance Register). 
Uvedená správa je výsledkom externého hodnotenia činnosti slovenskej AK, keďže podmienkou členstva v ENQA i podmienkou 
zaradenia do EQAR-u bolo práve hodnotenie vykonané ENQA-ou. Ako uvádza správa ENQA78 „ .... AK pri vykonávaní činností 
vyhovela 7 hodnoteným kritériám v plnej miere, 4 kritériám v podstatnej miere, 6 kritériám čiastočne a ani jedno kritérium nebolo 
hodnotené ako nesplnené. Aj napriek tomu Rada ENQA rozhodla, že AK v súčasnosti dostatočne nevyhovuje na to, aby mohla dostať 
oprávnenie na získanie plnohodnotného členstva ENQA. Rada ENQA AK odporučila, aby sa nateraz opätovne o riadne členstvo v 
ENQA neuchádzala, pokiaľ nenastane výrazný posun, na základe ktorého by komisia bola presvedčená, že spĺňa kritéria členstva v 
ENQA v plnom rozsahu. V zmysle uvedeného ENQA navrhla komisii uchádzať sa o status affiliate member, čo sa aj uskutočnilo 
a komisia získala tento status rozhodnutím Rady ENQA na svojom zasadnutí dňa 19.9.2013.“

Z uvedeného vyplýva, že Slovensko v súčasnosti nemá svoj národný akreditačný orgán zaradený do medzinárodnej siete a jej 
registra akreditovaných akreditačných autorít. To potenciálne sťažuje mobilitu našich absolventov, držiteľov slovenských diplomov, 
na európskom trhu práce. Hrozí, že slovenské diplomy nemusia mať v EÚ automaticky všeobecnú platnosť. Pri takomto stave je totiž 
vecou každej národnej legislatívy, do akej miery podrobí slovenské diplomy prísnej alebo viac benevolentnej nostrifikácii. Hlavná 
výhrada ENQA smeruje k spomínanej chýbajúcej nezávislosti AK.

Zároveň je nezávislosť AK porušovaná aj tým, že zo slovenských členov je takmer 82 % (z 203 je to 166) zamestnancami slovenských vy-
sokých škôl, t.j. akreditovaných inštitúcií, ktoré ich nominovali a ktoré vláda menovala. To je v rozpore s príslušnou smernicou ESG uvedenou 
vyššie, ktorá hovorí, že „...nominácia a vymenovanie externých odborníkov a stanovenie výsledkov jej procesov na zabezpečovanie kvality 
je realizované autonómne a nezávisle od vlády, vysokých škôl a orgánov s politickým vplyvom“. Skutočnosť je taká, že AK je v plnom rozsa-
hu, t.j. od predsedu až po posledného člena, menovaná vládou a samotná, ako taká, nemá žiadnu možnosť ovplyvňovať tak nomináciu, 
ako aj menovanie členov. Dnes má AK 21 riadnych členov a 244 členov pracovných skupín. Z členov AK len dvaja sú odborníci zo zahra-
ničia a v pracovných skupinách pôsobí ďalších 45 členov zo zahraničia. Spolu pôsobí v rámci akreditačných procesov 47 odborníkov zo 
zahraničia, čo je 17,74 % všetkých členov AK a členov pracovných skupín. To je s ohľadom na veľkosť slovenskej populácie a počet vysoko-
školských inštitúcií pravdepodobne málo. Takmer 82 % (z 203 je to 166) členov AK a jej pracovných skupín má slovenské občianstvo a sú to 
zamestnanci slovenských vysokých škôl, t.j. akreditovaných inštitúcií, ktoré ich nominovali a vláda menovala. V praxi je tento konflikt záujmu 
úplne zreteľný, napriek formálne existujúcemu etickému kódexu AK. Aktuálna konštitúcia AK zodpovedá skôr reprezentatívnemu zastúpe-
niu vysokých škôl, ktoré v lokálnom kontexte nemožno považovať za nezávislé ani od  politických vplyvov, ako odbornému orgánu per se.

4.1.2 Pôsobnosť Akreditačnej komisie
Pôsobnosť AK je v zákone vymedzená dostatočne rozsahom a (hoci nie bez nedostatkov) i obsahom. AK je pritom úplne autonómna 
v tom, ako túto pôsobnosť realizuje v praxi. V tejto súvislosti Programové vyhlásenie súčasnej vlády79 v časti o vysokých školách o.i. 
uvádza: „Vláda zavedie medzinárodné štandardy kvality do akreditačného procesu vysokých škôl, vrátane majoritnej účasti zahra-
ničných hodnotiteľov a zmeny kritérií akreditácie tak, aby zabezpečila náročnejšie a pravdivejšie hodnotenie kvality vzdelávania a 
výskumu.“ Skutočnosť je zatiaľ príliš ďaleko od tohto záväzku a text programového vyhlásenia priamo svedčí o tom, že vláda si bola 
vedomá nedostatkov, ktoré ustanovenie a činnosť súčasnej AK sprevádzajú. Podrobnosti sú uvedené ďalej.

78 http://www.akredkom.sk/

79 Programové vyhlásenie vlády 2010

http://www.akredkom.sk/
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4.2 Akreditácia študijného programu, jej kritériá a atribúty
Od začiatku akreditácie vysokoškolského vzdelávania sa pozornosť sústredila na akreditáciu študijných programov. Vývojom, ktorý 
smeroval od akreditácie študijných programov k inštitucionálnej akreditácii, sa ťažisko akreditácií posunulo ku komplexným akre-
ditáciám. V skutočnosti však platí, že súčasťou komplexnej akreditácie je akreditácia všetkých študijných programov, ktoré vysoká 
škola mieni poskytovať v nasledujúcom 6-ročnom období do nasledujúcej komplexnej akreditácie. Preto sa dnes prakticky priebežne 
akreditujú len tie študijné programy, ktoré vznikajú v období medzi dvoma komplexnými akreditáciami. 

Študijný program je v zmysle platnej organizácie vysokoškolského štúdia základný organizačný prvok, v rámci ktorého sa štúdium 
vykonáva. Rámec tvorí sústava študijných odborov, ktorá sa opiera o klasifikáciu ISCED. Pritom platí, že vysoká škola je zodpovedná 
za druh a počet študijných programov a zároveň platí, že zabezpečenie kvality študijného programu sa formálne opiera o garanta 
a spolugarantov programu. Grantom musí byť profesor alebo docent (v závislosti od stupňa štúdia). Ako bolo uvedené už skôr, pou-
žitie profesorov a docentov ako garantov kvality štúdia je miestna verzia anglosaskej praxe externých examinátorov, t.j. odborníkov 
mimo okruh priamych poskytovateľov príslušného študijného programu, ktorí sú v daných krajinách fakticky strážcami kvality vzdelá-
vania. V prípade Slovenska sa zodpovednosť za kvalitu vzdelávania uložila priamo profesorom a docentom, ktorí dané vzdelávanie 
poskytujú. Títo sú v pozíciách garantov a spolugarantov zodpovední za kvalitu nimi poskytovaného vzdelávania. Medzi kritériami 
je však aj požiadavka na účasť odborníkov mimo prostredia samotného poskytovateľa v komisiách pre skúšky, ktorými sa študijný 
program končí. Takéto usporiadanie garancií kvality štúdia sa však v podmienkach praktickej aplikácie vymklo akejkoľvek kontrole 
a riadeniu kvality štúdia (okrem administratívneho prístupu).V priebehu posledných 25 rokov skôr platilo a platí, že nielen kontaktná 
výučba, ale aj postavenie garanta či spolugaranta zabezpečuje príslušným pedagógom sociálne istoty v podobe pracovného po-
meru a aj isté špecifické posilnenie ich spoločenského statusu, akejsi nepostrádateľnosti pre zamestnávateľa. Preto došlo v prvom 
období cca 15 rokov k explozívnemu nárastu počtu študijných programov, ktorý na vrchole presahoval počet 6000. Nasledujúcich 
10 rokov sa prostredníctvom akreditácií podarilo znížiť tento počet na dnešných približne 4800 študijných programov. To je obraz, 
ktorý hovorí, že ani štát, reprezentovaný AK, ani akademická samospráva vysokých škôl nezvládli problematiku organizácie štúdia 
a jeho kvality v dostatočnej miere. 

Práve počet akreditovaných študijných programov spolupodmieňuje a ukazuje na mimoriadnu administratívnu náročnosť akreditá-
cie, t.j. na jej byrokratizáciu. Priemerný počet členov pracovnej skupiny je v súčasnosti 14. AK sa vyjadrila, že komplexná akreditá-
cia, t.j. aj kontrola a hodnotenie všetkých cca 4800 študijných programov trvala 14 mesiacov. To znamená, že pri priemerne 20 pra-
covných dňoch v mesiaci musel štatisticky každý člen pracovnej skupiny venovať pozornosť dokumentácii pre viac ako 1,2 študijného 
programu denne (výpočet je samozrejme skôr ilustratívny). Pritom prázdny formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul má 13 strán, tri základné časti, spolu 81 
samostatných odsekov a 12 ďalších príloh rôzneho (aj širšieho) rozsahu. V praxi to znamená štúdium a vyhodnocovanie cca 200 
strán materiálu pre študijné programy I. stupňa, viac ako sto strán pre študijné programy II. stupňa a desiatky strán pre programy III. 
stupňa štúdia v každom jednom prípade študijného programu v priebehu každých 24 hodín kontinuálne 14 mesiacov bez preruše-
nia. Keďže to AK (aj keď zohľadníme koordináciu a výkon samotných pracovných skupín) zvládla, potom nevyhnutne musela byť 
miera racionalizácie prístupu k podkladom, ale aj formálnosti hodnotenia študijných programov v rámci akreditácie, dosť vysoká. 

Na druhej strane je pravdou, že AK sa v posledných rokoch snaží, či už pri individuálnych alebo pri komplexnej akreditácii, starost-
livejšie kontrolovať kvalitu garantov hodnotenú mierou, aktuálnosťou a do istej miery aj kvalitou ich výskumnej aktivity. Stále sa však 
tak deje v konsenze s hodnotenými vysokými školami. Pri početnej dominancii priemerných inštitúcií potom nie je prekvapujúce, že 
príslušné limity a kritériá (aj tu platí princíp minimálneho prahu) zodpovedajú miestnym predstavám o kvalite a vplyv medzinárod-
ných benchmarkov sa aj v tejto oblasti presadzuje len ťažko a pomaly. 

Do tejto oblasti patrí aj problematika v minulých rokoch populárne nazývaná ako „obchodovanie“ s garanciami študijných progra-
mov a tzv. „lietajúci“, či „autobusoví“ profesori. Išlo o situáciu, keď jeden a ten istý profesor pôsobil ako garant aj na viacerých 
vysokých školách a aj pre skupinu študijných programov. Až po príslušnej úprave akreditačných pravidiel AK došlo k náprave. 
V súčasnosti sa AK zameriava už nielen na situácie, keď profesor je garantom tam, kde nemá týždenný pracovný pomer, ale už 
spochybňuje kvalitu garancie aj v situácii, keď má garant viac ako jeden pracovný pomer. Poukazuje (možno aj oprávnene) na to, že 
vedľajší pracovný pomer znemožňuje plnohodnotnú garanciu kvality študijného programu, kde profesor pôsobí ako garant. Vyskytu-
jú sa už aj prípady, v ktorých AK za takýchto okolností neodporučila priznať akreditáciu. V princípe sa javí postup AK ako správny, 
so snahou eliminovať nekvalitu v rámci existujúceho nastavenia systému akreditácií. V daných ekonomických a pracovno-právnych 
podmienkach a za okolností, že tieto opatrenia pôsobia v početne limitovanom, ale konkurenčnom (akademickom i mimoakademic-
kom) prostredí Slovenska, kde platí zjednodušenie, že „každý každého pozná“, zostáva otvorenou otázkou, do akej miery je lákavé 
využiť či zneužiť vplyvy na činnosť AK v kontexte konkurenčného boja o študenta a prostriedky. Potrebné legislatívne zmeny by mali 
prispieť práve k predchádzaniu takejto deformácie vnímania funkčnosti nástrojov zabezpečenia kvality vysokého školstva.

Na záver zdôrazníme, že bližší pohľad na metodiku akreditácie, kritériá i akreditačné formuláre ukazuje, že tieto sú dominantne 
zamerané na mimoriadne detailný zber a hodnotenie údajov o organizácii študijných programov, ich personálnom obsadení a vzde-
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lávacej infraštruktúre. Skutočnému obsahu štúdia – kurikulu - sa venuje len veľmi malá časť a výsledkom, t.j. obsahu kvalifikácie, ve-
domostiam, zručnostiam a znalostiam, ktorú absolvent získa, už len minimum. Nehovoriac už o prepojení štúdia s praxou, či o vplyve 
externého prostredia na kurikulum a o uplatniteľnosti absolventov študijných programov na trhu práce, t.j. o analytickom pohľade na 
efektívnosť vynaložených verejných prostriedkov, ktorý sa v akreditačnej metodike a praxi skoro vôbec nevyskytuje. 

Zamestnateľnosť absolventov a väzba na trh práce

Z hľadiska zamestnateľnosti absolventov možno konštatovať, že prílohy k žiadostiam o akreditáciu študijných programov a/alebo 
o komplexnú akreditáciu, ktoré fakticky tvoria gro tzv. akreditačného spisu, sa problematike umiestniteľnosti absolventov na trhu 
práce venujú len okrajovo. Zdanlivo prvá zmienka o spojení štúdia s praxou je v Prílohe 1 (akreditácia študijného programu) v bode 
I.9, ktorý požaduje uviesť „celkový počet hodín odbornej praxe“. Vysvetlenie však uvádza, že ide o „ ...počet hodín odbornej praxe 
podľa odporúčaného študijného plánu v špecializovaných výučbových zariadeniach vysokej školy“. Z toho vyplýva, že zákon neu-
važuje o odbornej praxi v reálnych podmienkach zamestnávateľov, t.j. trhu práce, ale len s modelovými podmienkami vytvorenými 
vysokou školou, ktoré fakticky len imitujú reálnu prax. Ide vlastne len o reflexiu platného zákona v akreditačnom procese, keďže ten-
to nemá v žiadnom ustanovení priame prepojenie vysokoškolského štúdia s profesijným pôsobením absolventov, resp. s trhom práce. 

Ďalšiu možnosť preukázať aspoň isté prepojenie štúdia s praxou je v Prílohe 1 v bode II.35 Profil absolventa. Tento by mal obsaho-
vať o.i. aj opis všetkých jeho vedomostí, znalostí, zručností, skúseností a ostatných kompetencií. Istou výnimkou môžu byť tzv. inži-
nierske študijné odbory. Pre tieto platí akreditačné kritérium KSP-B6: „inžinierstvo“: posúdenie – kde prichádza do úvahy – podľa 
§ 52 ods. 6 zákona alebo podľa § 53 ods. 6 zákona. Podľa tohto kritéria sa hodnotí podiel celkovej projektovej práce v študijnom 
programe obsiahnutej najmä vo vzdelávacích činnostiach - záverečná práca, projektová práca, odborná prax, ako aj vplyv týchto 
predmetov na umožnenie tvorivosti v oblasti tvorby inžinierskych diel a procesov. Kritérium však nešpecifikuje, či musí byť odborná 
prax v reálnom externom prostredí na trhu práce alebo v podmienkach, ktoré na tieto účely vytvorila samotná vysoká škola. V kaž-
dom prípade s ohľadom na akademickosť obsahu štúdia v mnohých odboroch, ktorá je bez prepojenia na reálnu prax, sú uvádzané 
profily buď úplne všeobecné alebo odtrhnuté od reality súčasného trhu práce. Preto nemôžu slúžiť, napr. zamestnávateľom, ani na 
všeobecnú orientáciu. Výnimkou sú najskôr medicínske a pedagogické odbory a niektoré inžinierske odbory. Zaujímavou a inšpi-
rujúcou alternatívou sú niektoré výstupy národného projektu CVTI SR „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, 
v ktorých pedagógovia vysokých škôl a externí partneri definovali kompetenčný profil/profily absolventa študijného programu 
tak, aby zodpovedal požiadavkám praxe, resp. zamestnávateľských organizácií. Následne aplikovali aj pohľad metodologický 
vzhľadom k vhodným formám vzdelávania (vrátane praktických foriem vzdelávania) ako východisko perspektívnych inovácií kurikúl.

V tomto smere akreditácia doteraz neplní funkciu kľúčového zdroja spätnej väzby. Neposkytuje nikomu, ani decíznym orgánom, ani 
vysokým školám a ich manažmentom, ani verejnosti žiadne informácie o zmysluplnosti a efektívnosti študijných programov, či aspoň 
dôvody alebo argumenty na existenciu práve tých študijných programov, ktoré vysoké školy poskytujú.

Príčinu vidíme v pomerne jednostrannom zameraní sa akreditácie na vnútorné pomery systému, nie na spoločenský dôvod a zmysel 
jeho existencie. Výsledkom je odtrhnutie funkcie akreditácie od potrieb spoločnosti v tomto sektore a, de facto i de iure, tlak na 
vysoké školy, aby pokračovali v posilňovaní svojej akademickej izolácie od externého prostredia, zvlášť od trhu práce. Toto konšta-
tovanie podporuje aj existencia kritéria KSP-B11, ktoré sleduje „Úroveň všetkých absolventov (od najlepšieho po najslabšieho) vzhľa-
dom na štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore; súlad úrovne vedomostí, schopností a zručností 
absolventov s profilom absolventa a ich predpokladaným spôsobom uplatnenia; uplatnenie absolventov v súlade s predpokladmi.“ 
Je teda venované uplatneniu absolventov. Formulár k tomuto kritériu v bode II.63 „Uplatnenie absolventov“ požaduje: „Uvádza sa 
analýza súladu získaných vedomostí, schopností a zručností, ktoré sa získavajú štúdiom študijného programu s profilom absolventa 
študijného programu a predpokladaným uplatnením absolventa študijného programu. Maximálne 3500 znakov. Počas overovania 
na mieste môže byť pre existujúce študijné programy potrebné k predmetom tvoriacim jadro študijného odboru predložiť zadania 
projektov, seminárnych prác, testy a úlohy, ktoré v nich študenti plnili, ich vypracovanie a hodnotenie.“ Takže aplikácia tohto kritéria 
je skôr premárnenou šancou opýtať sa a požadovať doloženie zmysluplnosti a potrebnosti príslušných absolventov na trhu práce. 
Na báze dostupných faktov. V princípe skôr podporuje pohľad dovnútra akademického sveta poskytovateľa príslušného študijného 
programu ako relevantnej miery uplatniteľnosti absolventa.

Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania ani v ostatných častiach nedávajú možnosť doložiť, či aspoň 
sa vyjadriť ku vzťahu poskytovaného štúdia a trhu práce. Hoci v atribútoch také možnosti sú. Atribúty „Obsah študijného programu“, 
a „Požiadavky na absolvovanie štúdia“ sú práve tie, ktoré takú možnosť dávajú dokonca aj pre externých partnerov. Aj táto príleži-
tosť podľa autorov zostala skôr nevyužitá a to je tiež jeden z dôvodov, prečo naďalej výrazne absentuje vplyv externých partnerov 
na obsah a kvalitu štúdia. Vysoké školy sa totiž stále, napriek vysokej autonómii, prejavujú neautonómne, v kontexte svojho „eko-
systému“ volia často cestu najmenšieho odporu. Ako dôsledok prevládajúcej egalitárskej a paternalistickej politiky štátu (vyjadrenú 
platnou legislatívou a praktikami financovania a akreditácie) necítia ani skutočnú konkurenciu ani potrebu angažovať externých 
partnerov, či potenciálnych zamestnávateľov svojich absolventov do tvorby kurikúl. Toto sa všeobecne v sektore považuje za sféru 
exkluzívne vyhradenú pre samotných akademikov. Potreba intervencie cez podporné mechanizmy do tejto oblasti prostredníctvom 
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vyššie spomenutého národného projektu CVTI SR však dokumentuje, že intenzita problému je pálčivá, samotné vedenie rezortu ju 
teda vníma a hľadá riešenia – zatiaľ v pilotných formách. Samozrejmý je súčasne pocit ohrozenia na strane akademickej obce, keď-
že zmeny kurikula by znamenali potenciálne ohrozenie kontaktnej výučby, ktorá v súčasnej situácii jediná dáva „záruky sociálnych 
istôt“ pedagógov. Tu hľadajme tiež zdroj možno prehnaného „ochranárskeho“ prístup ku vysokoškolskému kurikulu.

4.3 Akademické tituly a vedecké hodnosti
Docenti a profesori sú v dnešnom spôsobe zabezpečovania kvality vzdelávania kľúčovým prvkom, preto sa stalo ich menovanie 
takým dôležitým, fakticky rozhodujúcim prvkom pri organizácii štúdia. Na strane jednej, v záujme zachovania existencie sa vysoké 
školy pustili cestou extenzívneho rozvoja v podobe nekontrolovaného množenia študijných programov a s tým spojenou infláciou 
udeľovania titulov docent a profesor. Na strane druhej, v okamihu, keď sa situácia už stala málo prehľadnou a počet študijných 
programov dosiahol fakticky neudržateľnú úroveň viac ako 6000 a stále rástol, lebo, o.i. inflačným tempom narastal i počet profe-
sorov, pričom ich úroveň, t.j. kvalita bola často neznáma, zasiahol do tohto procesu štát prostredníctvom AK. Využil príležitosť, že 
právo vysokých škôl udeľovať akademické tituly docent a profesor je limitované akreditačným rozhodnutím a začal v rámci akreditá-
cie skúmať kvalitu habilitačného konania a konania na menovanie profesorov. Pritom dodnes platí, že každá škola mala a má svoje 
vlastné nároky a podmienky štúdia, štátnych skúšok i kritériá na udeľovanie jednotlivých titulov. 

Súčasná, 2. komplexná akreditácia však významným spôsobom zasiahla do akreditácie habilitačného konania a konania na vyme-
novanie profesorov. Pravdepodobne vedená snahou o dôkladnosť a garantovanie aspoň minimálnej kvality habilitačných konaní 
a konaní na menovanie profesorov, aplikovala AK aj vo svojich kritériách na akreditáciu týchto oprávnení princíp minimálnej praho-
vej podmienky. Pre jednotlivé študijné odbory boli v rámci kritérií80 stanovené tzv. minimálne podmienky81 v podobe kvantifikovaných 
indikátorov vyjadrených minimálnym požadovaným počtom vedeckých prác/výstupov kategórie A pre každý študijný odbor zvlášť. 
Veľmi jednoduché, konkrétne, transparentné, dosiahnuté konsenzom s hodnotenými. Na prvý pohľad progresívne rozhodnutie, ktoré 
však súčasne zakladá intenzívne riziká. De iure totiž zavádza rovnocennosť tam, kde by táto z princípu nemala existovať. Zavádza 
rovnocennosť udelených titulov medzi školami, bez ohľadu na ich skutočnú kvalitu.

Až po súčasnú komplexnú akreditáciu boli rozdiely v kvalite nositeľov príslušného akademického titulu vypuklé, lebo každá škola 
bola povinná mať svoje vlastné podmienky pre uchádzačov o príslušný titul. Tiež mali charakter minimálnych požiadaviek, ale 
boli originálne a zodpovedali úrovni školy. A medzi školami sa výrazne líšili. Extrémy vznikli aj na dolnej hranici požiadaviek. To 
bol však jeden z prvkov, ktorý umožňoval prirodzenú diferenciáciu medzi školami. Tento prvok zostal pre ďalší vývoj nevyužitý 
a AK svojím rozhodnutím o jednotných minimálnych požiadavkách na uchádzačov o akademické tituly ovplyvnila potenciál snahy 
o excelentnosť v rámci interného zabezpečenia kvality a tiež priestor autonómnosti akademickej samosprávy. Po tomto rozhodnutí 
a po tejto komplexnej akreditácii bude veľmi zložité, v kontexte miestnych podmienok podľa mnohých takmer nemožné, uplatňovať 
náročnejšie požiadavky na uchádzačov o akademické tituly, ako sú tie, ktoré stanovila AK.

Zdôvodnenie, že sa tak stalo so súhlasom príslušnej akademickej komunity neobstojí, ak sa naň pozrieme z pohľadu podpory 
excelentných. Akademická komunita je gaussovsky diferencovaná, preto bolo nemysliteľné očakávať, že sa prikloní k náročnejším 
požiadavkám. A tí, ktorí podľa tohto štatistického rozdelenia boli nároční a ukazovali ostatným cestu, boli prakticky zatlačení do 
úzadia. To, čo je historicky i geograficky globálne známa charakteristika (nielen) pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum, t.j. exis-
tencia aj veľmi veľkých rozdielov v úrovni, t.j. kvalite výkonov medzi účastníkmi, bolo rozhodnutím o povinnom zjednotení nárokov na 
uchádzačov o najvyššie akademické tituly na skôr nižšej ako vyššej nereflektované, ba až negované. Dané rozhodnutie v konečnom 
dôsledku neprospieva kvalite vysokých škôl, ďalej brzdí potrebný rozvoj ich rôznorodosti a môže samozrejme mať vplyv na mnoho 
rokov dopredu.

Podobné platí pre akademickú samosprávu. Tá je zákonom zodpovedná za kvalitu školy, predovšetkým za kvalitu vzdelávania 
a výskumu. V kontexte vyššie spomínaného sa ponúka otázka: Ako ju má pestovať a podporovať, keď jej bola „z moci úradnej“ 
odopretá plná kontrola nad jedným z kľúčových nástrojov, akým nesporne je udeľovanie akademických titulov? Vedecké rady ako 
priamo zodpovedné orgány sa týmto rozhodnutím stali grémiami, ktorých jedinou povinnosťou je dbať o dodržiavanie dictum horibi-
lis, „minimálnych“ kritérií uchádzačov o akademické tituly. Tam, kde skúsenosť v rozvinutých krajinách a tiež vnútorné hodnoty kážu 
byť náročným, aplikovalo Slovensko nariadenie len minimálnej latky náročnosti. Pre orgány školy je teraz náročnejšie riadiť kvalitu 
školy, keď nemajú možnosť plne ovplyvniť kvalitu svojich docentov a profesorov. Všetky kritériá vysokých škôl, ktoré sú dnes vyššie 
ako stanovené, tzv. minimálne, sú v praktickom akademickom svete pod tlakom, aby sa prispôsobili skôr minimálnej úrovni.

80 Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

81 Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy, resp. fakulty na získanie titulu profesor 
pre študijné odboryv jednotlivých oblastiach výskumu (KHKV-A3 ich počet sa stanoví špecifický pre príslušný študijný odbor).
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Prax v oblasti udeľovania akademických titulov a vedeckých hodností však obsahuje aj ďalšie paradoxy. Súčasný, už 25 rokov 
trvajúci stav, nesie výrazné znaky schizofrénie. Formálne zákon priznáva vysokým školám právo udeľovať akademické tituly len 
v obmedzenej miere, a to absolventom študijných programov, profesijné tituly absolventom rigorózneho konania a docentom, aj keď 
so štátnym súhlasom v podobe akreditácie, t.j. udelenia licencie takéto tituly a diplomy k nim vydávať. Preto sú všetky tieto tituly a dip-
lomy, ktoré udelenie titulov dokladujú, štátom garantované tituly a diplomy verejné, zákonom chránené listiny. Úplná schizofrénia 
vládne v prípade udeľovania akademického titulu „profesor“. Na jednej strane je akademická samospráva, vedecká rada vysokej 
školy, oprávnená (po akreditácii, t.j. po udelení oprávnenia) rozhodovať o vymenovaní profesorov, ale v podobe schváleného 
návrhu je povinná poslať návrhy na vymenovanie svojich profesorov prostredníctvom ministra školstva prezidentovi republiky, ktorý 
je podľa Ústavy SR jediný oprávnený menovať profesorov. Naviac, rôzni aktéri vrátane predstaviteľov štátu vstupovali do tohto nie 
celkom jednoznačne popísaného procesu v minulosti s rôznou intenzitou. 

Možným, vo svete obvyklejším riešením, rešpektujúcim postavenie vysokých škôl a odstraňujúcim zbytočné trecie plochy, sa zdá 
anglosaský model autonómie vysokých škôl. Tam je táto kompetencia súčasťou historických akademických práv a slobôd82, pričom 
táto nie je obmedzená na udeľovanie pedagogicko-akademických titulov, ale je identická s obsadzovaním funkčných miest. Takéto 
spojenie akademického titulu s pracovnou pozíciou znamená delegovanie príslušných kompetencií a osobnej zodpovednosti. To robí 
celú organizáciu štúdia, jeho riadenia a zabezpečenia jeho kvality omnoho jednoduchšími, prehľadnejšími a efektívnejšími.

Zákonom o vysokých školách z r. 2002 sa do organizácie vysokých škôl zaviedol takýto v podobe funkčných miest docentov a pro-
fesorov. Viedla k tomu potreba zjednodušiť neprehľadný a neustále sa rozširujúci počet študijných programov. Týmto sa fakticky 
dovŕšila inštitucionalizácia systému garantov a spolugarantov študijných programov. Pri realizácii, t.j. stanovení počtu funkčných 
miest docentov a profesorov, boli vysoké školy a ich fakulty úplne autonómne. Tomu sa prispôsobil aj výsledok, pretože až na nie-
koľko málo výnimiek, počet funkčných miest docentov a profesorov zodpovedá počtu docentov a profesorov, fyzických osôb, ktorí 
pôsobili na vysokých školách v období implementácie zákona (2002 – 2005). Tým sa de facto petrifikovala štruktúra a kvalifikácia 
vysokoškolských pedagógov, predovšetkým profesorov. Postupom času rastie význam prirodzenej obnovy personálneho obsadenia 
funkčných miest, hoci istá miera inflácie akademických titulov pokračuje aj naďalej. Aj s ohľadom na vývoj v oblasti akreditácie 
oprávnení na udeľovanie akademických titulov je na zváženie zmysel duálneho usporiadania, ktoré obsahuje tak akademické tituly 
podliehajúce akreditácii, ako aj funkčné miesta obsadzované autonómne vysokými školami a ich fakultami.

Zavedením trojstupňového vzdelávania prirodzene zanikol systém vedeckých hodností, keď vedecká hodnosť „kandidát vied – 
CSc.“., bola nahradená titulom „Philosophiae doctor – PhD“. Len ako reminiscencia minulosti zostala vedecká hodnosť „doktor 
vied – DrSc.“, ale príslušná komisia pre udeľovanie vedeckých hodností (SKVH) prešla z pôsobnosti Slovenskej akadémia vied pod 
pôsobnosť ministerstva (MŠVVaŠ SR). Táto vedecká hodnosť však nenašla miesto vo vysokoškolskej legislatíve a zostala len priesto-
rom na individuálnu iniciatívu jednotlivcov. SKVH zároveň pôsobí aj ako kvalifikačný orgán na pracovno-právne účely výskumných 
pracovníkov.

4.4  Hodnotenie úrovne vedeckej, umeleckej 
a ostatnej tvorivej činnosti

Končiaca sa komplexná akreditácia sa oproti predchádzajúcej sústredila okolo princípu hodnotenia výskumnej špičky fakulty v da-
nom odbore a nie celej masy akademických zamestnancov. V kritériách sa tento princíp odráža v kvantifikácii podielu akademických 
zamestnancov, ktorých výkony sa považujú pre akreditáciu za relevantné. Pri kvantifikovaní výstupov ide o doloženie výstupov 1/3 
akademických zamestnancov, o 10 % najcitovanejších, niekedy o šestinu, resp. stanovenie najmenšieho doloženého počtu napr. 15. 
Zároveň metodika uplatňuje aj princíp proporcionality rozdelenia výskumného výkonu, keď používa obmedzujúce pravidlo, podľa 
ktorého je najvyšší možný počet výstupov jedného akademického zamestnanca za hodnotené obdobe 5. 

Z vlastnej vôle, a nad rámec zákona, ktorý pre komplexnú akreditáciu stanovuje ucelené 6 ročné obdobie, zahrnula AK do podmie-
nok akreditácie vedeckej, umeleckej a ostatnej tvorivej činnosti aj podmienku podľa ktorej aspoň 40 % výstupov musí byť z druhej 
polovice hodnoteného obdobia. Príslušné kritériá pritom autorizoval minister školstva. 

Výstupy výskumu sa v rámci komplexnej akreditácie počítali viac ako jedenkrát. Prvýkrát ako samostatný atribút výstupov. Druhýkrát 
v rámci atribútu prostredia. Pre atribút prostredia bol do kritérií zahrnutý aj indikátor „kvalita akademických zamestnancov“, ktorý 
okrem úrovne formálnej kvalifikácie jednotlivca (index kvality IKA) zohľadňoval aj index kvality IKB, ktorého ukazovateľmi boli 

82 P. Johnson: Nepřátelé společnosti, Dvanáctá kapitol: Bašta snobského akademismu nebo továrna na poznání?, v Thomas Hobbes: Leviathan (1651), ROZMLUVY 
2000, ISBN: 80-85336-33-2
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najvýznamnejšie diela danej fakulty v danom odbore. Pritom je oprávnený predpoklad, že tieto diela boli zahrnuté aj do atribútu 
výstupov.

Kvalita výstupov výskumu, umeleckej a ostatnej tvorivej činnosti sa dnes dominantne opiera o scientometrické indikátory, ktoré 
umožňujú pomerne jednoducho a zrozumiteľne kvantifikovať výkony aj na kvalifikačnej stupnici. V rámci komplexnej akreditácie 
boli použité tri, patriace medzi najviac používané, Impakt-faktor, H-index a citácie. Miera a vplyv všetkých troch indikátorov kvality 
boli stanovené na základe konsenzu s hodnotenými. Napriek tomu, ako bolo spomínané v kapitole 4.2.5, je otázkou, nakoľko toto 
hodnotenie reflektuje excelentnosť a prípadnú možnosť rôznej profilácie na základe cieľov, výkonnosti a dosiahnutých výsledkov a 
či namiesto podpory kvality či priestoru pre zváženie rôznej intenzity a poňatie výskumnej činnosti bola v rámci súčasnej komplexnej 
akreditácie podporená skôr aplikácia princípu „nižšej latky“.

Impakt faktor bol použitý opakovane, ale jeho miera a vplyv boli zmenené. Princíp minimálnej prahovej hodnoty bol 
v tomto prípade citeľný. Pre Impakt faktor nebol použitý žiadny medzinárodný benchmark, napr. medián IF v danej 
skupine vedných odborov, hoci do úvahy sa brali práve medzinárodné publikačné výstupy. Nebola však ani snaha 
definovať priemer, či medián IF pre publikácie slovenských autorov, t.j. akýsi „národný“ Impakt faktor. Naopak, Im-
pakt faktor sa všeobecne využil na zníženie nárokov na kvalitu medzinárodných výstupov. Pre 1. komplexnú akredi-
táciu totiž platilo, že: väčšina IF ≥ 0.7IFM, max. IF ≥ 0.9IFM , minimum IF ≥ 0,10, maximum IF ≥ 1,25, priemer IF = 0,37, 
kde IF je konkrétny Impakt-faktor a IFM je medián Impakt-faktorov časopisov daného odboru. V rámci 2. Komplexnej 
akreditácie sa toto kritérium zmenilo tak, že skutočne použité hodnoty boli výrazne znížené, v niektorých prípadoch 
násobne (!) nižšie ako v prvom prípade. Tak napríklad Pedagogické vedy IF2009≥ 0.7IFM = 0,61,IF2013 = 0,14, čo 
je 4,35x menšia hodnota ako pôvodné kritérium, Právo IF2009 ≥ 0.7IFM = 0,46, IF2013 = 0,14, čo je 3,25x nižšia 
hodnota, Športové vedy IF2009 ≥ 0.7IFM = 1,09, IF2013= 0,10, čo je 10,9x nižšia hodnota!1 Inak vlastný rozsah Impakt 
faktora zostal nezmenený keď platí, že minimum IF ≥ 0,10, maximum IF ≥ 1,25. Priemer IF2015 je však oproti IF 2009 

nižší (0,32 vs. 0,37). Dokonca aj maximum IF = 1,25 pre fyziku a chémiu znamená pokles nárokov na kvalitu pub-
likácií v týchto odboroch, pretože namiesto IF ≥ 0,9IFM bol použitý IF = 1,25 čo je IF = 0,79IFM2013 (fyzika) resp. IF 
= 0,67IFM2013 (chémia), to predstavuje 1,26 násobné (fyzika), resp. 1,5 násobné (chémia) zníženie limitu pre úroveň 
A. Uvedené svedčí o všeobecnom poklese nárokov na kvalitu tak v prípade akreditácie študijných programov ako 
aj výskumných výstupov. Hirschov index patrí medzi indikátory, ktoré charakterizujú úroveň publikačných výstupov 
jednotlivca, keď za ich kvalitu sa považuje taký počet publikácií, ktoré majú v rámci každej taký počet citácií, ako je 
počet publikácií (h=1 znamená, že autor má jednu publikáciu s jednou citáciou, h=100 znamená, že autor má sto 
publikácií z ktorých každá má aspoň sto citácií). Jeho použitie pri komplexnej akreditácii je naplnením predstavy, že 
čím je na fakulte vyšší počet zamestnancov s čím vyšším Hirschovým indexom, tým je kvalita príslušného odboru vyš-
šia. Aj tento indikátor kvality publikácií je dnes predmetom dôkladného štúdia a kritiky z hľadiska jeho významu ako 
kvalitatívneho indikátora2,3,4,5. Naďalej prebieha intenzívny výskum existujúcich a vývoj nových scientometrických 
indikátorov kvality6,7,8,9,10. V rámci komplexnej akreditácie sa h-index objavuje pri hodnotení výskumnej, umeleckej 
a ostatnej tvorivej činnosti v atribúte prostredia medzi tzv. indexmi kvality ako index kvality IKD, ktorý bol definova-
ný ako podiel počtu všetkých akad. zamestnancov s h-indexom > hlimit k počtu všetkých akad. zamestnancov. Pritom 
platí, že „hlimit je určený pre účely akreditácie a vzhľadom na situáciu na Slovensku s hodnotou 12“ (fyzika), čo je 
ad hoc stanovená hodnota na základe konsenzu s hodnotenými. Z 25 oblastí výskumu a viac ako 100 fakúlt použili 
tento parameter len tri oblasti výskumu (fyzika, chémia, metalurgické a montánne vedy).

Citácie sú ako indikátor použité dvakrát. Prvýkrát ako index kvalita IKC, t.j. ako pomer celkového počtu citácií na výstupy akade-
mických zamestnancov fakulty podľa WOS v danej oblasti výskumu publikované v danom období, druhýkrát v atribúte ocenenia 
ako samostatný indikátor, ktorý vykazuje celkový počet citácií na 10 % najcitovanejších akademických zamestnancov fakulty podľa 
WOS a iných relevantných databáz za celé obdobie ich činnosti. IKC je fakticky počet citácií na jednu publikáciu za hodnotené ob-
dobie všetkých zamestnancov, t.j. za odbor u hodnoteného. Z 25 oblastí výskumu a viac ako 100 fakúlt použilo tento parameter len 
päť oblastí výskumu (9-1-fyzika,11-metalurgické a montánne vedy, 12-chémia, 18-lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke 
vedy a 20-veterinárne vedy).

Z údajov v literatúre je zrejmé, že použitie len jediného, či niekoľko málo intuitívne vybraných scientometrických indikátorov je pre 
hodnotenie kvality publikácií nedostatočné, hoci môže poskytnúť o nej istý obraz.
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Hlavným nedostatkom scientometrického hodnotenia kvality výskumných výstupov v komplexnej akreditácii však nie je malý a sub-
jektívny výber indikátorov kvality. Nedostatkom je absencia relevantného, t.j. medzinárodného porovnania (benchmark) hodnote-
ných výstupov. Veda je medzinárodná, preto iné ako porovnanie lokálnych výstupov s aspoň medzinárodným priemerom má len 
malú výpovednú hodnotu o skutočnej kvalite miestneho výskumu. Pritom Akreditačná komisia stanovila fakticky národné benchmarky 
tak pre Impakt faktor ako aj pre Hirschov index konsenzuálne s hodnotenými. Keďže kvalita je, podobne ako intelektuálny potenciál, 
distribuovaná podľa Gaussovej krivky, prevážil pri kvantifikácii hraničných hodnôt týchto indikátorov slovenský priemer a pravde-
podobne aj podpriemer. A ten je výrazne vzdialený od ktoréhokoľvek medzinárodného priemeru (svet, Európa, susedné krajiny 
a pod.). Zároveň bolo konsenzuálne dohodnuté, ktoré z komisiou vybraných indikátorov budú pre danú oblasť výskumu vôbec po-
užité. Výsledkom je, že impakt faktor bol ako jediný použitý univerzálne, citácie boli použité selektívne, najprv ako množstvo citácií 
pre 10 % najcitovanejších autorov a potom ako indikátor kvality IKC pre všetky citácie všetkých autorov fakulty. IKC však bol použitý 
len 5-krát. Hirschov index bol použitý len trikrát, pravdepodobne ako výraz rozdielnych publikačných zvyklostí v rôznych oblastiach 
vedy, keď 22 ostatných oblastí výskumu sa rozhodlo tento indikátor nepoužiť. S ohľadom na konsenzuálnu selektivitu vybraných 
indikátorov nemohlo byť hodnotenie kvality výstupov iné ako len „lokálne“. Slovenskej výskumnej špičke, ktorá napriek všetkému 
ešte existuje, to neublíži, len bude príliš riedená výstupmi, ktorých kvalita ledva zodpovedá lokálnym podmienkam. Takéto zriedenie 
kvality negatívne ovplyvňuje toľko potrebnú diferenciáciu vysokých škôl.

Metodika akreditácie a jej kritériá sa pri všetkom úsilí používať množstvo dobre kvantifikovateľných indikátorov neubránili po-
skytnutiu priestoru istej dávke subjektivity aj v tejto časti, ktorá vďaka dnešnému stavu scientometrie umožňuje najobjektívnejšie 
hodnotenie daného sektora (výskumu) v porovnaní s ostatnými (vzdelávanie, riadenia a administratíva). Kritériá totiž ustanovujú, že 
„... Akreditačná komisia rešpektuje rôzne zvyklosti a spôsoby formulovania zaužívané v jednotlivých oblastiach, napr. rôznu mieru, 
s akou sa používa na vyjadrenie podmienok kvantifikovanie (napr. „impakt faktor rovnajúci sa alebo väčší než 0.4“), kvalifikovanie 
(napr. výrazmi renomovaný, významný a pod.) alebo ich len implicitné chápanie (napr. pri vyjadrení niektorých podmienok pomocou 
bibliografickej kategorizácie), ktoré však treba chápať tak, aby vyjadrovali porovnateľnú úroveň kvality.“

„....Významné diela zhodnotí ad hoc a zaradenie do príslušnej kategórie vykoná pracovná skupina na základe poskytnutých údajov 
....“

„....Úroveň infraštruktúry zhodnotí a zaradenie do príslušnej kategórie vykoná pracovná skupina na základe poskytnutých údajov 
a obhliadkou priamo na mieste....“
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5 Hodnotenie interných systémov 
zabezpečenia kvality

5.1 Prístup k hodnoteniu interných 
systémov zabezpečenia kvality

Akreditačnou komisiou stanovené kritériá pre hodnotenie interného systému kvality sú dôkladné a podrobné, vo všeobecnosti dobre 
koncipované. Keďže boli, podobne ako ostatné kritériá, pripravené v konsenze s akademickou komunitou, najskôr reflektujú prax 
vysokých škôl pri príprave svojich vnútorných systémov pre zabezpečenie kvality, ktoré vychádzajú prevažne z ESG a reflektujú 
súčasnú znalosť obsahu a významu ESG aj zo strany AK. Vlastná prax AK pri hodnotení vnútorných systémov zabezpečenia kva-
lity však nebola tak dôsledná. Svedčí o tom úplne jednotné a identicky formulované hodnotiace stanovisko Akreditačnej komisie 
v záverečných hodnotiacich správach 22 vysokých škôl, ktoré boli doteraz (do 21.9.2015) zverejnené. Toto unifikované stanovisko 
AK znie: „Na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 Akreditačná komisia konštatuje, 
že Univerzita XY má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni.“ Z uvedeného 
postupu AK je zrejmé, že jej členovia, ani členovia pracovných skupín nenašli priestor pre osvojenie si a aplikáciu širšieho rámca 
vedomostí, znalostí a skúseností z oblasti interných systémov zabezpečenia kvality. Keďže neprešli ani žiadnym (autorom známym) 
vzdelávaním či školením v tejto oblasti, nemohlo prísť k naplneniu takéhoto predpokladu. Faktom, už spomenutým v tomto texte je, 
že sektor školstva, asi nielen v Európe, je možno posledný, ktorý nemá zavedené a zažité interné systémy kvality ako ich poznáme 
z iných sektorov (priemysel, ostatné služby).

Neznamená to, že by sa vysoké školy nestarali o svoju kvalitu, ale doteraz používané riešenia a systémy (väčšinou mozaika navzá-
jom nesúvisiacich prvkov a/alebo procesov na jednotlivých úrovniach) boli a doteraz sú vzdialené od toho, čo poznáme v ostatných 
sektoroch. Trend zavádzania takýchto systémov je pomerne nový, trvá len niekoľko málo rokov. Faktom však tiež je, že univerzity 
v Európe intenzívne pracujú na zostavovaní svojich interných systémov kvality. Ako je uvedené ďalej, slovenské vysoké školy sa tiež 
chopili tejto príležitosti. Postup AK v rámci tejto komplexnej akreditácie sa však v tejto oblasti ukazuje ako nedostatočný.

Možno oprávnene pochybovať, že AK využila príležitosť vyhodnotiť súčasný stav v oblasti vnútorných systémov pre zabezpeče-
nie kvality v zmysle parametrov stanovených zákonom. Ten totiž hovorí, že vnútorný systém kvality školy má byť vypracovaný, 
zavedený, používaný, funkčný a podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých súčastí vysokej školy  
Hodnotiace správy AK z komplexnej akreditácie uvádzajú, že vysoká škola doložila, že má vypracovaný (t.j. zostavený a preroko-
vaný)a zavedený (t.j. schválený a implementovaný) vnútorný systém kvality. Nič však nehovoria o tom, či je takýto systém používaný 
(t.j. doložené údaje za viac rokov) a ako je funkčný (t.j. využívanie údajov zo systému pri riadení školy a jeho dopady). Rovnako sa 
vyjadrenia AK netýkajú skutočnosti, či je takýto systém rozpracovaný na podmienky jednotlivých súčastí školy. Ani z iných zdrojov 
nie sú dostupné informácie, že by v súčasnosti ktorákoľvek vysoká škola na Slovensku disponovala interným systémom kvality, ktorý 
by spĺňal uvedené požiadavky zákona. V skutočnosti AK ani nemohla uvedené skutočnosti od vysokých škôl požadovať. 

Ako už bolo uvedené, tieto ustanovenia sa do zákona o vysokých školách dostali v období, kedy žiadna z nich nemohla pre potreby 
2. komplexnej akreditácie doložiť nič, okrem vypracovania, schválenia a formálneho implementovania takéhoto systému. Napriek 
tomu mala a mohla byť 2. komplexná akreditácia využitá v tejto oblasti veľmi zmysluplne. 

Nič nebránilo AK, aby stanovila kritériá, ktoré by od vysokých škôl vyžadovali plnenie tých požiadaviek, ktoré určuje zákon. Pri 
vlastnom hodnotení potom mohla konštatovať dokonca aj ich nesplnenie v príslušných častiach, lebo dôvodov na takýto stav bolo 
a stále je dosť. Zároveň, nakoľko to má v popise kompetencií, mohla AK vypracovať odporúčania pre vysoké školy a celý systém, 
vrátane ministerstva a vlády, ako postupovať ďalej. Keďže princíp primárnej zodpovednosti vysokej školy za svoju kvalitu nielen že 
zostal v nových ESG zachovaný, ale jeho postavenie sa ešte zosilnilo. Preto mohla a mala AK navrhnúť a odporučiť, aby sa hod-
notenie týchto systémov stalo základným a určujúcim prvkom nasledujúcej 3. komplexnej akreditácie, ktorej obdobie, fakticky prvú 
tretinu, máme už za sebou. Tým by sa získalo hneď niekoľko pozitív. 

Predovšetkým by sa konečne odstránil strategický nedostatok komplexných akreditácií, ktorým je ex post a ad hoc určovaná meto-
dika a kritériá. Takto by sa základný princíp komplexnej akreditácie stanovil už štyri roky pred jej začiatkom. Druhým pozitívom by 
bol fakt, že vysoké školy by dostali signál, čo ešte majú v tejto oblasti robiť, t.j. prospelo by to ich manažmentu. A tretím, celospolo-
čenským prínosom by bol fakt, že takýmto spoločným úsilím by aj Slovensko zostalo efektívne zapojené do vývoja EHEA ako rovno-
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cenný partner ostatným krajinám. Dokonca aj bez ohľadu na konečný výsledok a úroveň zostavených interných systémov kvality. Ide 
o tak vážnu vec, že stojí za námahu i dostatok času a prostriedkov, ktoré sa jej venujú. Namiesto toho AK svojím štandardizovaným 
výrokom  utlmila akcent na predmetnú oblasť pre všetky vysoké školy i celý systém. Podľa zverejneného stanoviska je Slovensko 
krajinou, v ktorej všetky vysoké školy majú „vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej 
úrovni.“ Vrátiť tento stav uspokojenia do reality bude vzhľadom na doterajšiu váhu komplexnej akreditácie veľmi náročné.

5.2 Výsledky a možné dôsledky hodnotenia
Akreditačná komisia zverejnila 21.9.2015 hodnotiace materiály 22 vysokých škôl, ktoré absolvovali 2.komplexnú akreditáciu. Ko-
misia navrhla 17 z nich ponechať v kategórii univerzitných vysokých škôl a 5-tim navrhla zmenu zaradenia z univerzitného na iný 
typ vysokej školy. 

2.komplexná akreditácia nie je ukončená pre všetky vysoké školy, ale už dnes možno pozorovať dva dôsledky:

(1) Súčasne platné znenie zákona nedáva ministerstvu školstva a ministrovi osobne inú možnosť, len vyzvať vysoké školy, ktoré boli 
navrhnuté na iné ako doterajšie zaradenie, aby v zákonom stanovenom termíne odstránili zistené nedostatky a podali o tom 
správu. Tá je následne poskytnutá Akreditačnej komisii na posúdenie, na základe ktorého minister vydá rozhodnutie o zara-
dení dotknutých vysokých škôl. Z metodiky 2. komplexnej akreditácie je zrejmé, že dôraz bol položený na úroveň výskumnej, 
umeleckej a ostatnej tvorivej činnosti a kvalitu ich výsledkov. To sú však skutočnosti, ktoré patria minulosti a nedajú sa žiadnym 
spôsobom zmeniť, či „napraviť“. Preto je (napriek precedensu z 1. komplexnej akreditácie) ťažké si predstaviť, ako môžu do-
tknuté vysoké školy „napraviť“ napr. publikačnú činnosť svojich doktorandov, ktorá nebola v hodnotenom období vykonaná.

(2) Prevažná väčšina - 17 z 22 doteraz hodnotených vysokých škôl – zostala podľa návrhu AK v kategórii univerzitných vysokých 
škôl. Uvedené znamená, že ani 2. komplexná akreditácia nesmeruje k žiaducej inštitucionálnej diferenciácii vysokých škôl. 
Takýto výsledok, založený na lokálnych, či lokálne nastavených medzinárodných indikátoroch neprispieva k rozvoju kvality 
slovenského vysokého školstva a vysokých škôl samotných. Takýto výsledok v akademickom prostredí nemotivuje. Nemotivuje 
ani úspešných, ani tzv. neúspešných, ktorí nepreukázali ani tú veľmi nízko nastavenú úroveň kvality. V zrkadle akreditácie totiž 
prakticky niet ani jedných ani druhých, všetci sú stále rovnakí. Možnosť preradenia z úrovne univerzity zostáva stále len vir-
tuálna a „úspech“ v komplexnej akreditácii je dôvodom na spokojnosť a uspokojenie sa podporujúce existujúcu zotrvačnosť. 
S trochou sarkazmu sa totiž môžeme odvolať na tvrdenie, že  všetci, aj tzv. neúspešní, majú predsa podľa výsledkov komplexnej 
akreditácie  dostatočný a fungujúci interný systém pre zabezpečenie kvality. Takýto výsledok naďalej skôr konzervuje egalizo-
vaný, na rovnostárstve založený systém univerzitných vysokých škôl a ich zotrvačný pohyb do budúcnosti. Po oznámení výsled-
ku komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl zavládla v akademickom prostredí všeobecná spokojnosť, problém zvaný „kvalita“ 
sa (pravdepodobne opäť) odložil na ďalšie roky bokom. Indície z mimoakademického prostredia, najmä od zamestnávateľov, 
ale tiež od kohort uchádzačov o štúdium, ktoré volia vo vysokom percente štúdium inde ako na Slovensku však naznačujú, že 
týmto problém kvality nebude možné pokladať za doriešený.
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6 Účasť študentov a ďalších 
partnerov a transparentnosť

Európske normy a štandardy pre zabezpečenie kvality (ESG) tak v pôvodnom ako aj v inovovanom znení odkazujú na účasť štu-
dentov pri externom zabezpečovaní kvality83,84. Interná prax vysokých škôl pozná používanie študentských dotazníkov, hoci ich vý-
sledky nie sú využívané systémovo a málokedy presiahnu úroveň pracoviska, či fakulty. Akreditácia na Slovensku vôbec nepoužíva 
študentov ako riadnu súčasť tohto procesu. To je významná odchýlka od ESG a slabina akreditácií, ako sú tieto, vykonávané v SR. 
Nekorešponduje to vôbec s postavením študentov v samospráve vysokých škôl a je známe, že účasť študentov v externých častiach 
zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia v mnohých európskych krajinách je dnes ich riadnou súčasťou.

Zároveň, ako ukazujú aj výsledky prieskumu názorov v akademickej komunite aj medzi predstaviteľmi praxe (pozri 3.2.3), nie sú do 
hodnotenia kvality zaangažovaní v dostatočnej miere ani predstavitelia „sveta práce“ - podnikovej praxe, verejného či neziskového 
sektora, kde je to relevantné. To znižuje komplexnosť a relevantnosť celkového hodnotenia a potenciál pre reflexiu problémov a mož-
ných prístupov k ich ďalšiemu riešeniu. Aj z tohto dôvodu je zapojenie vonkajších partnerov ďalším predpokladaným, hoci možno nie 
implicitne vyjadreným, princípom európskeho prístupu k bezpečnosti kvality vysokoškolského vzdelávania.

V tomto smere sa javia ako cenná inšpirácia prieskumy, ktoré zrealizovalo CVTI SR v rámci národného projektu „Vysoké školy ako 
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Tieto priniesli na hodnotnej vzorke 15 000 respondentov (absolventov vysokých škôl 
v rokoch 2008 až 2014) reflexiu spokojnosti s absolvovaným vysokoškolským vzdelaním aj informácie o zaradení na trhu práce, 
vrátane porovnania v získanom povolaní potrebných a na škole vyprofilovaných kompetencií. Obdobné zisťovania u absolventov 
a študentov sa zdajú byť trendom, ktorý by mali slovenské vysoké školy nastúpiť.

Na rozdiel od neúčasti študentov a ďalších partnerov pri externom zabezpečovaní kvality štúdia je transparentnosť akreditačných 
postupov a výsledkov z pohľadu autorov úplne dostatočná. Istú výnimku v inak vysokej miere transparentnosti 2. komplexnej akredi-
tácie je neprístupnosť akreditačných dokumentov (spisov) pre odbornú i laickú verejnosť, vrátane zamestnancov a študentov prísluš-
nej vysokej školy. Zdroj pre túto skutočnosť a jej potenciálne dopady by bolo vhodné v akademickej komunite zvážiť.

83 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher EducationArea, 2010, isbn 952-5539-05-9 (pdf )

84 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), Revised ESG approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 
on 14-15 May 2015.
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7 Skúsenosti s internou formou 
zabezpečenia kvality vysokých škôl

Európske normy a štandardy pre zabezpečenie kvality – ESG od začiatku určujú primárnu zodpovednosť za kvalitu vysokým ško-
lám. Medzi základné princípy pritom zaraďujú o.i. schopnosť vysokej školy preukázať svoju kvalitu doma i na medzinárodnej úrovni.

Skôr uvedené časti z Programového vyhlásenia vlády poukazujú na skutočnosť, že vláda ešte nebola pripravená akceptovať tento 
základný princíp ESG. Formálne bol prijatý záväzok splnený tým, že síce nie expresis verbis odvolávkou na ESG, ale de facto áno 
novelou zákona o vysokých školách boli tieto učinené v zmysle ESG primárne zodpovednými za svoju kvalitu s tým, že podľa zákona 
musia mať vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný interný systém kvality.

7.1 Vymedzenie prístupu k zabezpečeniu kvality
Nemožno povedať, že kvalita a starostlivosť o ňu na slovenských vysokých školách chýbajú. Sú však poplatné tradíciám a rezistent-
né voči zmenám. V rámci samosprávneho charakteru vysokých škôl boli kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality rozdelené 
vcelku vhodným spôsobom. Dekani fakúlt a rektori vysokých škôl sú zodpovední za prípravu návrhov na personálne zloženie vedec-
kých rád. Akademické senáty fakúlt a vysokých škôl sú zodpovedné za prerokovanie a schválenie návrhov na zloženie vedeckých 
rád fakúlt a vysokých škôl. A vedecké rady, ktorých predsedami sú zo zákona dekani fakúlt a rektori vysokých škôl majú priamu 
zodpovednosť za kvalitu štúdia a vedeckého výskumu na fakultách a vysokých školách a musia o nej raz do roka vydať správu. Tým 
je kruh uzavretý, kompetencie v oblasti zabezpečenia kvality rozdelené. Uvedený systém má v sebe o.i. imanentne zabudovaný 
a neodlúčiteľný prvok osobnej zodpovednosti. Tá je daná postavením dekana a rektora, ktorí jediní sú oprávnení navrhovať členov 
vedeckých rád, presadzovať navrhované zloženie týchto orgánov v akademických senátoch a viesť tieto orgány pri ich činnosti. 
Z uvedeného vyplýva, že dekani a rektori sú osobne zodpovední za stav kvality poskytovaného vzdelávania a výskumu na fakultách 
a vysokých školách. Majú postavenie, všetky kompetencie a zdroje, aby vo svojej pôsobnosti kvalitu výkonu fakulty a školy aj naozaj 
zabezpečili a budovali. 

Súčasný prístup k zabezpečeniu kvality na vysokých školách však možno ilustrovať na príklade jedného zo zverejnených systémov 
kvality (nebudeme v záujme korektnosti citovať autorov), ktorý formuluje: „...Jednou z prekážok zlepšenia súčasnej inštitucionálnej 
politiky vysokých škôl v oblasti kvality vzdelávania na Slovensku je skutočnosť, že Slovensko sa síce prihlásilo k európskemu kvalifikač-
nému rámcu a verejne deklaruje potrebu zvyšovania kvality vzdelávania na vysokých školách, avšak chýba jednoznačné a konkrétne 
určenie merateľných výsledkov vzdelávania. Profil absolventa, ktorý je spracovaný pre všetky študijné programy ..., charakterizuje 
všeobecné výsledky vzdelávania. Informačné listy predmetov obsahujú ciele vzdelávania, a nie výsledky vzdelávania (learning 
outcomes). Z hodnotenia progresu študentov v rámci postupného získavania vedomostí, schopností a zručností v predmetoch a študij-
nom programe na účely hodnotenia akreditačnou komisiou nie sú známe závery. V novele zákona o vysokých školách je zavedená 
povinnosť vypracovať vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania, ale chýbajú kritériá, podľa ktorých sa má systém hodnotenia 
nastaviť. Každá z vysokých škôl bude teda pristupovať k jeho tvorbe podľa vlastných predstáv a podľa stupňa poznania v tejto ob-
lasti bez jednotného formulovania výsledkov vzdelávania. V podmienkach Slovenska chýbajú jednoznačné pravidlá, kritériá určenia 
kompetencií študentov podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania v príslušnom stupni štúdia študijného programu. Opisy študijných 
odborov sú postavené na vymenovaní vedných odborov, a nie na dosiahnutí kvality vzdelávania a vymedzení požadovaných vedo-
mostí, schopností a kompetencií absolventov študijných programov v rámci študijného odboru.“

Tvrdenia sú čiastočne opodstatnené, nakoľko výsledky vzdelávania (learning outcomes) nie sú naozaj príliš dobre definované, 
zvlášť aj preto, že SR už má stanovený svoj Národný kvalifikačný rámec85, hoci nie je známe jeho bežné používanie. Zároveň štú-
dia obsahuje požiadavku na centralizované kritériá pre interné systémy kvality a ich väzbu na akreditácie, čo je typický ústup od 
vlastnej zodpovednosti vysokej školy za svoju kvalitu. Autori štúdie tiež dokladujú, že „...Kvalita vysokej školy na národnej úrovni sa 
hodnotí podľa počtu vedeckých statí publikovaných v renomovaných (karentovaných) domácich a zahraničných časopisoch, podľa 
počtu vedeckých a výskumných projektov, počtu vedeckých monografií, ktoré majú vysoko teoretický a vedecký základ. Prax však 
potrebuje odborníkov, ktorí dokážu riešiť spoločenské a ekonomické problémy určitého regiónu či podniku. Z hľadiska hodnotenia a 
financovania verejných vysokých škôl sa nezohľadňuje počet projektov alebo dohôd o spolupráci s praxou uzatvorených s podnika-

85 Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky a prepojenie na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. MŠVVaŠ, 2012
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teľskými subjektmi alebo štátnou správou a samosprávou, konferencie či školenia uskutočnené pre prax.“ Spolu s predchádzajúcim 
textom ide o požiadavky, ktoré vychádzajú z úzko lokálneho pohľadu. Autori si akoby menej uvedomujú, že aj slovenský trh práce 
je dnes súčasťou otvoreného priestoru Európskej únie, ktorý zaručuje voľný pohyb osôb, kapitálu, tovaru i služieb.

To vytvára tlak na zodpovednosť vysokých škôl na kvalitu absolventov meranú nie miestnymi, ale minimálne európskymi dimenziami, 
aj keď budú títo pôsobiť len v miestnej, slovenskej, časti európskeho trhu práce. Paradoxne sa táto skutočnosť objavuje v ďalšej časti 
už vyššie citovaného textu, ktorá tvrdí: „ ... Príprava kvalitných absolventov pre potreby trhu práce v súlade s ESG je prioritou učite-
ľov, avšak prostredie trhu práce na Slovensku nie je pripravené na ich umiestnenie. Absolventi s vysokoškolským vzdelaním sú často 
„prekvalifikovaní“ na súčasné potreby trhu práce na Slovensku, pritom so svojou kvalifikáciou nachádzajú pracovné uplatnenie mimo 
Slovenska a sú úspešní.“ Ide o čisto deklaratívne tvrdenie s tým, že podľa autorov nie vysoká škola sa mýli pri organizácii svojho 
vzdelávania, nie ona spôsobuje svojím absolventom problémy na slovenskej časti európskeho trhu práce, kde sú „prekvalifikovaní“, 
ale chyba je na miestnom trhu práce, ktorý vraj nie je pripravený, hoci „európsky“ je. Toto je typické stanovisko slovenskej vysokej 
školy, ktorá má ambíciu byť vysokou školou „univerzitného typu“ t.j. s dominanciou akademického vzdelávania (II. a III. stupeň) 
a masovou produkciou absolventov tohto typu, a pokiaľ majú jej absolventi problém s umiestnením sa na miestnom trhu práce, tak je 
to problém tohto trhu a nie danej vysokej školy... 

Naviac, prvok hodnotenia procesov, tiež vstupov a výstupov, ktoré by väzbu na trh práce a zamestnateľnosť absolventov reflektova-
li, je v celkovom vonkajšom (a následne aj vnútornom)  hodnotení a zabezpečení kvality značne podhodnotený. To je ale samozrej-
me aj dôsledok toho, že ide o aspekty, ktoré nie sú ľahko parametrizované a vyjadrené predvolenými indikátormi, prípadne ide o 
údaje doposiaľ nie celkom systematicky zisťované.

Verejne dostupné informácie ukazujú, že vysoké školy vykonali v uplynulých rokoch v oblasti formálneho zabezpečenia kvality 
pomerne veľký kus vcelku užitočnej práce. Väčšina z nich má dnes aj verejne dostupné materiály o svojom internom systéme pre za-
bezpečenie kvality (pozri internetové stránky vysokých škôl). Ako uvádzajú publikácie zo slovenského prostredia venované v súčas-
nosti uvedenej problematike86: „...možno konštatovať, že problematike zabezpečovania kvality realizovaných výchovno-vzdelávacích 
procesov a poskytovaného vzdelania sa venuje pozornosť na všetkých vysokých školách v SR, pričom táto problematika je súčasťou 
viac-menej tých istých základných oficiálnych inštitucionálnych dokumentov. Rozdiely sú v miere rozpracovanosti tejto problematiky 
v príslušných dokumentoch a v úrovni implementácie systémov zabezpečovania kvality a strategických zámerov rozvoja kvality do 
praxe. Vysoké školy pritom prioritne vychádzajú z kritérií, ktoré pri hodnotení vysokých škôl používa Akreditačná komisia, ktorá je 
poradným orgánom MŠVVaŠ SR. Nestabilita kritérií, podľa ktorých sú vysoké školy posudzované Akreditačnou komisiou, má však 
dopad na formulovanie ich parciálnych stratégií, čo sa väčšinou prejavuje v neuvádzaní konkrétnych zámerov vytvárania komplex-
ných systémov zabezpečovania kvality vzdelávania.

7.2 Vnútorné systémy zabezpečenia 
kvality ako strategická priorita

Za hlavný dokument, v ktorom slovenské vysokoškolské inštitúcie deklarujú svoje stratégie zabezpečovania kvality možno označiť 
Dlhodobý zámer rozvoja inštitúcie (vysokej školy). Tento dokument v žiadnej zo sledovaných inštitúcií nevychádza explicitne z no-
riem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG), ale odporúčania ESG sú v 
ňom v určitej miere reflektované v každej inštitúcii (napr. snahy o vytváranie jednotných systémov zabezpečovania kvality pre všetky 
inštitucionálne súčasti, budovanie interného sledovania kvality výučby cez hodnotenia študentov a pod.). 

Doterajšia prax a skúsenosti vysokých škôl ukazujú, že medzi vonkajšie faktory negatívne pôsobiace na proces implementácie ESG 
do praxe možno zaradiť:
– nejednotnosť obsahov dokumentov prijatých bolonským procesom, národnými autoritami, akademickou obcou na celosloven-

skej úrovni a akademikmi na inštitucionálnej úrovni,
– absenciu spoločných stratégií a dokumentov prijatých akademickou komunitou a miestnou samosprávou,
– nejednotnú politiku a metodiku zabezpečovania hodnotenia kvality na vysokých školách, rozdielne spôsoby a metódy evaluá-

cie (samohodnotenie, CAF, ESG, ISO9001:2008),
– časté zmeny v uplatňovaných kritériách hodnotenia kvality vysokých škôl,
– používanie rozdielnych kritérií a ukazovateľov zo strany rôznych inštitúcií pri externom hodnotení vysokých škôl,
– prílišné byrokratické zaťaženie vysokých škôl,
– nedostatočnú akceptáciu umeleckej činnosti a jej výskumu,

86 Hašková A., a kol.: Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v národnom kontexte Slovenskej republiky, UKF, 2013, ISBN 978 ‐ 3 ‐16‐148410‐0
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– často sa meniace nastavenie parametrov metodiky prideľovania verejných financií vysokým školám zo strany Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR,

– nutnosť zvažovať regionálne disparity pri implementácii ESG v rámci jednotlivých inštitúcií (napr. opodstatnená rozdielnosť 
hodnotenia uplatniteľnosti absolventov na trhu práce v jednotlivých regiónoch),

– financovanie trvalo udržateľného systému kvality podľa požiadaviek ESG.

Ako najzávažnejšie vnútorné (inštitucionálne) faktory negatívne pôsobiace na proces implementácie ESG do praxe boli identifiko-
vané nasledujúce skutočnosti:
– nejednotnosť vnímania predmetnej problematiky zúčastnenými stranami (manažmentom, zamestnancami, študentmi),
– nejednotnosť a prípadná absencia systematickej sústavy organizačných noriem a prístupov k zabezpečovaniu kvality na jed-

notlivých organizačných súčastiach vysokej školy,
– nedôvera v možnosť aplikácie rovnakého postupu hodnotenia v rámci celej inštitúcie vzhľadom na odlišnosti a špecifiká jed-

notlivých fakúlt, katedier, ústavov, študijných programov (problém aplikovania rovnakého postupu hodnotenia na celej vysokej 
škole),

– nedostatočná komunikácia medzi akademickou obcou a manažmentom vysokej školy,
– nedostatočná komunikácia v rámci akademickej obce ako aj v rámci manažmentu vysokej školy,
– časová náročnosť vytvárania systémov zabezpečovania kvality a ich implementácie do praxe,
– nízka informovanosť o existencii požiadaviek ESG, vrátane absencie jednotných a presne špecifikovaných kvantitatívnych 

ukazovateľov pre napĺňanie tejto stratégie na inštitucionálnej úrovni,
– nedostatočná znalosť noriem a smerníc ESG na nižších úrovniach vysokej školy,
– rôzna miera pozornosti venovaná zo strany nižších organizačných zložiek (napr. zo strany katedier) rozvoju kvality,
– rôznorodosť prístupov k hodnoteniu výkonov pedagogických zamestnancov v rámci jednotlivých organizačných zložiek vyso-

kej školy,
– odlišný prístup k vytváraniu kultúry kvality v predchádzajúcich obdobiach,
– rozdielnosť dosiahnutých úrovní v implementácii hodnotenia kvality v rámci jednotlivých organizačných zložiek danej vysokej 

školy,
– absencia koordinácie systému hodnotenia kvality,
– absencia komisie pre kvalitu na úrovni vysokých škôl,
– systém hodnotenia neumožňujúci uplatňovanie interného benchmarkingu,
– nízka motivácia jednotlivcov ako aj organizačných jednotiek zapojiť sa do systému zabezpečovania kvality,
– administratívna a finančná záťaž spojená s napĺňaním politiky zabezpečovania kvality,
– neefektívne postupy zapájania študentov do merania kvality zo strany univerzity a jej súčastí,
– rozpor medzi deklarovanými požiadavkami študentov na umožnenie ich participácie na hodnotení kvality poskytovaného 

vzdelávania a mierou ich zapojenia do týchto procesov,
– uplatňovanie účelového hodnotenia zo strany študentov oproti uplatňovaniu požiadavky skutočnej kvality vzdelávania spoje-

nej s vyššou náročnosťou štúdia,
– neochota študentov participovať hlavne opakovane v procese merania kvality na univerzite.

Uvedené konštatovania zodpovedajú realite. Takmer všetky vysoké školy majú verejne dostupnú, t.j. na internete zverejnenú do-
kumentáciu svojho vnútorného systému pre zabezpečenie kvality. Tieto systémy sú primárne založené na implementácii ESG na 
podmienky vysokej školy. Navzájom sa však líšia metodikou hodnotenia kvality, keď najjednoduchšie verzie odkazujú na tradičné 
postupy študentských dotazníkov a hodnotiacich správ pracovísk/katedier, vedeckých rád fakúlt a vedeckej rady vysokej školy až 
po verzie, ktoré metodicky sledujú ustanovenia systému CAF (Common Assesment Framework) alebo niektorej, či dokonca viacerých 
ISO noriem z oblasti manažérstva kvality (ISO 9001:2009, ISO 9004, ISO 19011 a pod.) Rozpracovanie je pomerne všeobecné, 
ale v zásade umožňuje vysokej škole sledovať a hodnotiť kvalitu vzdelávania na úrovni vysokej školy aj na úrovni jej súčastí. Riadnou 
súčasťou vnútorného systému zabezpečenia kvality je na každej vysokej škole dokument o politike vysokej školy v oblasti kvality 
– Politika kvality. Organizačne má metodiku i hodnotenie, t.j. systém zabezpečenia kvality v kompetencii Rada pre kvalitu vysokej 
školy. Typickým faktom týchto systémov je ich schvaľovanie a implementácia v období r. 2012 – 2014. Výnimkou sú UMB v Banskej 
Bystrici a Technická univerzita v Košiciach. Ide o školy, ktoré sa problematike manažmentu kvality venujú výrazne dlhšie ako ostatné 
vysoké školy na Slovensku. Tieto dve vysoké školy dnes disponujú aj oficiálnymi certifikátmi pre manažérstvo kvality (UMB s certifi-
kátom ISO 9001:2009 vydaný autoritou IQ-CZ s.r.o., certifikačný orgán č. 3067 a TUKE ISO 9001:2009 s certifikátom TUV SUD 
Slovakia s.r.o.). 
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Uvedený text odbornej publikácie87však poukazuje aj na niektoré omyly a mýty, ktoré sú v prostredí slovenských vysokých škôl 
bežné. Autorom napr. vadí, že vysoké školy majú svoje interné systémy kvality rôznorodé, založené nielen na ESG, ale metodicky 
napr. na ISO normách. Rovnako autorom vadí, že tieto systémy nie sú centrálne, na národnej úrovni koordinované, vrátane toho, že 
nemajú centrálne definované a kvantifikované indikátory kvality. V niektorých iných publikáciách88 sa objavuje predstava, aby tieto 
systémy boli koordinované a zodpovedali požiadavkám komplexnej akreditácie. Ide o opakujúci sa prejav správania sa slovenských 
vysokých škôl, ktoré len v núdzi pôsobia autonómne, inak sa pravidelne a sústavne dožadujú metodických usmernení, dokonca 
priamych pokynov od štátnej autority, hlavne MŠVVaŠ. Preto sú všetky doteraz vypracované vnútorné systémy kvality reflexiou ESG, 
ktoré boli a sú pre vysoké školy jedinou „metodickou“ príručkou. To je iste možné označiť za správne, len tá reflexia je zatiaľ príliš 
mechanická. Chýba v nej väčší prejav originality každej vysokej školy. Rovnako za medzeru možno považovať fakt, že väčšina sys-
témov kvality vysokých škôl sa sústredila výlučne na oblasť vzdelávania, len niektoré z nich majú vypracovaný aj systém hodnotenia 
kvality výskumu a len výnimočne sa systém kvality zaoberá aj kvalitou administratívy a manažmentu vysokej školy (napr. Univerzita 
Komenského). Je to medzera napriek tomu, že ESG sa venujú len vzdelávaniu, ale zákon o vysokých školách je v tomto smere uni-
verzálny a hovorí explicitne, že: „Hlavným cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri 
činnostiach vysokej školy a fakulty“.89 Napriek tomu ide o prirodzený jav, keďže celá oblasť systémov kvality je na začiatku svojej 
existencie a potrebuje získať predovšetkým základné skúsenosti. V budúcnosti však možno očakávať nielen komplexné pokrytie 
aspoň hlavných procesov vysokej školy takýmto systémom, ale aj jeho inštitucionalizáciu v podobe povinnej certifikácie týchto sys-
témov, ktorá nemusí, či skôr nemala by byť priamo naviazaná na akreditáciu a jej orgány.

Vypracované, schválené a implementované systémy kvality sa všetky, tak ako sa očakáva, opierajú o dlhodobé zámery rozvoja 
vysokých škôl. Tie sú tiež väčšinou verejne dostupné. Zaujímavé je, že niektoré vysoké školy (napr. Univerzita Komenského) dospeli 
k poznaniu, že je pre nich zaujímavé definovať svoj dlhodobý zámer rozvoja na obdobie dlhšie ako predpokladá zákon (5rokov) 
a predĺžili toto obdobie na 10 rokov. 

S ohľadom na obdobie v ktorom boli systémy kvality vypracované a implementované nebolo možné očakávať, že preukážu aj svoje 
použitie a funkčnosť ako to predpokladá zákon. Prax sa doteraz opiera o tradičné postupy, ktorými sú výročné správy vedeckých 
rád fakúlt a vysokých škôl, ktoré sú povinné v zmysle zákona hodnotiť úroveň pedagogickej a výskumnej úrovne fakulty a vysokej 
školy. Keďže vysoké školy deklarovali pripravenosť používať svoje systémy kvality a využívať ich funkcie pri zabezpečovaní kvality 
(aspoň vzdelávania), ale aj v rámci manažérskych postupov bude vecou ďalšieho vývoja v akom rozsahu a s akými výsledkami sa 
tak stane. Zatiaľ ešte stále cítiť pochybnosti o zmysluplnosti, užitočnosti a potrebnosti takéhoto systému a z toho plynúca politická 
vôľa dekanov a rektorov, prostriedky, fungujúca autonómna organizácia, zaškolení, či profesionálne pripravení odborníci a niekde 
aj príslušné interné smernice a návody. Prostredie fakúlt a vysokých škôl stojí pred úlohou osvojiť si takéto systémy ako riadnu a štan-
dardnú súčasť svojej existencie pôsobnosti. Je v ich záujme, aby sa prax a výsledky zavedených systémov kvality stali kľúčovým 
bodom budúcej 3. komplexnej akreditácie.

7.3 Personálne aspekty zabezpečenia kvality
V oblasti personálnej politiky sa vedecké rady opierajú o tradičné a zavedené inštitúty habilitácií docentov a menovania profeso-
rov. Ich ustanovením sa považuje zabezpečenie kvality príslušného štúdia za dostatočné na celú dobu ich pôsobenia na danom 
pracovisku. V tejto oblasti boli až do súčasnej komplexnej akreditácie fakulty a vysoké školy úplne autonómne. Význam autonómie 
spočíval v tom, že to boli práve vedecké rady, ktoré určovali kritériá habilitácií docentov a inaugurácií profesorov. Napriek tomu, 
že ide o celoštátne platné tituly boli uvedené kritériá pre každú fakultu a/alebo vysokú školu originálne. Preto aj kvalita docentov 
a profesorov bola výrazne rozdielna. 

Zavedením tzv. minimálnych kritérií do tejto oblasti v rámci súčasnej komplexnej akreditácie prišli vysoké školy a ich fakulty o túto, 
fakticky rozhodujúcu časť svojej autonómie. Týmto krokom Akreditačnej komisie bola do budúcnosti zásadným spôsobom ovplyv-
nená kvalita najvyšších kvalifikácií na vysokých školách a je obavou autorov, že pôjde  o zmenu k nižším nárokom. Vysoké školy 
a ich vedecké rady prišli v tejto oblasti o autoritu a nemajú možnosť ani motív presadzovať náročnejšie kritériá na habilitácie 
a inaugurácie ako sú tie tzv. minimálne. Pokaľ už v súčasnosti uchádzač o habilitáciu, či inauguráciu spĺňa uvedené akreditačné 
kritériá nemá príslušná vedecká rada možnosť riadne rozhodovať a celé konanie sa mení na administratívny úkon. Tie náročnejšie 
vedecké rady sú dnes vo veľmi ťažkej situácii v oblasti zabezpečovania kvality udeľovaných akademických titulov. Pritom ide v ob-
lasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania o kľúčový prvok. Lebo v každodennej vzdelávacej praxi je jej kvalita 

87 Vetráková M.: Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Belianum 2014, ISBN 978-80-557-0671-9

88 Vetráková M.: Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Belianum 2014, ISBN 978-80-557-0671-9

89 Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, § 87a, ods. 3
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zabezpečovaná podľa zákona systémom tzv. garantov a spolugarantov, ktorými sú výlučne profesori a docenti vysokých škôl. 
V slovenských podmienkach je to práve garant študijného programu, ktorý je z hľadiska kurikula, sústavy predmetov v študijnom 
programe (počet a druh), personálneho obsadenia, foriem vzdelávania a organizácie študijného programu v pozícii suveréna. Nik 
okrem garanta nemá priamy dosah na a do študijného programu. Nik okrem garanta nemá priamy dosah na kvalitu poskytovaného 
vzdelávania, a tým na kvalitu jeho absolventa. Takže znižovaním nárokov na garantov a spolugarantov priamo znižujeme nároky 
na kvalitu absolventov. 

7.4 Dopady vnímania roly vysokoškolského 
štúdia a jeho organizácie

Pôsobnosť vedeckých rád, a to nielen fakultných, v oblasti zabezpečenia kvality vzdelávania začína definovaním podmienok prijí-
macieho konania. To je dlhodobo rastúca slabina vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Synergicky totiž proti kvalite na vstu-
pe pôsobí viacero faktorov. Aj keď nie všetky naraz a rovnakou intenzitou. Predovšetkým sa štát rozhodol masifikovať vysokoškolské 
vzdelanie a dopriať prístup maximálne možnému počtu občanov. 

Jedným z dôvodov bol tlak zo zahraničia, vrátane porovnaní a všeobecne stanovených cieľov ohľadom podielu vysokoškolsky vzde-
lanej populácie. Tento pohľad sa ukázal ako problematický, pokiaľ berie do úvahy len absolútny podiel vysokoškolsky vzdelaných 
občanov v rámci všetkých občanov a nie štruktúru vysokoškolských kvalifikácií. Inak povedané, bez masového, rôzne profilovaného 
bakalárskeho stupňa a pri prísnom výbere uchádzačov o štúdium, ktoré vždy končilo v druhom stupni nemohol byť ten výsledok iný. 
Pôvodných slovenských 9% populácie s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania (pred rokom 1989)je ešte dnes v EÚ výborný 
výsledok.

Zmena organizácie vysokoškolského štúdia na tri stupne bol ďalší zásah do kvality na vstupe. S takou organizáciou štúdia neboli 
žiadne skúsenosti. V kombinácii s doteraz prevládajúcou kultúrou tzv. úplného a neúplného vysokoškolského vzdelania to znamena-
lo neúspech bolonského procesu na Slovensku. Tak je situácia dnes často popisovaná. Vedecké rady a ostatné orgány fakúlt a škôl 
rezignovali na kvalitu vlastného štúdia, keď odmietli akúkoľvek systémovú zmenu kurikula rešpektujúcu zmenu organizácie štúdia 
v zmysle bolonského procesu a mechanicky rozdelili existujúce kurikulum na 6 + 4 semestre. Tým fakticky rezignovali na kvalitu 
absolventov prvého stupňa vysokoškolského vzdelania z hľadiska ich uplatniteľnosti na trhu práce. 

Môžeme sa domnievať, že akademická obec pocítila ako hlavné riziko organizačnej zmeny štúdia predpokladané zmeny v kurikule. 
To by znamenalo zmenu jeho obsahu, ale tým aj personálne zmeny medzi pedagógmi. Toto riziko, riziko ohrozenia sociálnych istôt, 
zjednotilo akademickú obec do tej miery, že odmietla a odmieta akékoľvek zmeny kurikula, odmietla a odmieta vplyv externého 
prostredia a zároveň, hoci s odporom, nechuťou a rozčarovaním akceptuje aj nedostatočne pripravených maturantov. 

Tento prístup doviedla akademická obec „do dôkladnosti“ aj tým, že minimalizovala nároky pre uchádzačov o druhý stupeň vysoko-
školského vzdelania. Stále ešte verejné vysoké školy nediferencujú kvalitu medzi absolventmi prvého stupňa a na štúdium v druhom 
stupni sa dostáva aspoň 80 % jeho absolventov. Dominantne tých „vlastných“. Bez ohľadu na potreby trhu práce, bez ohľadu na 
uplatniteľnosť absolventov v odbore. Z hľadiska medzinárodného porovnávania to znamená nielen, že Slovensko nedokáže do-
behnúť vykazovanú vzdelanosť obyvateľstva, ako ju pozná dnes už väčšina krajín EÚ, ale keďže príprava kohorty vysokoškolských 
absolventov trvá o dva roky dlhšie, efektívnosť vynaloženia verejných zdrojov je neúmerne nízka, keďže druhý stupeň je výrazne 
nákladnejší a jeho masifikáciou sa náklady výrazne zvýšili.

Formálne sa slovenský systém prispôsobil bolonskému procesu aj tým, že zákon umožňuje poskytovať bakalárske vzdelanie v tzv. 
profesijne orientovaných programoch, t.j. v programoch, ktoré majú byť zamerané na prípravu absolventov, ktorí nebudú pokračo-
vať v akademickom vzdelávaní, ale budú schopní sa priamo uplatniť na trhu práce. Od začiatku takéhoto usporiadania bolo zrejmé, 
že pôjde o neatraktívne štúdium. V spoločnosti dominuje kultúra tzv. úplného a neúplného vysokoškolského vzdelania, ktorej korene 
sú v predchádzajúcich vzdelávacích systémoch používajúcich aj oficiálne takúto terminológiu. V spojení s nevhodnou komunikáciou 
organizačných zmien štúdia pri implementácii bolonského procesu, ktorá sa okrem toho sústredila výlučne na administratívnu strán-
ku a v spojení s aktívnym odporom akademickej komunity zmeniť v rámci Bologne obsah kurikula, boli tieto profesijne orientované 
študijné programy neatraktívne od samého začiatku. Relevantný trh práce rovnako nereaguje na ponuku bakalárov a orientuje sa 
dominantne na absolventov druhého stupňa štúdia. Celý neúspech profesijne orientovaných študijných programov sa zavŕšil v oka-
mihu, keď sa ich absolventi začali domáhať pokračovania v štúdiu na druhom stupni. Nedôsledné interné predpisy vysokých škôl 
im to aj umožňujú. Napriek tomu pokračuje úsilie takéto programy organizovať aj naďalej, hoci je zrejmé, že bez zásadnej zmeny 
v prístupe a orientácii, t.j. bez zásadnej zmeny cieľov a kurikula všetkých študijných programov nemá nádej na úspech. 
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Ďalším vplyvom na kvalitu na vstupe bola a je výrazná erózia základného a stredného školstva ústiaca do prevahy didaktických 
prístupov nad obsahom učenia a dominancia soft odborov nad exaktnými vedami. Takáto zmena prístupov a obsahu znamená do-
teraz klesajúcu kvalitu absolventov stredných škôl. Na vysoké školy stále prichádza (hoci počtom klesajúca) masa maturantov, ktorí 
sú málo alebo dokonca vôbec nepripravení na vysokoškolské štúdium. Vedecké rady preto, zase raz v záujme zachovania púhej 
existencie svojich inštitúcií, všetky rezignovali na kvalitu prijímacieho konania a väčšinou na takéto konanie vôbec. 

Ako bolo ukázané vyššie, na koncepčnom modeli (viď kapitola 3), rozšírený prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu nielen vedie 
k zmene populácie a sociálnych charakteristík populácie študentov, ale aj k ich vnímaniu „nároku“ na vysokoškolské vzdelanie. 
Väčšina odborov prijíma už viac rokov všetkých, ktorí podajú prihlášku bez toho, aby skúmala, či spĺňajú predpoklady na štúdium. 

V oblasti štúdia starostlivosť vedeckých rád o kvalitu spočíva skôr vo formálnej kontrole úplnosti kurikula z hľadiska garancií daných 
zákonom a jeho organizačnému zabezpečeniu, ako v ovplyvňovaní jeho obsahu. To platí tak pre úroveň fakulty ako aj, a najmä, 
pre úroveň vysokej školy. Obsah kurikula je fakticky ponechaný na rozhodovanie na úrovni jednotlivých katedier alebo ich skupín. 
Z hľadiska potrieb trhu práce výrazne absentuje odborná prax študentov ako riadna súčasť vzdelávania, ktorá zabezpečuje prak-
tické skúsenosti a zručnosti. Ako taká je významným kvalitatívnym prvkom, ktorý určuje mieru kompetentnosti a kvalifikovanosti pre 
výkon povolania na jeho začiatku, a tým aj mieru zamestnateľnosti daných absolventov. Odborná prax je dobre realizovaná vý-
lučne v medicínsko-farmaceutických odboroch a dostatočne v pedagogických odboroch (aj keď aj tu už prevládajú kritické spätné 
väzby z trhu práce). Všade inde ide skôr o imitáciu odbornej praxe realizovanú väčšinou v umelom prostredí samotných vysokých 
škôl alebo formálnymi akceptáciami krátkodobej (väčšinou nepovinnej) praxe mimo vysokej školy, ale súčasne plne mimo akejkoľvek 
kontroly kvality a zamerania praxe vysokou školou. 

7.5 Komunikácia, väzby s vonkajším 
prostredím a spätná väzba

Rovnako kontrola a podpora kvality počas štúdia je v rukách výlučne tých, ktorí vzdelávanie poskytujú, lebo na fakultách a vysokých 
školách neexistuje organizačná zložka, ktorá by túto časť zabezpečovania kvality autonómne organizovala, riadila a vykonávala. 
Jediným takýmto prvkom sú na viacerých fakultách študentské ankety zamerané na kvalitu poskytovaného vzdelávania. Práca s nimi 
je však nesystémová a málo systematická. Slabá je predovšetkým spätná väzba výsledkov ku študentom, a to aj v situácii, keď anketu 
organizujú študenti sami. V záverečnej etape sú ich partnermi alebo vedúci katedier, alebo dekani fakúlt a tí spravidla používajú zis-
tenia zo študentských ankiet výlučne na internú potrebu, bez reflexie voči študentom. Tí následne pociťujú rozčarovanie a zbytočnosť 
takýchto ankiet. Benchmarking medzi fakultami a školami je plne absentujúci.

Externí partneri fakúlt a vysokých škôl sa kvalitou kurikula a výsledkom štúdia fakticky nevenujú vôbec. Výnimkou však v poslednom 
čase začínajú byť napríklad priemyselné zväzy v prípade technických vysokých škôl. Fakulty a vysoké školy často takýto pohľad 
nezaujíma, ani ho neiniciujú. Mnohé považujú výlučne akademický prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu za dostatočnú záruku 
kvality absolventov a dlhodobo ignorujú zmeny a požiadavky na vedomosti, znalosti a praktické zručnosti, ktoré sa na dynamickom 
trhu práce objavujú s čoraz väčšou naliehavosťou. Orientácia kurikula a zabezpečovanie kvality vzdelávania z hľadiska potrieb trhu 
práce a efektívnosti vynakladania zverených verejných prostriedkov je neznáma a intuitívne, v záujme ochrany svojich sociálnych 
istôt aj blokovaná charakteristika fungovania vysokoškolských pracovísk.

Z podstaty jednotlivých študijných odborov sa intenzita uvedených fenoménov mozaikovitého zabezpečovania kvality štúdia a jeho 
absolventov a izolovanosti voči externým vplyvom líši a mení. V prípade lekárskych odborov je táto izolovanosť najmenšia. V súčas-
nosti je ich kurikulum globálne definované a rešpektované, pričom je toto striktne zamerané na budúci praktický výkon lekára. Väčšiu 
mieru akademickej izolovanosti možno pozorovať v prírodovedno-technicko-inžinierskych odboroch, ktoré si len postupne všímajú 
v istej miere externé prostredie, niektoré skôr výskumné, niektoré už viac aj oblasť priemyselných, či iných, hoci manažérskych 
profesií ako priestorov na pôsobenie ich absolventov. Najväčšiu izolovanosť kurikula od praktických potrieb spoločnosti možno 
pozorovať v prípade spoločensko-humanitných odborov.

V tejto skupine snáď len pedagogické odbory prejavujú istú schopnosť ovplyvňovať a spolupracovať s externým prostredím nižšieho 
školstva, a to aj z hľadiska kvality pripravovaných učiteľov a ich profesionálneho výkonu. 

Zabezpečenie kvality výsledkov vzdelávania má tiež tradičnú podobu dedičstva po predkoch siahajúcu až k Alexandrovi von 
Humboldt. Táto časť zabezpečenia kvality má klasickú podobu štátnych skúšok. Tie sú obsahovo i organizačne plne v rukách po-
skytovateľov vzdelávania. Zvlášť v poslednom období došlo v tejto oblasti opäť k zníženiu nárokov na absolventov, predovšetkým 
na I. stupni. Ak pôvodne bola súčasťou štátnych skúšok kombinácia obhajoby bakalárskej práce a skúšky zo širšieho základu, tak 
v súčasnosti sa aj novelou zákona, resp. jeho interpretáciou upúšťa od skúšky a pozornosť sa sústreďuje už len na obhajobu baka-
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lárskej práce. Tým je pozornosť venovaná kvalite absolventov opäť znížená a posilňuje sa očakávanie, že študent bude pokračovať 
v ďalšom stupni štúdia. 

Argumentom je tiež skutočnosť, že vo viac rozvinutých krajinách sa testovanie vedomostí a znalostí z jedného odboru vykonáva 
počas štúdia len raz. To je síce pravda, ale ide spravidla o krajiny, ktoré majú kvalitu testovania počas štúdia zabezpečovanú 
externými, od poskytovateľa vzdelania nezávislými prvkami (externí examinátori, testy a skúšky mimo materskej univerzity a pod.). 
Upustením od skúšky v závere bakalárskeho štúdia sa stráca posledná možnosť záverečnej súbornej kontroly vedomostí a znalostí 
absolventa na tomto stupni štúdia. 

Externé prvky zabezpečenia kvality u nás majú podobu účasti externých (mimofakultných) členov vo vedeckých radách fakúlt, 
vedeckých radách vysokých škôl a v skúšobných komisiách pre II. stupeň vzdelávania a oponentov dizertačných prác z externého 
prostredia pri III. stupni vzdelávania. V tomto zastúpení úplne dominujú zástupcovia partnerských fakúlt a vysokých škôl. Prispieva 
to k vzájomnej informovanosti o trendoch medzi kolegami z rôznych slovenských inštitúcií. Súčasne to však tiež prispieva k izolova-
nosti akademického prostredia vysokých škôl od externého prostredia ostatných zamestnávateľov. Neexistuje žiadne spojenie, či 
vplyv externého neakademického prostredia na testovanie vedomostí, znalostí a praktických zručností. Do tohto priestoru nemajú 
zástupcovia externého prostredia tak počas štúdia (priebežné hodnotenie), ako aj v jeho závere prístup. Neexistuje väčšinou ani 
dosah na obsah kurikula.

Tieto skutočnosti ilustrujú aj vyjadrenia autorov jedného zo systémov kvality, keď o.i. konštatujú: „...Primárne zdroje informácií formou 
štruktúrovaného rozhovoru poskytli prorektori (2), prodekani pre pedagogickú činnosť (6), dvaja zástupcovia študentov za 1., 2., 3. 
stupeň štúdia (6), referentky študijných oddelení (2), spolu 16 respondentov. Získané informácie sa porovnávali s internými dokument-
mi, ktoré sa aspoň čiastočne venujú zapojeniu externých partnerov do procesu vzdelávania a hodnotenia jeho kvality. Zisťovanie 
spätnej väzby od zamestnávateľov sa robí sporadicky, nie je zavedený systém... Pri tvorbe kurikúl študijných odborov neboli zastúpení 
reprezentanti potenciálnych zamestnávateľov .... Názory externých stakeholderov sa zisťujú pri príležitosti konania konferencií, kon-
taktmi s absolventmi a prieskumami uplatnenia absolventov v praxi.90

Preto stále vo vzťahoch akademickej obce a externého prostredia (všetci zamestnávatelia bez rozdielu rezortov) prevládajú ne-
dorozumenia a mýty ústiace do neochoty blízkej spolupráce a koordinácie, ale aj neochoty prispievať z neverejných zdrojov na 
vzdelávanie a výskum. Prípravou masy len akademicky vzdelaných absolventov poškodzujeme štruktúru trhu práce, keď títo nena-
chádzajú pôsobnosť v odboroch, sú nútení prijať inú prácu, často s nízkymi nárokmi na kvalifikáciu, čím vzniká na trhu práce nekalá 
a nekorektná konkurencia ostatným kohortám uchádzačov o prácu. Zvlášť vypuklá je táto situácia v prípade absolventov humanit-
no-spoločenských odborov. Ako tvrdí prieskum91 vzniká nesúlad medzi záujmom o štúdium spoločensky a technicky orientovaných 
odborov a potrebami praxe, čo sa prejavuje v tom, že napriek záujmu praxe o absolventov spoločenských odborov pri počte týchto 
absolventov je situácia na Slovensku (rok 2009 a 2010) taká, že len 50,4 % absolventov spoločenských odborov – čo je typické aj 
pre UMB – si nájde zamestnanie zodpovedajúce stupňu vzdelania a ostatní si hľadajú uplatnenie v zahraničí, alebo prijmú prácu 
v inom odbore či nižšie kvalifikovanú prácu. Podobné skutočnosti potvrdzujú aj ďalšie štúdie92.Prieskum realizovaný na CVTI SR 
v roku 2014 preukázal až alarmujúcu skutočnosť, že 46 % respondentov z ročníkov absolventov 2008-2014 nikdy nepracovalo vo 
vyštudovanom odbore a len 61 % týchto respondentov považuje vyštudovaný alebo príbuzný odbor vhodný pre prácu, ktorú má.93

Zameranie výskumu, jeho organizácia, obsah a výsledky sú úplne v rukách jednotlivcov. Plánovanie v tejto oblasti na úrovni fakúlt 
a vysokých škôl fakticky neexistuje. Koordinácia výskumu je minimálna, má charakter ad hoc spojenectiev, prevláda skôr pocit kon-
kurenčného prostredia. Výskumníci sa riadia podmienkami jednotlivých grantových schém a tzv. publikačnými zvyklosťami v danom 
odbore. Výskum je prevažne orientovaný na domáce podmienky, pričom značná časť prostriedkov z verejných zdrojov je venovaná 
tzv. sledovateľskému výskumu. 

Distribúcia kvality výskumu slovenských vysokých škôl zodpovedá prirodzenému gaussovskému rozdeleniu94. 

Pritom len dlhodobou koncentráciou intelektuálneho a ostatného potenciálu možno očakávať medzinárodne kvalitné výstupy. Zá-
roveň platí, že kvalitný výskum má priamy dopad aj na kvalitu absolventov príslušnej vysokej školy. To je tiež dôvod prečo by malo 
štátu záležať na dôslednej diferenciácii vysokých škôl.

90 Vetráková M.: Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Belianum 2014, ISBN 978-80-557-0671-9

91 Spájame vysoké školy s trhom práce. Bratislava : Inštitút hospodárskej politiky, 2011

92 Ostrovský I.:VÝVOJ VZDELANOSTI V SR 2008 – 2012 A JEHO DOPAD NA TRH PRÁCE, ARRA, 2013, ISBN 978-80-89472-17-

93 Prieskum Centra vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Etapa 1.1.7, 2015

94 Len dve z univerzít (UK a STU) sú dlhodobo samostatne evidované v tak relevantnej databáze aktuálnych výskumných výsledkov akou databáza Essential Scientific 
Indicators nesporne je. Lebo len tie (spolu s SAV) sa dostatočne dlho, t.j. desiatky rokov (viac ako 60) a systematicky venujú výskumu v tých oblastiach, v ktorých sa 
v databáze ESI vyskytujú. 
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8 Zhrnutie a závery: Hodnotenie 
a riadenie kvality ako nevyužitý 
nástroj podpory diverzifikácie

Z podrobnejšieho popisu v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že národná legislatíva formálne celkom dobre, ale v skutočnosti,  
s ohľadom na miestne prostredie, len čiastočne, akceptuje medzinárodný vývoj v oblasti zabezpečenia kvality na vysokých školách. 
Legislatíva a vláda stále kladú primárny dôraz na externý spôsob zabezpečenia kvality. Ten sa snažia prostredníctvom Akredi-
tačnej komisie, poradného orgánu vlády, dostať do stavu formálnej úplnosti a administratívnej dôkladnosti. Výsledkom je systém 
akreditácií, ktorý je síce transparentný, ale zložený výlučne z miestnych benchmarkov, bez medzinárodnej dimenzie, bez zapojenia 
študentov, ťažkopádny, veľmi formálny, prebyrokratizovaný a bez pozitívneho vplyvu na manažment vysokých škôl. Zároveň platí, 
že akreditácia je orientovaná výlučne do vnútra systému vysokých škôl, podporuje ich izoláciu od externého prostredia, sústredí sa 
výrazne na kvalitu vnímanú prostredníctvom výskumnej činnosti a neumožňuje tak ani základné vyhodnotenie spoločenskej potreby 
poskytovaných študijných programov, napr. z hľadiska trhu práce, ani ostatnej efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov na 
vzdelávanie. 

Použitú metodiku a jej kritériá možno považovať za konsenzuálne s vysokými školami pripravený súbor pravidiel, ktorými sa riadila 
AK, zvlášť pri hodnotení výskumu. Kritériá a ich kvantifikácia kladú pomerne výrazne dôraz na špecifiká oblastí dohodnuté ad hoc, 
vrátane ad hoc stanovených váh jednotlivých atribútov a ich indikátorov. Metodika obsahuje aj prvok „peer review“ v podobe sub-
jektívneho posudzovania „na mieste“ s vysokou váhou takéhoto posudzovania (minimálne 15 %). Tým sa síce zabezpečila „blízkosť“ 
pravidiel predstavám hodnotených a takáto „ústretovosť“ dáva menej dôvodov na kritiku, ale vzďaľuje metodiku a jej kritériá od 
objektívnosti a kvality. 

Porovnanie s predchádzajúcou komplexnou akreditáciou ukazuje, že práve vďaka takémuto konsenzuálnemu prístupu došlo v ne-
dávnom hodnotení v rámci druhej komplexnej akreditácie k výraznému, niekoľkonásobnému zníženiu niektorých prahových hodnôt 
indikátorov, ako napr. impakt faktor, ktorý sa všeobecne považuje za indikátor kvality. To svedčí o tom, že aj samotná akreditácia 
znížila svoju kvalitu i v onom výrazne „akademickom“ poňatí. Tento výsledok možno spoľahlivo označiť za nevyhnutný. Lebo je 
obrazom prirodzeného gaussovského rozdelenia kvality vysokých škôl. Preto pri hľadaní konsenzu vždy prevládne priemer a nižšia 
kvalita nad špičkou. Takéto preferovanie miestnych pomerov pred ľubovoľnými objektívnymi indikátormi kvality v podobe napr. 
globálneho, či európskeho mediánu vybraných scientometrických indikátorov, devastuje. Ohrozuje predovšetkým morálku akade-
mického prostredia, náročné akademické hodnoty a nakoniec i celý systém a jeho výsledky. 

Zvlášť problematicky môžeme vnímať štandardizované, formálne unifikované rozhodnutie AK o hodnotení interných systémov kvality 
na jednotlivých vysokých školách. Všetkých 22 doteraz akreditovaných vysokých škôl dostalo rovnaký výsledok: „Ciele stanovené 
dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenia kvality sú reálne a dobre definované. Vysoká škola/Univerzita XY si uvedomuje 
svoje silné a slabé stránky a je schopná kontrolovať kvalitu vzdelávacej a vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu. Na základe 
hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola/Univerzita 
XZ má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni“. To svedčí nielen o nízkej miere 
pripravenosti AK plniť úlohy v tejto oblasti a nevyužití plného potenciálu európskych štandardov pre kvalitu vysokoškolského vzde-
lávania (ESG) z jej strany, ale tento výrok predstavuje najhorší možný výsledok komplexnej akreditácie z hľadiska ďalšieho rozvoja. 
Mnohé vysoké školy zrealizovali v poslednej dobe množstvo opatrení na podporu spätnej väzby a sledovania kvality svojej činnosti, 
ide však ale len o dielčie, systémovo nepreviazané kroky. Na Slovensku dnes neexistuje vysoká škola, ktorá by plnila ustanovenia 
zákona v časti o internom systéme kvality, lebo ak vysoké školy stihli vypracovať a schváliť, t.j. zaviesť svoje interné systémy kvality, 
žiadna nevie preukázať, že jej interný systém kvality je používaný a funkčný  Preto je rozhodnutie AK o tom, že každá z doteraz 
hodnotených vysokých škôl má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej 
úrovni, iba formálne a v najlepšom prípade založené na prípadných predpokladoch preukázať takýto stupeň systematickosti 
riadenia  kvality v budúcnosti. 

Vysoké školy sa správajú prirodzene a kráčajú cestou najmenšieho odporu, plniac v rámci zabezpečenia vlastnej kvality výlučne 
externe predpísané úlohy. Akreditácia pôsobí ako hrozba, nemotivuje a nepomáha ani jednotlivým školám, ani systému vysokých 
škôl, ani spoločnosti ako takej. Kvôli uzavretému, formálnemu a mnohokrát ťažkopádnemu poňatiu doteraz neviedla k žiadnej 
zmene kvality vysokých škôl a nimi poskytovaného vzdelávania, ba naopak, svojou metodickou orientáciou a do vnútra lokálneho 
akademického sveta orientovanými kritériami, vrátane vysokej miery subjektivity používanej pri hodnoteniach, prispieva k stavu 
pretrvávajúcej izolácie vysokých škôl od externého prostredia, zvlášť od trhu práce a ostatných externých partnerov. 
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Legislatívne podmienky a vyplývajúce možnosti postupu neprospievajú ku kvalite vysokých škôl, zvlášť tým, že vďaka zákonu je po-
merne ľahké eliminovať akékoľvek negatívne závery akreditácie. Spolu s nedostatkom politickej vôle, silnej loby a  rozhodnutí, ktoré 
by viedli k diferenciácii vysokých škôl, sa preto doteraz udržal pri živote homogénny systém čoraz viac egalizovaných vysokých 
škôl, v mnohých prípadoch priemernej a nižšej kvality. Pre egalitársku a paternalistickú politiku štátu necítia vysoké školy ani konku-
renciu ani potrebu vnímať a akceptovať potreby spoločnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zvlášť potreby trhu práce. Štát 
ešte napomáha takémuto prístupu aj tým, že nepožaduje od vysokých škôl a ani sám nevykonáva žiadne hodnotenia efektívnosti 
a kvality miestneho vysokoškolského vzdelávania z hľadiska rozsahu vynakladaných verejných zdrojov v relácii k uplatniteľnosti 
jeho absolventov na trhu práce doma či v zahraničí. To, čo sa verejne manifestuje, sú všeobecné konštatácie na úrovni systému ako 
celku, nie napr. konkrétne cost-benefit analýzy, ktoré sú známe z iných sektorov.

Hodnotenie a činnosť AK sa stretáva s množstvom problémov a komplikácií. Neprospieva jej oficiálne postavenie ako poradného 
orgánu vlády. Problematické je personálne zloženie s výraznou absenciou nezávislých zahraničných odborníkov a zástupcov iných 
zainteresovaných skupín v komisii i jej pracovných skupinách. S ohľadom na výraznú prevahu slovenských akademických pracov-
níkov hrozia možné konflikty osobných záujmov pri hodnotení vlastných či konkurenčných vysokých škôl. Rizikom je malý dôraz na 
profesionálnu pripravenosť a podporu členov AK pre výkon takto náročných činností. Rovnako tak neprospieva i ad hoc prístup k me-
todike a kritériám, ktoré v niektorých prípadoch obmedzujú porovnanie v medzinárodnom kontexte, preferujú výskumný, akademický 
pohľad a izolujú vysoké školy od externého prostredia. Svoju rolu v prínose komplexných akreditácií ako nosného prvku súčasnej 
externej časti zabezpečenia kvality vysokých škôl hrá aj nedostatočná organizácia, keď sú metodika a kritériá zverejňované príliš 
neskoro na to, aby slúžili na rozvoj kvality na vysokých školách.

Mnohé z týchto aspektov následne komplikujú nielen postavenie AK v medzinárodnom prostredí,  vyjadrené výhradami voči plne-
niu požiadaviek ESG a následným obmedzením rozsahu členstva v medzinárodných štruktúrach, koniec koncov môžu viesť aj ku 
konkrétnejším, i keď nie otvorene vyjadreným ťažkostiam vo vnímaní slovenských vysokých škôl, ich kvality a ochoty spolupráce na 
medzinárodnej úrovni, vrátane postavenia študentov a absolventov.

Vysoké školy potom reagujú v rámci nastavených podmienok, čo môže do určitej miery viesť k obmedzenému uplatneniu svojej 
autonómie, k ďalšiemu tlaku na egalizáciu vysokoškolského prostredia na nižšej úrovni kvalitatívnych a výkonových požiadaviek 
a nedostatočne systémovému a formálnemu prístupu k zabezpečeniu kvality. Nie sú vedené k nasledovaniu medzinárodného vývoja 
v oblasti organizácie a riadenia vysokých škôl.

Príležitosťou pre ďalšiu podporu rozvoja slovenského vysokoškolského systému sa tak javí v zmysle predchádzajúceho textu i kapitol 
revízia prístupu zabezpečeniu jeho kvality. To sa týka vyváženej autonómie a zodpovednosti vysokých škôl vrátane postupnej syste-
mizácie ich vnútorných systémov kvality, diverzifikácie pohľadov na ich poslanie a výsledky vo vzdelávacej aj výskumnej činnosti a ná-
sledná reflexia vo flexibilnejšom, avšak koherentnom prístupe ku komplexnej akreditácii, jej poňatiu, kritériami posudzovaniu otázok 
patriacich skôr do kompetencie jednotlivých vysokých škôl so zohľadnením medzinárodného vývoja a kontextu. Posilnenie systema-
tickej účasti rôznych zainteresovaných skupín, predovšetkým potom študentov a zamestnávateľov, do vnútorného i vonkajšieho zabez-
pečenia a hodnotenia kvality, je jedným z predpokladov, rovnako ako postupné posilnenie medzinárodnej dimenzie takejto činnosti.

(Footnotes)
1 Príloha k Uzneseniu 73.1.1 AK z 18.11.2013, Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu, AK, 

2 CrespoJ. A., Ortuño-Ortín I., Ruiz-Castillo J.: The Citation Merit of Scientific Publications, Published: November 13, 2012, DOI: 10.1371/journal.pone.0049156, 
E-mail: juan.crespo@uam.es

3 Bouyssou D, Marchant T (2011) Ranking scientists and departments in a consistent manner. Journal of the American Society for Information Science and Technology 
62: 1761–1769. doi: 10.1002/asi.21544

4 Bouyssou D, Marchant T (2011) Biobliometric rankings of journals based on impact factors: An axiomatic approach. Journal of Informetrics 5: 75–86. doi: 
10.1016/j.joi.2010.09.001

5 Waltman L, van Eck N (2012) The incosistency of the h-index. Journal of the American Society for Information Science and Technology DOI: 10.1002/asi.21678.

6 Albarrán P, Ortuño I, Ruiz-Castillo J (2011) High- and low-impact citation measures: empirical applications. Journal of Informetrics 5: 122–145. doi: 10.1016/j.
joi.2010.10.001

7 Ravallion M, Wagstaff A (2011) On measuring scholarly inuence by citations. Scientometrics 88: 321–337. 

8 Leydesdorff L, Bornmann L (2011) Integrated impact indicators (i3) compared with impact factors (ifs): An alternative research design with policy implications. 
Journal of the American Society for Information Science and Technology 62: 2133–2146. doi: 10.1002/asi.21609

9 Leydesdorff L, Bornmann L, Mutz R, Opthof T (2011) Turning the tables on citation analysis one more time: Principles for comparing sets of documents. Journal of the 
American Society for Information Science and Technology 62: 1370–1381. doi: 10.1002/asi.21534

10 Rousseau R (2012) Basic properties of both percentile rank scores and the i3 indicator. Journal of the American Society for Information Science and Technology 
DOI: 10.1002/asi.21684.
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ODLIV MOZGOV –  
SLOVÁCI ŠTUDUJÚ 
A PRACUJÚ V ZAHRANIČÍ
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1 Úvod
Už dlhšiu dobu sa hovorí o tom, že najlepší študenti vysokých škôl zo Slovenska odchádzajú a hľadajú svoje uplatnenie v zahraničí. 
Každý rok rastie aj podiel vysokoškolákov študujúcich v zahraničí. V roku 2012 išlo už o takmer 15 % slovenských študentov. Naspäť, 
na Slovensko, sa podľa odhadov vracia približne polovica. Dochádza tak k tzv. odlivu mozgov, (z anglického brain drain), čo je 
fráza, ktorá označuje odliv inteligencie, tzn. vzdelaných kvalifikovaných ľudí.

Cieľom tejto štúdie je odliv mozgov zo Slovenska zmapovať, popísať a analyzovať. V prvej časti sa zameriame na vývoj počtu 
študentov a absolventov študujúcich a absolvujúcich zahraničné vysoké školy. Ukážeme si, do ktorých krajín hlavne mladí Slováci 
smerujú a porovnáme vývoj počtu študentov a absolventov v zahraničí s vývojom počtu študentov a absolventov na Slovensku. Nie 
je žiadnym tajomstvom, že najviac mladých Slovákov smeruje do Českej republiky. Preto sa v analýzach špeciálne zameriame na 
vývoj počtu slovenských študentov a absolventov na českých vysokých školách.

V druhej, najrozsiahlejšej časti využijeme výsledky dvoch veľkých prieskumov absolventov vysokých škôl na Slovensku a v Českej 
republike. Podrobne popíšeme ako sa líši charakteristika populácie slovenských absolventov na českých vysokých školách podľa 
toho, či sa po absolvovaní vysokej školy vracajú späť na Slovensko, alebo si hľadajú prácu v Čechách, či inde v zahraničí. Tieto 
skupiny porovnáme s českými absolventmi vysokých škôl a tiež s absolventmi slovenských vysokých škôl. Do analýzy zahrnieme od-
bor štúdia, sociálne zázemie, štúdium strednej školy, hodnotenie absolvovaného vysokoškolského štúdia a uplatnenie na trhu práce.

V tretej časti sa budeme venovať otázke, ktorí Slováci sa uplatňujú na trhu práce v Českej republike. Ukážeme si aké majú príjmy, 
koľko pracujú, aká je ich rodová a veková štruktúra, v ktorých regiónoch pracujú a v ktorých odvetviach a povolania sa najčastejšie 
uplatňujú.

Vo štvrtej časti sa zameriame špeciálne na Slovákov pracujúcich v kvalifikovaných povolaniach na českom trhu práce, na to, aké 
majú príjmy a v akom pomere sú ich príjmy v porovnaní s priemernými príjmami v Českej a Slovenskej republike.
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2 Slováci na vysokých školách vo 
svete a v Českej republike

V prvej časti tejto kapitoly ukážeme a zanalyzujeme vývoj počtu vysokoškolských študentov so slovenským štátnym občianstvom, 
študujúcich v zahraničí. Vzhľadom na to, že si slovenskí študenti pre svoje štúdium v zahraničí vyberajú prioritne Českú republiku, 
zameriame sa na vývoj počtu študentov a absolventov českých vysokých škôl a tento vývoj porovnáme s vývojom študentov a absol-
ventov na českých vysokých školách a tiež počtom študentov na slovenských vysokých školách.

2.1 Študenti na zahraničných vysokých školách
Z roka na rok pribúda na Slovensku počet študentov, ktorí študujú v zahraničí. Je to zrejmé z rastúcich hodnôt počtu študentov študujú-
cich na zahraničných vysokých školách. Tieto dáta zhromažďuje a každý rok zverejňuje vo svojej publikácii „Education at a Glance“ 
OECD. Posledné zverejnené dáta pochádzajú zo správy z roku 20141, pričom uvedené dáta mapujú rok 2012. V priebehu tohto 
obdobia sa počet slovenských študentov študujúcich v zahraničí viac ako strojnásobil – z viac ako 11 tisíc študentov v roku 2002 na 
takmer 36,5 tisíca študentov v roku 2012. Tento nárast je vo veľkej miere spôsobený rastúcim počtom študentov študujúcich v Českej 
republike. Zatiaľ čo tu sa počet slovenských študentov počas sledovaného obdobia zvýšil viac ako päťnásobne, v prípade všetkých 
ostatných krajín spolu sa ani nezdvojnásobnil. V krajinách mimo Českej republiky počty slovenských študentov väčšinou stagnujú, 
prípadne sa len mierne zvyšujú, či skôr klesajú. Výnimku tvoria študenti študujúci v Spojenom kráľovstve, kde ich počty postupne 
rastú. Ešte v roku 2004 ich tu študovalo ani nie 160, pričom v roku 2012 ich už bolo viac ako 3 tisíc.

Nasledujúca tabuľka ukazuje počty slovenských študentov študujúcich vysokú školu v zahraničí v rokoch 2002 – 2012. Tabuľka 
znázorňuje desať krajín s najvyšším počtom slovenských vysokoškolských študentov za 11 sledovaných rokov spolu.

1 Publikácie viď tu: http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf. Tabuľky na stiahnutie tu: http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-2014-
indicators-by-chapter.htm.

http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-2014-indicators-by-chapter.htm
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-2014-indicators-by-chapter.htm


126 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

TABUĽKA Č. 1: ŠTUDENTI SO SLOVENSKÝM ŠTÁTNYM OBČIANSTVOM, ŠTUDUJÚCI 
VYSOKÚ ŠKOLU V ZAHRANIČÍ V ROKOCH 2002 AŽ 2012.

Rok
Česká 

republika
Maďarsko Rakúsko Nemecko

Spojené 
kráľovstvo

USA Francúzsko Švajčiarsko Taliansko Poľsko
Ostatné 

štáty
Celkom

2002 4918 2071 1217 1313 141 627 285 120 93 109 387 11281
2003 6938 2441 1387 1514 177 610 414 159 130 180 486 14436
2004 7723 2447 1515 1640 158 585 438 192 148 119 754 15719
2005 10119 2341 1214 1707 353 636 420 198 164 126 1500 18777
2006 14664 2324 1228 1700 642 722 415 183 178 160 767 22982
2007 16505 2296 1301 1611 892 605 380 163 186 139 771 24850
2008 18621 2178 1470 1415 1116 537 399 165 205 119 859 27084
2009 20057 2357 1468 1300 1307 534 424 171 206 401 1096 29320
2010 22427 2512 1638 1278 2752 462 414 184 190 190 1257 33304
2011 24544 2561 1672 1153 2867 411 459 207 206 139 1365 35585
2012 24819 2533 1717 1106 3046 411 444 213 219 126 1821 36455

2002 43,6% 18,4% 10,8% 11,6% 1,2% 5,6% 2,5% 1,1% 0,8% 1,0% 3,4% 100,0%
2003 48,1% 16,9% 9,6% 10,5% 1,2% 4,2% 2,9% 1,1% 0,9% 1,2% 3,4% 100,0%
2004 49,1% 15,6% 9,6% 10,4% 1,0% 3,7% 2,8% 1,2% 0,9% 0,8% 4,8% 100,0%
2005 53,9% 12,5% 6,5% 9,1% 1,9% 3,4% 2,2% 1,1% 0,9% 0,7% 8,0% 100,0%
2006 63,8% 10,1% 5,3% 7,4% 2,8% 3,1% 1,8% 0,8% 0,8% 0,7% 3,3% 100,0%
2007 66,4% 9,2% 5,2% 6,5% 3,6% 2,4% 1,5% 0,7% 0,7% 0,6% 3,1% 100,0%
2008 68,8% 8,0% 5,4% 5,2% 4,1% 2,0% 1,5% 0,6% 0,8% 0,4% 3,2% 100,0%
2009 68,4% 8,0% 5,0% 4,4% 4,5% 1,8% 1,4% 0,6% 0,7% 1,4% 3,7% 100,0%
2010 67,3% 7,5% 4,9% 3,8% 8,3% 1,4% 1,2% 0,6% 0,6% 0,6% 3,8% 100,0%
2011 69,0% 7,2% 4,7% 3,2% 8,1% 1,2% 1,3% 0,6% 0,6% 0,4% 3,8% 100,0%
2012 68,1% 6,9% 4,7% 3,0% 8,4% 1,1% 1,2% 0,6% 0,6% 0,3% 5,0% 100,0%

Krajiny vysokoškolského štúdia študentov so slovenským štátnym občianstvom

Počet študentov v danej krajine

Podiel študentov v danej krajine z celkového počtu študentov študujúcich v zahraničí

Zdroj: Education at a Glance 2004 až 2014

Výnimočne vysoký podiel slovenských študentov študujúcich v Českej republike je zvlášť výrazný hlavne v porovnaní so štruktúrou 
zahraničných študentov troch, so Slovenskom susediacich krajín. Zo študentov s českým štátnym občianstvom ich v roku 2012 študo-
valo v zahraničí len 3,5 % (v porovnaní s 15 % študentov so slovenským štátnym občianstvom). Z toho približne 1/3 študovala na 
Slovensku. V zmysle absolútneho počtu študentov študovalo v roku 2012 na Slovensku päťkrát menej Čechov, ako Slovákov v Českej 
republike. Z ostatných krajín je pre Čechov obľúbenou destináciou tiež Spojené kráľovstvo a Nemecko. Mladí ľudia z Maďarska 
a Poľska si štúdium na Slovensku volia  len veľmi zriedkavo. Zo všetkých zahraničných študentov týchto krajín študovalo na Sloven-
sku len menej ako 1 % vysokoškolákov. Rovnako ako v prípade Českej republiky, aj v prípade Maďarska (2 %) a Poľska (3 %) volí 
štúdium v zahraničí len malá časť študentov vysokých škôl. Najobľúbenejšími destináciami sú podobne ako u študentov s českým 
štátnym občianstvom Spojené kráľovstvo a Nemecko.

TABUĽKA Č. 2: ŠTUDENTI SO ŠTÁTNYM OBČIANSTVOM ČESKEJ REPUBLIKY, MAĎARSKA 
A POĽSKA ŠTUDUJÚCICH VYSOKÚ ŠKOLU V ZAHRANIČÍ V ROKU 2012. 

Krajina 
pôvodu
Česká 

republika
Slovenská 
republika

Spojené 
kráľovstvo

Nemecko Francúzsko Poľsko USA Rakúsko Portugalsko Švajčiarsko Španielsko
Ostatné 

štáty
Celkom

Počet 5135 2309 1761 776 700 679 656 259 245 232 1732 14484
Podiel 35,5% 15,9% 12,2% 5,4% 4,8% 4,7% 4,5% 1,8% 1,7% 1,6% 12,0% 100,0%

Maďarsko
Spojené 

kráľovstvo
Nemecko Rakúsko USA Francúzsko Holandsko Dánsko Švajčiarsko Taliansko Španielsko

Ostatné 
štáty

Celkom

Počet 2599 2039 1872 634 606 409 378 294 215 170 2022 11238
Podiel 23,1% 18,1% 16,7% 5,6% 5,4% 3,6% 3,4% 2,6% 1,9% 1,5% 18,0% 100,0%

Poľsko
Spojené 

kráľovstvo
Nemecko Francúzsko USA Írsko Rakúsko Taliansko Španielsko Dánsko Holandsko

Ostatné 
štáty

Celkom

Počet 17791 10290 2611 1780 1753 1697 1388 1368 1313 1152 6609 47752
Podiel 37,3% 21,5% 5,5% 3,7% 3,7% 3,6% 2,9% 2,9% 2,7% 2,4% 13,8% 100,0%

Krajina vysokoškolského štúdia

Zdroj: Education at a Glance 2014

Ako je uvedené vyššie, slovenských študentov bolo za poslednú dobu v zahraničí viac ako 36 tisíc. Otázkou je, do akej miery ich 
na slovenských vysokých školách nahrádzajú študenti zo zahraničia. Odpoveďou je, že pomerne málo. V roku 2012 študovalo na 
slovenských vysokých školách necelých 9,5 tisíca zahraničných študentov. Na jedného slovenského študenta v zahraničí tak pripadá 
0,26 zahraničných študentov študujúcich na Slovensku. Pre porovnanie, obdobný pomer bol za rok 2012 evidovaný aj v Českej 
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republike 2,72, v Maďarsku 1,80 a v Poľsku 0,54. Najčastejšie študujú na Slovensku študenti Českej republiky (54 % zo všetkých 
zahraničných študentov), Grécka (12 %), Nemecka (5 %), Nórska (4 %) a Srbska (4 %).

Skutočnosť, do akej miery študenti vysokých škôl daných krajín študujú v zahraničí a do akej miery naopak zahraniční študenti 
prichádzajú študovať do danej krajiny, do istej miery naznačuje obrázok atraktivity jednotlivých vysokoškolských systémov. Vy-
váženosť mobilít študentov, a teda atraktivitu jednotlivých štátov v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania naznačuje 
nasledujúci graf. Os X predstavuje podiel zahraničných študentov študujúcich v príslušnej krajine z celkového počtu študentov, ktorí 
v danej krajine študujú. Os Y naopak znázorňuje podiel študentov príslušnej krajiny študujúcich v zahraničí. Pomocou týchto dvoch 
faktorov možno definovať štyri typy vysokoškolských systémov. Typickým predstaviteľom otvoreného systému je Írsko, ktoré nie len 
zahraničných študentov prijíma, ale zároveň vysoký podiel Írov študuje v zahraničí. Ako atraktívny systém možno vnímať najmä vyso-
koškolský systém Spojeného kráľovstva, kde študuje vysoký podiel študentov zo zahraničia a zároveň len málo študentov odchádza 
za štúdiom do zahraničia. Typickým predstaviteľom uzavretého systému je Poľsko. Mobilita je tu nízka ako smerom von, tak smerom 
dovnútra. Limitovaný systém je definovaný vysokým podielom odchodov do zahraničia a naopak nízkym podielom príchodov. 
Najvýraznejším predstaviteľom tohto systému je práve Slovenská republika. Ako je už spomenuté vyššie, takmer 15% slovenských 
študentov študuje v zahraničí, čo v rámci EÚ predstavuje vysoko nadpriemernú hodnotu. Podiel zahraničných študentov študujúcich 
na Slovensku – z celkového počtu tu študujúcich, je naopak podpriemerný - 4,3%.

Doterajšie údaje hovorili o mobilite týkajúcej sa riadneho dlhodobého štúdia. V zahraničí je však možné študovať aj v rámci krát-
kodobých študijných pobytov. V rámci programu Erasmus, čo je program Európskej únie, podporujúci zahraničnú mobilitu vysoko-
školských študentov a pedagógov a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe, odišlo v školskom roku 2012/2013 do 
zahraničia viac ako 3 tisíc slovenských študentov vysokých škôl. Do Slovenskej republiky prišlo za štúdiom približne 1,5 tisíc zahra-
ničných študentov, čo je asi polovica tých, čo odišli. Merané pomerom počtu prichádzajúcich voči počtu odchádzajúcich študentov 
v rámci programu Erasmus sa tak aj v tomto smere radí Slovensko v rámci EÚ medzi krajiny, odkiaľ študenti skôr odchádzajú, ako 
prichádzajú. Podrobné výsledky ponúka nasledujúci graf. V tomto smere je na tom horšie už len Rumunsko a podobne tiež Lotyšsko 
alebo Bulharsko. Na opačnej strane spektra nachádzame Švédsko, Cyprus a Írsko, kde je počet prichádzajúcich voči počtu odchá-
dzajúcich študentov viac ako dvojnásobný.
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Zdroj: DG EAC2

2.2 Študenti a absolventi na českých vysokých školách
Je isté, že situácia slovenských študentov a absolventov na českých vysokých školách si zaslúži špeciálnu pozornosť. Podrobnejšie 
údaje sme mohli získať z tzv. SIMS - Sdružené informace matrik studentů3. Pomocou týchto údajov je možné podrobnejšie zmapovať 
vývoj počtu nie len študentov, ale aj absolventov českých vysokých škôl so slovenským štátnym občianstvom medzi rokmi 2001 
a 2014.

Už od prvého obrázka je u mladých Slovákov jasne viditeľný obrovský nárast obľuby štúdia na českých vysokých školách. V roku 
2001 študovalo na českých vysokých školách len necelých 5 2004 študentov. Odvtedy, až do roku 2011 vzrástli ročne počty štu-
dentov v priemere o cca 2 tisícky. V tomto roku bola dosiahnutá najvyššia hodnota, na českých vysokých školách študovalo viac 
ako 24,5 tisíc študentov. Potom začali hodnoty mierne klesať, až na necelých 22 700 v roku 2014. Vďaka výrazne rastúcim počtom 
rástol tiež podiel slovenských študentov na českých vysokých školách, a to aj napriek výraznému zvýšeniu počtu českých študen-
tov v tom istom období. Celkovo sa tento podiel zvýšil z 2,5 % v roku 2011, až na 6,5 % v roku 2014. Pokles absolútnych počtov 
študentov v rokoch 2011 až 2014 viedol síce k spomaleniu rastu podielu, ale nie k jeho zastaveniu. V tej dobe totiž začali klesať aj 
počty ostatných študentov.

2 Viď http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm.

3 Údaje z Education at Glance a z SIMS sa trochu líšia. Jedným z dôvodov je, že OECD síce uvádza rok napríklad 2012, v skutočnosti sú to však  údaje za školský rok 
2011/12. Aj preto sa v roku 2012 podľa OECD zatiaľ neprejavil pokles slovenských študentov študujúcich v Českej republike tak, ako je to uvedené v dátach SIMS, 
ktoré sú zbierané vždy na konci roka. Rozdiely však nemajú žiaden zásadný vplyv na interpretáciu výsledkov.

4 Súhrnné hodnoty počtov študentov a absolventov v grafoch o vývoji počtu a podielu slovenských študentov a absolventov na českých vysokých školách sú o kúsok 
vyššie ako skutočné počty slovenských študentov a absolventov, ktoré sú tiež uvádzané v texte. Rozdiel spočíva v tom, že v grafoch sú znázornené aj počty pre všetky 
typy štúdia, pričom niektorí študovali, alebo absolvovali študijné programy rôznych typov vzdelania súčasne.

http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm
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Zdroj: SIMS, vlastné výpočty

Výrazne sa zmenila aj štruktúra študovaných typov štúdia, ktorá do veľkej miery korešponduje s premenou českého vysokého škol-
stva v rámci tzv. Bolonského procesu5. Zásadným dôsledkom tohto procesu bol prechod väčšiny českých vysokých škôl z dvojstup-
ňového vysokoškolského vzdelávania, ktoré predstavovalo dlhé magisterské a doktorandské štúdium, na trojstupňové, pričom dlhé 
magisterské štúdium nahradili dva kratšie cykly – bakalársky a nadväzujúci magisterský. Tretím stupňom je doktorandský cyklus štú-
dia. U slovenských študentov preto ešte v roku 2001 dominovalo dlhé magisterské štúdium, ktoré študovala viac ako štvrtina z nich. 
V roku 2014 študovalo tento typ štúdia už len 15 % študentov. Naopak, viac ako polovica študovala bakalárske štúdium a štvrtina 
magisterské nadväzujúce štúdium. Necelých 8 % pripadá na študentov doktorandského štúdia. Aj napriek tomu, že podiel dlhého 
magisterského štúdia medzi slovenskými študentmi výrazne poklesol, majú v rámci tohto typu štúdia na českých vysokých školách 
čoraz vyšší podiel. V roku 2014 to bolo takmer 11 %. Je to dané hlavne ich špecifickou odborovou štruktúrou. Ako ukážeme v tretej 
kapitole, založenej na výsledkoch českého prieskumu absolventov REFLEX 2013, je medzi slovenskými študentmi a absolventmi 
českých vysokých škôl nadštandardne veľa študentov a absolventov zdravotníckych odborov. Práve v týchto odboroch českých vy-
sokých škôl pretrvávajú v najväčšej miere dlhé magisterské programy. Podiel slovenských študentov v rámci príslušného štúdia rástol 
aj pri ostatných typoch štúdia. V prípade nadväzujúceho magisterského štúdia však v posledných rokoch stagnuje.

Počty a štruktúra absolventov a ich zmeny do značnej miery reflektujú zmeny v počte a štruktúre študentov i keď s istým oneskore-
ním. Vďaka tomu dosiahol počet slovenských absolventov na českých vysokých školách svoj vrchol až v roku 2012, s takmer 6 tisíc 
absolventmi. Pritom v roku 2001 ich nebolo ani 200. Výrazne sa zvýšil aj podiel slovenských absolventov na českých vysokých 
školách – z 0,6 % v roku 2001 na 6,5 % v roku 2014. Rovnako ako sa zmenila štruktúra študentov, zmenila sa podľa typu štúdia 
aj štruktúra absolventov. V roku 2014 však tvoril nadväzujúci magisterský program medzi absolventmi ešte vyšší podiel ako medzi 
študentmi, a to viac ako 37 %.

5 Tento proces, naštartovaný v roku 1998, mal zaviesť systém akademických titulov, ktoré sú ľahko rozpoznateľné a porovnateľné, podporovať mobilitu študentov, 
učiteľov a výskumných pracovníkov, zaistiť kvalitu výučby a začleniť do vysokoškolského vzdelávania európsky rozmer. Výsledkom bolo vytvorenie systému 
národných systémov s pomerne harmonizovanou architektúrou štúdia v troch stupňoch – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Vytvorili si spoločné 
štandardy a metodické postupy pre zabezpečovanie kvality, a tiže zastrešujúci rámec kvalifikácií.
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Zdroj: SIMS, vlastné výpočty

2.3 Študenti a absolventi na slovenských vysokých školách
Zníženie počtu slovenských študentov a absolventov na českých vysokých školách je daný dvoma faktormi. Prvým je zastavenie 
celkového masívneho rastu študentov na českých vysokých školách, ktorý bol spôsobený zmenou v ich financovaní a druhý súvisí 
s výrazným demografickým poklesom vekových skupín mladých ľudí, ktorý najčastejšie študujú vysokú školu na Slovensku.

Porovnanie študentov a absolventov na slovenských a českých vysokých školách ponúkajú nasledovné dva grafy. Okrem už popísa-
ného rastu počtu slovenských absolventov na českých vysokých školách znázorňujú aj výrazný rast počtu študentov a absolventov 
na slovenských vysokých školách. Počty študentov na slovenských vysokých školách vzrástli z približne 146 tisíc v roku 2001 na viac 
ako 230 tisíc v roku 2008. Odvtedy však prišlo k poklesu až na necelých 180 tisíc v roku 2014. Počty absolventov slovenských vyso-
kých škôl sa zvýšili z viac než 24 tisíc v roku 2001, na takmer 74 tisíc v roku 2010. V roku 2014 ich však bolo už len približne 62 tisíc.

Počty študentov slovenských vysokých škôl rástli pomalšie, následne však klesali rýchlejšie ako počty slovenských študentov na 
českých vysokých školách. Výsledkom je výrazne rastúci pomer počtu slovenských študentov na českých vysokých školách, voči 
počtu študentov na slovenských vysokých školách. Zatiaľ čo v roku 2001 bol iba necelé 4 %, v roku 2014 to už bolo takmer 13 %.
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Zdroj: CVTI SR, SIMS, Education at a Glance, vlastné výpočty

Graf tiež znázorňuje vývoj počtu slovenských vysokoškolákov študujúcich mimo Slovenska a Českej republiky. Ide o už zmieňované 
údaje z publikácie Education at a Glance. Aj napriek tomu, že počty študentov na zahraničných vysokých školách v období medzi 
rokmi 2003 – 2008 pozvoľna rástli, ich rast zďaleka nedosahoval rýchlosť rastu študentov na slovenských vysokých školách. Preto 
pomer medzi študentmi študujúcimi v zahraničí, mimo Českej republiky a študentmi študujúcimi na Slovensku v tomto období postup-
ne klesal. Neskôr však začali počty študentov študujúcich na Slovensku pomerne strmo klesať, zatiaľ čo počty študentov študujúcich 
v zahraničí stále rástli. Od roku 2009 sme tak svedkami poklesu študentov na slovenských vysokých školách nie len na úkor študen-
tov v Českej republike, ale aj študentov v ostatných krajinách.

Podobný trend môžeme sledovať aj v prípade absolventov. Aj tu medzi rokmi 2001 a 2014 pomer počtu slovenských absolventov 
na českých vysokých školách voči počtu slovenských absolventov na slovenských vysokých školách výrazne vzrástol. Tento rast však 
zaznamenal v rokoch 2008 a 2009 výrazný výkyv – počty absolventov slovenských vysokých škôl spolu vzrástli o takmer 30 tisíc. 
Aj tak bol pomer počtu slovenských absolventov českých vysokých škôl voči počtu absolventov slovenských vysokých škôl v roku 
2014 viac ako 9 %. V roku 2001 to pritom nebolo ani 1 %. 
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Zdroj: CVTI SR, SIMS, vlastné výpočty

2.4 Dôvody štúdia na českých vysokých školách
Veľmi silné zastúpenie slovenských študentov a absolventov na českých vysokých školách môžeme samozrejme očakávať aj v 
budúcnosti. V posledných rokoch má záujem o štúdium na českých vysokých školách okolo 13 tisíc Slovákov a približne polovica 
z nich je aj prijatá. Slovenskí maturanti, ktorí sa hlásia na české vysoké školy prejavujú najväčší záujem o ekonomické, lekárske a IT 
(informačné technológie) odbory.

Do Českej republiky pritom smerujú maturanti s najlepšími študijnými výsledkami, nakoľko tam očakávajú kvalitnejšie štúdium. Tento 
záver vyplýva z predbežného testovania študijných predpokladov, ktoré bolo na Slovensku realizované v roku 20146. Ak zoberieme 
napríklad desatinu tých najlepších slovenských maturantov, tak až 70 % z nich uvažuje o štúdiu v Českej republike (10 % si podáva 
prihlášku len na českú vysokú školu a ďalších takmer 60 % na českú i slovenskú zároveň; iba 30 % tých najlepších si podáva pri-
hlášku len na slovenskú vysokú školu). Z ostatných 90 % menej disponovaných maturantov o tom uvažuje len asi 42 % (3 % si podá-
vajú prihlášku len na českú vysokú školu a ďalších necelých 40 % na českú i slovenskú). Najlepšie dispozície k štúdiu majú slovenskí 
maturanti smerujúci na IT odbory (v priemerným percentilom 69,9 suverénne vedú), potom na lekárske, technické a prírodovedné 
odbory.

Jedným z hlavných dôvodov pre štúdium mladých Slovákov na českých vysokých školách je kvalitnejšie štúdium. Uvádza to až 82 % 
slovenských uchádzačov o štúdium v Českej republike. Medzi slovenskými uchádzačmi suverénne vedú Brnenské fakulty, v najväč-
šej miere Masarykova univerzita (pokiaľ ide o slovenských uchádzačov, 5 fakúlt MU obsadilo 5 prvých priečok). Potom nasledujú 
olomoucké a pražské fakulty. Najvyšší počet slovenských uchádzačov eviduje Lekárska fakulta MU – celkovo 2 331.

6 Testovanie Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) organizovala spoločnosť Scio v novembri roku 2014, v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou a 
za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Testy si vyskúšalo 14 224 žiakov na 173 školách. Správa s výsledkami 
testovania viď tu: https://www.scio.cz/download/zprava_VSP_media.pdf. 

https://www.scio.cz/download/zprava_VSP_media.pdf
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3 Kariéry absolventov vysokých škôl

3.1 Prieskum absolventov vysokých škôl 
v Českej republike a na Slovensku

Situácia slovenských absolventov na českých vysokých školách si zaslúži podrobnejší rozbor. Zameriame sa na porovnanie tých 
Slovákov, ktorí absolvovali vysokú školu v Českej republike a potom sa buď vrátili na Slovensko, alebo zostali pracovať v Českej re-
publike, prípadne odišli pracovať do zahraničia. Tieto tri skupiny zároveň porovnáme s občanmi Českej republiky, ktorí absolvovali 
vysokú školu v Českej republike a potom buď zostali, alebo odišli za prácou do zahraničia a s absolventmi slovenských vysokých 
škôl. Údaje o prvých piatich vyššie definovaných skupinách získame z prieskumu REFLEX 20137, rozsiahleho prieskumu absolventov 
vysokých škôl v Českej republike. Údaje o absolventoch slovenských vysokých škôl získame z prieskumu Absolvent 20148.

Prieskum absolventov vysokých škôl v Českej republike REFLEX 20139sa uskutočnil ako už názov napovedá v roku 2013, pričom 
zber dát prebehol od apríla do augusta. Prieskum sa týkal dvoch cieľových skupín. Hlavnou skupinou boli absolventi bakalárskych, 
magisterských a doktorandských študijných programov (v medzinárodnej klasifikácii programov ISCED 5A a 6) na verejných, štát-
nych i súkromných školách do piatich rokov od získania diplomu (išlo teda o absolventov z obdobia 2008 – 2012). Druhou cieľovou 
skupinou boli ich zamestnávatelia10.

Prieskumu sa zúčastnilo dvadsať verejných11,  jedna štátna a pätnásť súkromných vysokých škôl. Dopytovanie sa realizovalo po-
mocou internetovej aplikácie a bolo tak získaných viac ako 34000 vyplnených dotazníkov. Prevažná väčšina ich bola vyplnená 
kompletne. Pre nasledujúce analýzy boli vybraní tí, ktorí boli v čase realizácie prieskumu ekonomicky aktívni–išlo o viac ako 27000 
absolventov.

Pre účely tejto štúdie boli vybraní špeciálne absolventi českých vysokých škôl so slovenským štátnym občianstvom. Do finálne ana-
lyzovanej vzorky boli zároveň zaradení len tí absolventi, ktorí buď vo svojich 15 rokoch, alebo tesne pred vstupom na vysokú školu 
žili v Slovenskej republike12. Dôvod je ten, že ak chceme analyzovať mobilitu mladých Slovákov za vzdelaním a prácou do Českej 
republiky, je nutné vybrať len tých, ktorí v období pred vstupom na vysokú školu žili na Slovensku. Je totiž jasné, že existuje napríklad 
celý rad zmiešaných manželstiev Čechov a Slovákov a nemá zmysel hovoriť o mobilite za vzdelaním, ak sa niekto narodil na Slo-
vensku, má slovenské občianstvo, avšak už od svojich 6 rokov žije v Českej republike. Celkovo je v súbore prieskumu REFLEX 2013 
1 149 takto definovaných Slovákov – ide teda o takú vzorku respondentov, ktorá dostatočne postačuje k plnohodnotným analýzam. 
Podobne definovaných Čechov je vo vzorke 24585.

Ako už bolo spomenuté, údaje o absolventoch českých vysokých škôl boli získané z prieskumu  Absolvent 2014. Tento prieskum, 
ktorý prebiehal od septembra do novembra 2014, bol z hľadiska rozsahu (čo sa týka počtu otázok) podstatne menší ako prieskum 
REFLEX 2013, aj tak však môže poskytnúť niektoré porovnateľné informácie. Nakoľko v prieskume chýba otázka týkajúca sa ná-
rodnosti, vzorku nemôžeme obmedziť len na absolventov so slovenským štátnym občianstvom. V analýzach je preto využitá vzorka 
ekonomicky aktívnych absolventov slovenských vysokých škôl. Ide o cca 10 až 12 tisíc respondentov, pričom presná hodnota závisí 
od konkrétnej otázky a počtu respondentov, ktorí na otázku odpovedali. Zároveň je však nutné zdôrazniť, že porovnávanie dvoch 
rôznych prieskumov, ktoré sa uskutočnili v rozdielnom čase, s použitím v mnohom odlišnej metodológie (napríklad čo sa týka nadväz-

7 Projekt REFLEX 2013 nadväzuje na významné medzinárodné projekty, ktoré boli realizované v predchádzajúcich rokoch a týkali sa oblasti uplatnenia absolventov 
vysokých škôl. Išlo o projekt CHEERS (Higher Education and Graduate Employment in Europe, ktorý bol realizovaný v 12 európskych krajinách, vrátane ČR v 
rokoch 1997– 2000 a projekt REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe) realizovaný v 15 
európskych krajinách, vrátane ČR a tiež v Japonsku v rokoch 2004 – 2007. V roku 2010 sa už uskutočnil iba čisto národný prieskum REFLEX 2010.

8 Ide o prieskum, ktorý bol uskutočnený v rámci projektu „Vysoké školy jako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Samotný prieskum zrejme nemá konkrétne 
pomenovanie, preto budeme pre naše účely používať pomenovanie Absolvent 2014.

9 Podrobná správa z prieskumu REFLEX viď Koucký, J., R. Ryška a M. Zelenka (2014).Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol. Výsledky šetření REFLEX 
2013. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

10 V rámci prieskumu zamestnávateľov bolo zozbieraných viac ako 1000 vyplnených dotazníkov zamestnávateľov absolventov vysokých škôl. Pre účely tejto štúdie sú 
však jeho výsledky nepodstatné.

11 Zúčastnili sa takmer všetky verejné vysoké školy. Výnimku tvorili len štyri umelecké (AMU, AVU, JAMU a VŠUP) a dve najnovšie vysoké školy (VŠPJ a VŠTEČB).

12 Prieskum totiž obsahoval i dve otázky na miesto bydliska ešte pred vstupom na vysokú školu.Prvása týkala času, kedy mal respondent 15 rokov a druhá obdobia 
krátko pred vstupom na vysokú školu.

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Reflexe%20vzdelani%20a%20uplatneni%20absolventu.%20Vysledky%20setreni%20REFLEX%202013.pdf
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Reflexe%20vzdelani%20a%20uplatneni%20absolventu.%20Vysledky%20setreni%20REFLEX%202013.pdf
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nosti a počtu otázok v dotazníku), nie je z metodologického hľadiska úplne korektné a porovnanie medzi absolventmi slovenských a 
českých vysokých škôl je potrebné brať s rezervou.

3.2 Mobilita absolventov českých vysokých škôl
Vo výsledku máme teda tri základné skupiny – Česi, ktorí študovali vysokú školu v Českej republike, Slováci, ktorí študovali vysokú 
školu v Českej republike a absolventov slovenských vysokých škôl. Základné charakteristiky týchto troch vzoriek sú dosť podobné, 
ale existujú medzi nimi aj určité rozdiely. Najväčší podiel žien nájdeme medzi Čechmi (61 %), potom medzi Slovákmi na českých 
vysokých školách (58 %) a najmenej medzi absolventmi slovenských vysokých škôl (54 %). Najväčší podiel absolventov s magis-
terským vzdelaním a naopak najmenej s bakalárskym a doktorandským vzdelaním majú absolventi slovenských vysokých škôl. 
Relatívne najviac absolventov doktorandských študijných programov je medzi Slovákmi na českých vysokých školách. Najväčší 
podiel študentov bakalárskeho štúdia majú Česi. Výraznejší podiel bakalárov medzi Čechmi, ako medzi Slovákmi študujúcimi v 
Českej republike je logický, a to preto, že mladí Slováci pôjdu do Českej republiky svoje štúdiá skôr dokončiť, než že by tam získali 
bakalársky titul a potom sa vrátili vyštudovať magisterské štúdium na Slovensko. Ako si ukážeme neskôr, určitú úlohu tu zohráva aj 
študijný odbor. Čo sa týka formy štúdia, najvyšší podiel absolventov študujúcich prezenčnou formou štúdia, je medzi absolventmi 
slovenských vysokých škôl (81 %). V prípade Slovákov študujúcich na českých vysokých školách, je tento podiel 74 % a u Čechov 
69 %. V základných charakteristikách teda nie je výrazný rozdiel. Rôznorodosť štruktúr absolventov jednotlivých skupín tak nehrá v 
analýzach týkajúcich sa mobilitného správania a uplatnenia sa na trhu práce výraznejšiu úlohu.

V nasledujúcich analýzach a texte sa už budeme venovať všetkým šiestim, vyššie definovaným skupinám. Pôjde o absolventov čes-
kých vysokých škôl s českým štátnym občianstvom, ktorí v čase dotazovania pracovali13 buď v Českej republike, alebo v zahraničí, 
ďalej o absolventov so slovenským štátnym občianstvom, ktorí v čase dopytovania pracovali v Slovenskej, alebo v Českej republike, 
alebo v inde v zahraničí a nakoniec o absolventov, ktorí absolvovali slovenskú vysokú školu. Vzorky respondentov, s ktorými budeme 
pracovať, sú vo väčšine prípadov postačujúce. Výnimku tvoria len Slováci, ktorí po absolvovaní slovenskej vysokej školy pracujú 
v zahraničí. Tých je v celom súbore REFLEX 2013 necelých 120. Výsledky analýz, určených pre túto skupinu, je preto treba brať s 
určitou rezervou. Na druhú stranu sú tieto informácie pre našu štúdiu veľmi podstatné, a aj preto sú do analýzy zaradené. Určite 
by bolo zaujímavé špeciálne sa venovať aj skupine absolventov slovenských vysokých škôl, ktorí potom pracujú v Českej republike, 
alebo inde v zahraničí. Bohužiaľ otázka, pomocou ktorej by sme tieto skupiny jasne definovali, nebola do dotazníka zahrnutá.

Základná otázka teda znie, aký podiel Slovákov zostáva po štúdiu pracovať v Českej republike a aký sa vracia na Slovensko, prí-
padne koľko ich smeruje inam do zahraničia. Tu je však potrebné upozorniť, že dosiahnuteľnosť, a do istej miery aj ochota odpove-
dať, je u respondentov žijúcich v zahraničí (v tomto prípade mimo Českej republiky), všeobecne nižšia. Do akej miery, je však ťažké 
odhadnúť. No aj napriek tomu môžeme z dát prieskumu REFLEX 2013 získať základný prehľad o mobilitných tokoch slovenských 
absolventov, ktorí v Českej republike študovali a hlavne charakteristiky týchto skupín porovnať.

Podľa výsledkov prieskumu REFLEX 2013 sa po absolvovaní českej vysokej školy vrátilo na Slovensko 39 % absolventov. 52 % ich 
zostalo v Českej republike a 9 % odišlo pracovať inam do zahraničia. Aj napriek možnému „umelému“ navýšeniu podielu absolven-
tov pracujúcich v Českej republike, z dôvodov, ktoré sme popísali v predchádzajúcom odstavci, je zjavné, že veľa Slovákov zostáva 
po absolvovaní českej vysokej školy v Čechách, kde hľadajú aj svoje uplatnenie. Z tých, ktorí zostávajú pracovať v Českej republike, 
ich viac ako 70 % nachádza svoju prácu v kraji, v ktorom študovali, pričom 4/5 z nich pracujú v Prahe, alebo v Juhomoravskom 
kraji, ktorého krajským mestom je Brno. V obidvoch prípadoch je tento podiel podstatne vyšší, ako u Čechov pracujúcich v Českej 
republike. V ich prípade pracuje v kraji sídla školy 55 % a v Prahe, alebo v Juhomoravskom kraji 46 % absolventov. Je to samozrejme 
dané aj tým, že väčšina Slovákov absolvuje pražské alebo brnenské vysoké školy a v priebehu štúdia si vytvárajú vo svojom odbore 
sociálne väzby a kontakty. To sa samozrejme deje aj v prípade Čechov, ale tí študujú častejšie na školách s regionálnym zameraním 
a po ich skončení sa často vracajú do kraja svojho pôvodného bydliska – čo samozrejme v prípade Slovákov neplatí. Pre nich takýto 
návrat znamená odchod na Slovensko.

Výrazný vplyv na to, kam bude absolvent po skončení vysokej školy smerovať, má vyštudovaný odbor. Ak porovnáme štruktúru 
slovenských absolventov českých vysokých škôl a absolventov slovenských vysokých škôl, sú medzi nimi zásadné rozdiely. V Českej 
republike študujú Slováci podstatne častejšie v odborových skupinách Zdravotníctvo, lekárske a farmaceutické vedy a náuky, Vzde-
lávanie a šport a Prírodné vedy a náuky. Naopak, absolventi slovenských vysokých škôl absolvujú štúdium častejšie v technických 

13 V mnohých prípadoch budeme v texte hovoriť o tých, ktorí pracujú.  V skutočnosti sú však súčasťou vzorky aj nezamestnaní – v súhrne teda ekonomicky aktívni. Zatiaľ 
čo u pracujúcich je ich mobilitné správanie definované miestom výkonu ich práce, v prípade nezamestnaných sme brali do úvahy miesto ich súčasného bydliska. 
Všeobecne je však medzi absolventmi vysokých škôl výrazná menšina nezamestnaných – v prieskume REFLEX 2013 necelých 5 %, v v prieskume Absolvent 2014 
necelých 11 %.
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odboroch, a najmä v odborových skupinách Vojenské umenie a zdravotníctvo, Strojárstvo, baníctvo a hutníctvo a Elektrotechnika, 
telekomunikačná a výpočtová technika.

TABUĽKA Č. 3: MOBILITNÉ TOKY SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL PODĽA VYŠTUDOVANÉHO ODBORU

v SR v ČR v zahraničí celkom v ČR v zahraničí celkom

Prírodné vedy a náuky 2,3% 10,8% 6,7% 7,1% 7,8% 12,3% 8,0% 8,0% 4,7%

Informatické odbory 5,9% 8,3% 5,6% 7,1% 4,6% 5,2% 4,6% 4,6% 5,4%

Strojárstvo, baníctvo a hutníctvo 3,8% 1,1% 2,2% 2,3% 3,4% 3,9% 3,5% 3,5% 8,6%

Elektrotechnika, telekom. a výpočtová tech. 1,8% 3,6% 2,2% 2,8% 3,6% 2,3% 3,6% 3,6% 7,1%

Architektúra a stavebníctvo 3,3% 3,2% 1,1% 3,1% 4,8% 5,1% 4,8% 4,8% 4,0%

Ostatné technické vedy a náuky 5,4% 3,4% 1,1% 4,0% 3,9% 4,6% 3,9% 3,9% 6,1%
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne 
vedy a náuky 2,8% 1,9% 2,2% 2,3% 2,7% 2,2% 2,6% 2,6% 3,4%
Zdravotníctvo, lekárske a farmac. vedy a 
náuky 9,9% 19,7% 24,7% 16,4% 7,2% 9,7% 7,3% 7,3% 2,8%

Humanitné vedy a náuky 10,7% 11,8% 20,2% 12,1% 12,7% 14,8% 12,8% 12,8% 16,4%

Ekonómia, ekonomika a administratíva 21,4% 23,7% 25,8% 23,0% 23,9% 22,2% 23,8% 23,8% 26,2%

Právo, právna a verejnoprávna činnosť 4,3% 8,7% 3,4% 6,5% 6,5% 2,4% 6,3% 6,3% 4,4%

Vzdelávanie a šport 26,5% 1,5% 3,4% 11,4% 17,3% 13,1% 17,1% 17,1% 7,4%

Vedy a náuky o kultúre a umení 1,8% 2,1% 1,1% 1,9% 1,6% 2,2% 1,6% 1,6% 1,9%

Vojenské umenie a zdravotníctvo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 1,6%

Celkom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

REFLEX 2013 - Absolventi českých vysokých škôl
Absolventi 

slovenských 
VŠOdbor štúdia

Slováci pracujúci Česi pracujúci
celkom

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014

Veľmi zaujímavé je porovnanie odborových rozdielov podľa mobilitného správania slovenských absolventov českých vysokých škôl 
po absolvovaní. Všeobecne môžeme konštatovať, že sa na Slovensko vracia len menšina, tj. cca 39 % absolventov. Viac ako polo-
vica ich zostáva v Českej republike a približne každý desiaty odchádza do zahraničia. Z tejto všeobecnej charakteristiky mobility 
sa úplne vymykajú absolventi Vzdelávania a športu. V ich prípade si až 90 % nachádza prácu na Slovensku a iba každý desiaty 
zostáva po skončení školy v Českej republike, prípadne odchádza do zahraničia. Významnú úlohu tu samozrejme zohráva jazyková 
bariéra, vďaka ktorej sa slovenskí učitelia na českých základných a stredných školách uplatňujú len ťažko. Na Slovensko sa vracia 
aj viac ako polovica slovenských absolventov českých vysokých škôl strojárskych, baníckych a hutníckych odborov a Ostatných 
technických vied a náuk. V prípade absolventov technických odborov teda platí, že ich Slováci študujú skôr na Slovensku a ak ich aj 
študujú v Českej republike, majú po ich absolvovaní väčšiu tendenciu hľadať uplatnenie na Slovensku. Výnimku z nich tvoria len ab-
solventi Elektrotechniky, telekomunikácií a výpočtovej techniky. Z týchto absolventov sa na Slovensko vracia len štvrtina. Ešte menší 
podiel vracajúcich sa absolventov majú odborové skupiny Zdravotníctvo, lekárske a farmaceutické vedy a náuky (24 %) a Prírodné 
vedy a náuky(13 %). Takto nízky podiel je alarmujúci hlavne v prípade slovenských absolventov zdravotníckych odborov. Veľká časť 
z nich totiž absolvuje české vysoké školy a po skončení štúdia sa už naspäť nevráti. Neznamená to však, že automaticky zostávajú 
v Českej republike, aj keď asi dve tretiny áno. Spolu s absolventmi Ekonómie, ekonomiky a administratívy a Humanitných vied a 
náuk tvoria viac ako 70 % všetkých slovenských absolventov českých vysokých škôl, ktorí po absolvovaní vysokej školy nachádzajú 
uplatnenie mimo Českej i Slovenskej republiky.
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3.3 Rodinné zázemie, stredná škola 
a hodnotenie vysokej školy

Dôležitým aspektom tzv. odlivu mozgov je to, o akých mladých ľudí, ktorí zo Slovenka odchádzajú, ide. Otázkou je, či sú to tí naj-
nadanejší a či medzi tými, čo zostávajú a tými, čo odchádzajú, je rozdiel. Všeobecne platí, a pre Slovensko obzvlášť, (viď štúdia 
„Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání ve Slovenské republice ve srovnání s Evropou“), že existuje silný vzťah medzi rodinným 
zázemím a smerovaním vzdelávania. Čím vyššia úroveň rodinného zázemia, tým väčšia pravdepodobnosť dosiahnutia vyššieho a 
kvalitnejšieho vzdelania a aj následného uplatnenia sa na trhu práce. Vzťah medzi rodinným zázemím a štúdiom je platný ako vo 
vzťahu k terciárnemu vzdelaniu, tak aj vo vzťahu k stredoškolskému vzdelaniu.

Prieskum REFLEX 2013 obsahoval aj otázky týkajúce sa najvyššieho dosiahnutého vzdelania rodičov, povolania rodičov, typu vyštu-
dovanej strednej školy a úspešnosti na strednej škole v porovnaní so spolužiakmi. Žiaľ, ani jedna z týchto otázok nebola súčasťou 
slovenského prieskumu Absolvent 2014. Z toho dôvodu môžeme medzi sebou porovnávať len absolventov českých vysokých škôl.

Z porovnania českých a slovenských absolventov českých vysokých škôl je zrejmé, že slovenskí absolventi majú podstatne vzde-
lanejších rodičov, ktorí boli zároveň zamestnaní na  pracovných pozíciách spojených s vyššou úrovňou sociálno – ekonomického 
statusu, než českí absolventi. Slovenskí absolventi mali v takmer 55 % prípadov aspoň jedného rodiča vysokoškoláka, zatiaľ čo českí 
absolventi iba v 39 % prípadov. V čase, keď mali absolventi 15 rokov, bol priemerný sociálno – ekonomický status povolania rodičov 
– vyjadrený ISEI14 v prípade Slovákov takmer 58 bodov, zatiaľ čo u Čechov necelých 54 bodov. Ešte väčší rozdiel je však medzi 
Slovákmi, ktorí zostávajú v Českej republike, alebo odchádzajú do zahraničia a tými, ktorí sa vracajú na Slovensko. Tí, čo zostávajú 
mimo Slovenskej republiky, majú vo viac ako 60 % prípadov aspoň jedného rodiča vysokoškoláka a ISEI ich rodičov je vyššie ako 
60 bodov. Tí, čo sa naopak na Slovensko vracajú, majú rodiča s vysokoškolským vzdelaním len v necelých 44 % prípadov a ISEI ich 
rodičov je pod hodnotou 54 bodov.

TABUĽKA Č. 4: MOBILITNÉ TOKY SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ABSOLVENTOV ČESKÝCH 
VYSOKÝCH ŠKÔL A ICH SOCIÁLNE A VZDELÁVACIE CHARAKTERISTIKY

v SR 43,9% 53,5 51,7% 80,6%
v ČR 61,3% 60,7 76,5% 88,2%
v zahraničí 62,2% 60,6 88,8% 86,0%
celkom 54,6% 57,9 67,9% 85,1%
v ČR 38,5% 53,6 48,5% 69,0%
v zahraničí 50,7% 58,7 63,6% 71,8%
celkom 39,0% 53,8 49,1% 69,1%

39,5% 53,9 49,8% 69,7%
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vysokých škôl
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rodičmi s VŠ 

ISEI rodičov

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013

Výrazné rozdiely možno pozorovať aj v prípade štúdia strednej školy. Slováci, ktorí odchádzajú do zahraničia, absolvovali v takmer 
90 % prípadov gymnázium. Tí, čo zostali po absolvovaní vysokej školy v Českej republike, absolvovali gymnázium v približne troch 
štvrtinách prípadov. V prípade Čechov a Slovákov, ktorí sa vrátili na Slovensko je tento podiel cca 50 %. V tomto ohľade zohráva 
samozrejme výraznú úlohu vyštudovaný odbor. Napríklad absolventi technických odborov vysokých škôl predtým podstatne častej-
šie študovali na strednej odbornej škole alebo strednom odbornom učilišti.

14 ISEI alebo Medzinárodným indexom sociálno – ekonomického statusu povolaní (International Socio-Economic Index), ktorý je kontinuálnym ukazovateľom slúžiacim 
na meranie spoločenského postavenia (statusu) človeka na základe jeho povolania(occupation). ISEI nepracuje s prestížou povolania, zaujíma ho iba vzťah medzi 
vzdelaním respondenta, jeho povolaním a pracovným príjmom.  V tejto analýze je použitá najnovšia verzia ISEI-08, ktorá bola vytvorená pod novou Medzinárodnou 
štandardnou klasifikáciou povolaní (Interantional Standard Classification of Occupation) ISCO 08,použitou aj v prieskume REFLEX 2013. Hodnoty ISEI sa pohybujú 
v rozmedzí 10 až 90. Nová verzia ISEI (staršia verzia sa vzťahovala k staršej verzii klasifikácie povolaní ISCO 88) bola vytvorená na zakládne databázy asi 200 
tisíc osôb (mužov i žien) z mnohých krajín sveta, o ktorých bola známa informácia o ich vzdelaní, povolaní a príjmoch z niekoľkých kôl prieskumov medzinárodného 
sociologického programu International Social Survey Programme (ISSP) z rokov 2002 – 2007. Podrobnejšie o vzniku tejto klasifikácie, vrátane prevodníka medzi 
ISCO 08 a ISEI 08 viď http://www.harryganzeboom.nl/ISCO08/index.htm. V tomto prípade se berie do úvahy ISEI toho rodiča, ktorý vykonával povolanie s vyšším 
sociálno-ekonomickým statusom. 

http://www.harryganzeboom.nl/ISCO08/index.htm
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Posledná premenná hovorí o úspešnosti absolventov vysokých škôl na ich strednej škole. Respondent mal v dotazníku posúdiť, ako 
bol na strednej škole úspešný v porovnaní s jeho spolužiakmi. V rámci odpovede mal možnosť vybrať si z 5 – bodovej škály, pričom 
1 znamená oveľa lepší a 5 oveľa horší ako moji spolužiaci. Na základe týchto odpovedí bol vypočítaný podiel nadpriemerných štu-
dentov, alebo študentov, ktorí odpovedali na otázku odpoveďou 1 – oveľa lepší, alebo 2 – skôr lepší. Týmto spôsobom odpovedalo 
až 85 % slovenských absolventov českých vysokých škôl, čo naznačuje, že na českých vysokých školách študujú (merané ich optikou 
vnímania) tí najlepší študenti slovenských stredných škôl. Pre porovnanie, v priemere všetkých českých absolventov bolo nadpriemer-
ných študentov stredných škôl len okolo 70 %. V tomto ohľade nie sú medzi slovenskými absolventmi výrazné rozdiely z hľadiska 
ich mobilitného správania po absolvovaní vysokej školy. Avšak, u Slovákov, ktorí sa vrátili na Slovensko bol výskyt nadpriemerných 
študentov stredných škôl o 8 % bodov nižší, ako u tých, ktorí zostali v Českej republike.

Zaujímavé je tiež pozrieť sa na to, ako boli absolventi vysokých škôl spokojní so svojím štúdiom. Túto spokojnosť do značnej miery 
vyjadruje hypotetická otázka, či v prípade, ak by sa opäť mohli rozhodnúť, by absolventi zvolili štúdium na rovnakej škole a v rovna-
kom študijnom programe15. Podľa toho, ako sa absolventi vyjadrujú o možnom opakovaní voľby vysokoškolského vzdelania môžeme 
usudzovať, že ich výpoveď predstavuje komplexné vyjadrenie spokojnosti s absolvovaným štúdiom. V tomto hodnotení zároveň 
zohľadňujú svoju už niekoľkoročnú skúsenosť na trhu práce.

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014

Všeobecne sa javí, že absolventi českých vysokých škôl sú s voľbou svojho štúdia oveľa spokojnejší ako absolventi slovenských vy-
sokých škôl. Ten istý študijný program na rovnakej škole by si zvolilo iba 45 % absolventov slovenských vysokých škôl, ale až 67 % 
absolventov českých vysokých škôl. Rovnakú vysokú školu (aj keď napr. iný študijný program) by si zvolilo o 20 % viac absolventov 
českých vysokých škôl, než slovenských. Ide teda o skutočne zásadný rozdiel, ktorý poukazuje na výraznú nespokojnosť absolven-
tov so slovenskými vysokými školami. Zásadný rozdiel medzi českými a slovenskými absolventmi českých vysokých škôl nie je. Ako 
najspokojnejší sa javia slovenskí absolventi, ktorí sa po štúdiu na českej vysokej škole vrátili na Slovensko. Tí by si v 84 % zvolili 
štúdium na rovnakej vysokej škole. Ich spokojnosť možno pramení práve z porovnania svojich študijných skúseností so skúsenosťami 
kolegov zo slovenských vysokých škôl, s ktorými sa stretávajú na trhu práce. Rovnaký efekt, ale v opačnom garde, vedie zrejme 
k o niečo nižšej spokojnosti s voľbou štúdia u českých absolventov vysokých škôl, ktorí odišli za prácou do zahraničia. Stretávajú sa 

15 Konkrétne znenie otázky bolo: Keby ste si mali možnosť znovu slobodne zvoliť, vybrali by ste si rovnaký študijný program na rovnakej škole? Respondenti mohli 
odpovedať piatimi možnými spôsobmi: áno; nie, iný študijný program na rovnakej škole; nie, rovnaký študijný program na inej škole; nie, iný študijný program na inej 
škole; nie, rozhodol/a by som sa vôbec neštudovať.
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tam s absolventmi mnohých iných zahraničných vysokých škôl a na základe tohto porovnania už štúdium, ktoré absolvovali, nevní-
majú tak pozitívne, ako kolegovia, ktorí možnosť uvedeného porovnania nemajú.

3.4 Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce
Spokojnosť s voľbou štúdia úzko súvisí s profesijným úspechom, čiže s tým, ako sa absolventovi podarilo uplatniť na trhu práce. 
Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce možno opísať a hodnotiť pomocou viacerých indikátorov. Do úvahy sú často 
brané len objektívne merítka, ako je napríklad zamestnanecký status, alebo výška príjmu. Takéto prístupy však do istej miery ignoru-
jú, že absolventi majú o svojej pracovnej kariére rôzne predstavy, rozdielne hodnoty a preferencie, v rámci ktorých hrajú významnú 
úlohu aj ďalšie faktory, ako je napríklad miera autonómie pracovného miesta, istota pracovného miesta, možnosť ďalej sa rozvíjať 
a podobne. 

Pre hodnotenie uplatnenia absolventov na trhu práce podľa toho, kde študovali a kde následne hľadali uplatnenie, bolo z dát 
prieskumu REFLEX 2013 a do istej miery i z dát prieskumu Absolvent 2014 vybraných a zrátaných celkovo sedem indikátorov. K tomu 
bol zrátaný aj jeden súhrnný ukazovateľ, ktorého úlohou bolo celkové obsiahnutie uplatnenia absolventov na trhu práce.

Prvým ukazovateľom uplatnenia absolventov na trhu práce je miera ich nezamestnanosti. Ide o podiel nezamestnaných voči ekono-
micky aktívnym16. Fakt, či je absolvent zamestnaný (alebo presnejšie povedané pracujúci, zahŕňame aj podnikateľov a SZČO), je 
samozrejme základnou podmienkou dobrého uplatnenia.

Druhým ukazovateľom uplatnenia absolventov na trhu práce je príjem. Ide o celkový priemerný hrubý mesačný príjem, vrátane od-
mien a nadčasov z hlavného zamestnania a tiež zo všetkých ostatných zamestnaní alebo zárobkových činností. Príjem je najlepším 
ukazovateľom hodnotenia absolventov na trhu práce.

Tretím ukazovateľom uplatnenia absolventov na trhu práce je sociálno – ekonomický status vykonávaného povolania. Ten je meraný 
pomocou ISEI, ktorý je podrobne popísaný v časti o rodinnom zázemí absolventov.

Podobnú problematiku ako index ISEI rieši aj otázka, či absolvent vo svojom prvom zamestnaní pracoval na pozícii, ktorá zodpo-
vedala úrovni jeho vzdelania. Ide o otázku, ktorá sa zameriava na zistenie najvhodnejšieho vzdelania pre vykonávanú pracovnú 
pozíciu. Rozdiel samozrejme spočíva v tom, že v tomto prípade ide o subjektívne hodnotenie respondenta.

V ideálnom prípade by mal absolvent vykonávať prácu, ktorá zodpovedá úrovni jeho vzdelania. V realite sa to samozrejme darí len 
do určitej miery. Absolvent odpovedal v dotazníku na otázku, akú úroveň vzdelania (tj. SŠ a nižšia, VOŠ, Bc., Mgr., PhD.) považuje 
za najvhodnejšiu pre prácu, ktorú vykonával vo svojom prvom zamestnaní. Táto – najvhodnejšia úroveň vzdelania bola potom po-
rovnaná s úrovňou vzdelania, ktoré sám absolvent dosiahol (Bc., Mgr., PhD.). Vďaka tomu sa zistilo, či absolvent pracoval na pozícii, 
pre ktorú je najvhodnejšia úroveň vzdelania nižšia, rovnaká, alebo vyššia ako ním najvyššie dosiahnutá.

V nasledujúcej analýze sa potom pracuje s podielom absolventov, ktorí vo svojom prvom zamestnaní pracovali na pozícii, pre ktorú 
je najvhodnejší stupeň vzdelania rovnaký alebo vyšší, ako absolventom dosiahnutá úroveň vzdelania.

Piaty ukazovateľ uplatnenia absolventov na trhu práce sa týka zhody medzi odborom vzdelania a odborom práce. Absolventi mali 
odpovedať na otázku, aký odbor považujú za najvhodnejší pre výkon svojej práce. Bolo možné odpovedať jednou zo štyroch 
možností: 1. výlučne vyštudovaný odbor, 2. vyštudovaný alebo príbuzný odbor, 3. úplne iný odbor, 4. nie je potrebná osobitná od-
borová špecializácia. Podiel pracujúcich vo vyštudovanom odbore je potom spočítaný ako podiel tých, čo odpovedali možnosťou 1. 
alebo 2. Fakt, či absolventi vykonávajú vo svojom zamestnaní prácu zodpovedajúcu vyštudovanému odboru, je veľmi podstatný. Ak 
totiž človek pracuje v zamestnaní, ktoré nezodpovedá odboru jeho štúdia, nie sú jeho nadobudnuté schopnosti dostatočne využité.

Využitie znalostí a zručností vo vykonávanej práci rieši predposledný ukazovateľ. Bol zisťovaný pomocou otázky: „Do akej miery 
sú Vaše vedomosti a zručnosti v súčasnej práci využité?“ Odpovede boli na škále od 1 (vôbec nie) po 5 (vo veľkej miere). Pre účely 
nasledujúcich analýz sú tieto hodnoty prevedené na percentá, kedy 1 = 0%, 2 = 25% až 5 = 100%. Výsledkom je miera využitia 
znalostí a zručností.

Posledným ukazovateľom uplatnenia na trhu práce je miera spokojnosti s vlastnou prácou. Otázka týkajúca sa spokojnosti znela: 
„Ako ste s Vašou súčasnou prácou spokojný/á?“ Respondenti mohli odpovedať na päťbodovej škále od ponuky 1 – veľmi nespokoj-

16 Ekonomicky aktívni absolventi, sú tí, ktorí pracujú, alebo sú zamestnaní.
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ný/á po veľmi spokojný/á– 5. Pre účely nasledujúcich analýz sú tieto hodnoty prevedené na percentá, kedy 1 = 0%, 2 = 25% až 5 
= 100%. Výsledkom je miera spokojnosti s prácou.

Hodnotenie spokojnosti v zamestnaní možno považovať za jeden z veľmi dôležitých kumulatívnych indikátorov, nakoľko v sebe za-
hŕňa spokojnosť s mnohými ďalšími aspektmi zamestnania, ako sú napr. spokojnosť s platom, s pracovnými podmienkami, s využitím 
vzdelania a znalostí a pod. Respondent v odpovedi na túto otázku vybalansuje voči sebe všetky aspekty, v ktorých sa prejavujú jeho 
individuálne preferencie ohľadom jednotlivých aspektov zamestnania (pre niekoho je dôležitejšia práca, v ktorej sa teší z dosta-
točnej autonómie a vyrovná sa tým napríklad nižší plat a pod.). Bohužiaľ, problémom týchto otázok je, že tam, kde sa respondenti 
vyjadrujú o svojej spokojnosti, sú výsledky väčšiny ľudí mierne nad priemerom a ľudia vyjadrujú názor, že sú v podstate celkom 
spokojní. Ide však skôr o všeobecnú tendenciu ľudskej psychiky, kde sa do istej miery stráca objektívne posúdenie situácie. Preto 
väčšinou tieto otázky príliš dobre nediferencujú a ani dáta z výskumu REFLEX 2013 nie sú výnimkou.

Vzhľadom na to, že žiaden z uvedených ukazovateľov nie je schopný zahrnúť všetky aspekty uplatnenia na trhu práce, bol navyše 
vytvorený jeden súhrnný ukazovateľ, tzv. index uplatnenia na trhu práce. Zjednodušene povedané, index uplatnenia bol vypočítaný 
ako priemer všetkých vyššie popísaných čiastkových ukazovateľov uplatnenia. Tie však boli najprv štandardizované na normálne 
rozloženie, plus podľa stupňa vzdelania a počtu rokov od absolvovania, aby neboli ovplyvňované rôznorodosťou štruktúry týchto 
dvoch charakteristík na rôznych školách, fakultách a odboroch. Pre všetky spomenuté ukazovatele totiž platí, že čím vyššia je úroveň 
vzdelania a čím dlhšie je absolvent na trhu práce, tým má v priemere lepšie hodnoty (vyšší príjem, ISEI, využitie vedomostí a zruč-
ností a pod.). Výsledný ukazovateľ uplatnenia bol potom opäť štandardizovaný na normálne rozloženie17.

Výsledky za všetky vyššie definované vzorce mobilitného správania a všetkých osem ukazovateľov uplatnenia na trhu práce suma-
rizuje nasledujúca tabuľka.

TABUĽKA Č. 5: MOBILITNÉ TOKY SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL A ICH UPLATNENIE NA TRHU PRÁCE

v SR 7,1% 1030 59,7 83,6% 78,4% 67,3% 73,7% -0,04
v ČR 2,5% 1320 69,7 83,1% 84,6% 73,6% 74,0% 0,35
v zahraničí 14,6% 2582 67,9 87,8% 84,3% 70,3% 78,9% 0,49
celkom 5,3% 1303 65,7 83,7% 82,2% 70,9% 74,3% 0,21
v ČR 4,6% 1091 61,2 78,3% 78,3% 66,2% 73,5% -0,01
v zahraničí 8,0% 2185 59,6 68,2% 68,4% 63,5% 77,1% 0,03
celkom 4,7% 1128 61,1 78,0% 78,0% 66,1% 73,7% -0,01

4,7% 1135 61,3 78,2% 78,1% 66,2% 73,7% 0,00
10,9% 1378 65,3 71,3% 59,6% n/a n/a n/aAbsolventi slovenských VŠ

Miera 
využitia 

znalostí a 
zručností

Miera 
spokojnosti 

v práci

Index 
uplatnenia 

na trhu 
práce

Slováci 
pracujúci

Česi 
pracujúci

Celkom

REFLEX 2013 - Absolventi 
českých vysokých škôl

Miera 
nezamestna

nosti
Príjem v EUR ISEI

Pracujúci v 
povolaní 

zodpovedaj
úcej úrovne

Pracujúci v 
odbore

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014

Najprv sa zameriame na porovnanie absolventov českých a slovenských vysokých škôl. Bohužiaľ toto porovnanie ponúka pomerne 
rozporuplné výsledky. Absolventi slovenských vysokých škôl majú viac ako dvojnásobnú mieru nezamestnanosti. Tento fakt pomerne 
dobre korešponduje s pomerom medzi mierami nezamestnanosti za celú populáciu (napr. v roku 2013 bola miera nezamestnanosti v 
Českej republike približne 7 %, zatiaľ čo v Slovenskej republike približne 14 %). Dosť prekvapivé je však zistenie, že absolventi čes-
kých VŠ majú vyšší priemerný príjem i sociálno – ekonomický status povolania. Napríklad priemerné príjmy za celú populáciu sú v 
Českej republike dlhodobo vyššie ako v Slovenskej republike, aj keď v posledných rokoch sa tento rozdiel znižuje. Podiel vysokoško-
lákov medzi najmladšími vekovými skupinami je približne rovnaký, takže v tomto ohľade nie je ani jedna populácia vysokoškolákov 
zvýhodnená. Preto je popravde nutné konštatovať, že toto zistenie nemožno interpretovať inak, ako fakt, že porovnanie na základe 
dvoch odlišných prieskumov môže byť niekedy problematické18. Ako príliš vysoký19 sa javí najmä priemerný príjem absolventov slo-
venských vysokých škôl, ktorý je takmer 1400 Eur. Dôležité porovnanie medzi absolventmi slovenských vysokých škôl a slovenských 
absolventov českých vysokých škôl tak de facto nie je možné. Prieskum Absolvent 2014 navyše neobsahoval otázky, ktoré by sa 

17 Predpokladáme, že každý nie je oboznámený s tým, čo je to normálne rozloženie. Pre tieto účely tu snáď stačí poznamenať, že hlavným dôvodom prevodu všetkých 
veličín je, aby boli porovnateľné, teda aby mali rovnaký priemer a rozptyl hodnôt. Zároveň môžeme povedať, že priemer tohto ukazovateľa je 0 a prevažná väčšina 
pozorovaní (v našom prípade absolventov) sa pohybuje v rozmedzí medzi hodnotami - 2 a 2. V prípade spriemerovaných výsledkov za jednotlivé inštitúcie, odbory, 
alebo v tejto štúdii vymedzenej skupiny absolventov, je potom rozptyl hodnôt ešte oveľa menší.

18 Ide napríklad o otázku príjem, ktorá sa v českom prieskume snaží zistiť čiastku v Kč, zatiaľ čo v slovenskom prieskume v €. Rozdielne sú ponúkané intervaly a pod.

19 Jedno možné vysvetlenie je, že medzi absolventmi slovenských vysokých škôl je pomerne dosť ľudí pracujúcich v zahraničí, čo by výrazne zvyšovalo priemerný 
príjem. Bohužiaľ však túto informáciu nemáme k dispozícii, a tak ide o obyčajnú špekuláciu, proti ktorej navyše hovorí pomerne vysoká hodnota mediánu príjmu - 
1200 EUR. Istú rolu určite bude tiež zohrávať nízky podiel vo vzorke – na trhu práce zvyčajne podpriemerne platených absolventov pedagogických odborov.
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pýtali na využitie vedomostí a zručností a tiež na spokojnosť s prácou. Z toho dôvodu nie je možné spočítať celkový index uplatne-
nia na trhu práce. Zaujímavý je však podstatne nižší podiel absolventov slovenských vysokých škôl pracujúcich v povolaniach, kde 
sa vyžaduje rovnaká, alebo vyššia úroveň vzdelania, než tá ktorú vyštudovali a na pracovných miestach, v ktorých využívajú svoj 
vyštudovaný odbor.

Ako sa darí Slovákom, ktorí vyštudovali českú vysokú školu? Ak porovnáme tých, ktorí zostali v Českej republike a tých, ktorí sa 
vrátili na Slovensko, môžeme konštatovať že tí, čo zostali v Českej republike sú na tom výrazne lepšie. Majú podstatne nižšiu mieru 
nezamestnanosti, výrazne vyšší príjem i úroveň sociálno – ekonomického statusu, častejšie pracujú v odbore a aj preto vo väčšej 
miere využívajú vo svojom povolaní svoje vedomosti a zručnosti. Zhoda medzi úrovňou dosiahnutého vzdelania a vzdelania, ktoré 
je požadované v zamestnaní a tiež miera spokojnosti s prácou sú zhruba na rovnakej úrovni. Výsledkom je podstatne vyšší index 
uplatnenia sa na trhu práce v prípade Slovákov pracujúcich v Českej republike. Výraznú úlohu tu samozrejme zohráva aj odborová 
štruktúra. Na Slovensko sa vracajú najmä absolventi vzdelávania a športu. Tí vykonávajú najmä pedagogické povolania, ktoré nie 
sú veľmi dobre platené, ale na druhú stranu ponúkajú uspokojivú mieru satisfakcie. Rozdiely v odborovej štruktúre však nevysvetľujú 
všetky rozdiely, ako napríklad v miere nezamestnanosti, alebo v miere využitia vedomostí a zručností.

Špecifickú skupinu tvoria slovenskí absolventi českých vysokých škôl, ktorí hľadajú uplatnenie mimo Českú republiku aj Slovensko. 
Veľkú úlohu tu zohráva finančná motivácia, čo sa odráža vo viac ako dvojnásobných príjmoch, než majú ich kolegovia, ktorí zostá-
vajú v Českej republike. Aj napriek tomu, že nevyužívajú svoje vedomosti a zručnosti v tej najvyššej miere, pracujú veľmi často v práci 
zodpovedajúcej odboru aj úrovni a s vysokým sociálno – ekonomickým statusom. V tomto ohľade sa pomerne výrazne odlišujú od 
Čechov, ktorí ak hľadajú svoje uplatnenie v zahraničí, sú zrejme motivovaní čisto finančne – v priemere totiž pracujú v oveľa nižšej 
miere na zodpovedajúcich pozíciách a tak isto menej využívajú svoje znalosti a zručnosti. Slováci, ako sa zdá, mieria v zahraničí 
na najvyššie pozície, čo je však spojené s veľkou konkurenciou. To zrejme spôsobuje aj pomerne vysokú mieru nezamestnanosti. 
Celková miera uplatnenia sa na trhu práce – meraná indexom uplatnenia, je jasne najvyššia u Slovákov v zahraničí. Podobne dobre 
sú na tom aj slovenskí absolventi, ktorí pracujú v Českej republike. Aj keď oproti svojim kolegom zo zahraničia výrazne zaostávajú 
v priemerných príjmoch, majú oveľa väčšiu istotu zamestnania. Tá je vyjadrená nízkou mierou nezamestnanosti. Uplatnenie českých 
absolventov je výrazne horšie, čo je samozrejme dané tým, že tu ide o celú populáciu vysokoškolákov všetkých odborov a stupňov 
vzdelania, zatiaľ čo v prípade populácie slovenských absolventov českých vysokých škôl hľadajúcich si uplatnenie v Českej repub-
like alebo v zahraničí, ide vo svojej podstate o vybranú skupinu tých najambicióznejších a najnadanejších.



141

4 Slováci v ČR: Odliv mozgov, alebo 
lacná konkurencia? Oboje!

Populáciu Slovákov na českom trhu práce netvoria len absolventi vysokých škôl. Naopak, môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín: 
prvou sú vysoko kvalifikovaní experti s nadštandardnými platmi, a druhou robotníci, ktorí sú radi, že vôbec majú zamestnanie, a 
preto zarábajú menej ako Česi.

V Českej republike pracujú okrem miestnych občanov aj cudzinci. Občanov so slovenským štátnym občianstvom tu bolo na konci 
roka 2014 celkovo 96 222, pričom 41 % z nich malo trvalý pobyt a zvyšných 59 % iný typ pobytu. Štrukturálna mzdová štatistika 
zachytila údaje o 59,9 tis. zamestnancoch20.

Kým priemerný pracovný príjem (mzda alebo plat) všetkých zamestnaných v Českej republike predstavoval v roku 2014 – 27 002 
Kč, Slováci pracujúci v ČR poberali (po očistení od absencií) 30 453 Kč. Aj keď je rozdiel v aritmetických priemeroch (3 451 Kč) 
vysoký (13 %), po porovnaní stredných miezd (mediány) sa podstatne zmenší (6 %): medián v ČR predstavoval 23 078 Kč, u Slo-
vákov 24 559 Kč. Znamená to tiež, že mzdy Slovákov majú podstatne väčší rozptyl, a to predovšetkým smerom nahor. Z rôznych 
štatistických triedení je  pritom možné zistiť, prečo u nás (niektorí) Slováci zarábajú viac ako Česi.

Jedným z dôvodov prečo Slováci v Českej republike zarábajú v priemere viac, je vyšší počet odpracovaných hodín. V celej českej 
ekonomike bol v roku 2014 priemerný platený čas 173,7 hodiny za mesiac. U Slovákov to však bolo o 1,8 hodiny viac. Pri prepočte 
na hodinovú mzdu tak bola mediánová mzda slovenských občanov vyššia už len o 5 %.

Ďalším dôvodom je veľmi rozdielny podiel mužov a žien. Zatiaľ čo medzi sledovanými zamestnancami ČR je podiel žien 44,4 %, 
medzi slovenskými občanmi predstavujú len 36,4 %. Muži tak tvoria takmer dve tretiny z celkového počtu slovenských pracujúcich 
v ČR a muži, ako je známe, majú v Čechách aj vyššie mzdy.

Podiel Slovákov medzi pracujúcimi je výrazne diverzifikovaný aj v jednotlivých vekových skupinách (celkový podiel v ČR je 1,7 %). 
Vo veku 25 – 29 rokov ich je 3,6 % a v skupine 30 – 34 ročných 3,2 %. U starších vekových skupín ich podiel rýchlo klesá – pod 
dve percentá.

V regionálnom rozložení Slovákov výrazne vyčnieva hlavné mesto a okolie. Zatiaľ čo celkový podiel pracujúcich so slovenským 
občianstvom v Českej republike je 1,7 %, v Prahe tvorí 3,1 %, v Stredočeskom kraji 2,6 % a Plzenskom kraji (2,1 %). Ide teda o kraje 
s vyššími príjmami. Najmenej lákavými sú pre slovenských zamestnancov Ústecký (0,5 %) a Karlovarský kraj (0,7 %).

Slováci sa od Čechov podstatne odlišujú aj stupňom dosiahnutého vzdelania. Zatiaľ čo podiel zamestnaných s vysokoškolským 
vzdelaním predstavuje v ČR 16 %, vysokú školu má každý štvrtý pracujúci Slovák v Čechách. Najčastejším vzdelaním je stredná 
škola s maturitou (36 % zamestnancov), u Slovákov pracujúcich v Čechách však prevažujú učňovské školy (33 %). 7,5 % Slovákov 
pracujúcich v ČR má len základné vzdelanie, pričom celková hodnota v Českej republike je 5,6 %. Teda aj v tomto smere je populá-
cia Slovákov na českom trhu práce rozdelená extrémnejšie.

Podobne nevyrovnané je zastúpenie slovenských zamestnancov v jednotlivých odvetviach českej ekonomiky. Len 0,15% ich pra-
cuje vo verejnej správe. Veľmi malý podiel ich je vo výrobe a rozvode elektriny, plynu, tepla (0,5%) alebo vo vzdelávaní (0,6%). 
Naopak vysoký podiel (5,7%) majú Slováci pracujúci v odvetví administratívne a podporné služby, kam patria aj agentúry práce. 
Mužov – Slovákov tu pracuje dokonca celých 7% a žien 4%. Práve v tejto oblasti nájdeme málo kvalifikovaných pracovníkov. Vysoko 
nadpriemerné zastúpenie mužov – Slovákov možno nájsť ešte v odboroch informačných a komunikačných činností (3,8%), ktoré sa 
vyznačujú vysokými mzdami, a tiež v stavebníctve (3%).

Najvýznamnejšiu úlohu v zmysle rozdielov v pracovných príjmoch (mzdy a platy) má odlišná štruktúra povolaní Slovákov pracujú-
cich v ČR. Na manažérskej pozícii síce pracuje len jedno percento slovenských zamestnancov, tí však majú v priemere o 63 % vyššiu 
mzdu, než je celkový priemer (týka sa to tak mužov i žien). So Slovákmi sa skôr stretnete buď v pozíciách špecialistov (12 tis. osôb), 
alebo naopak v robotníckych profesiách (28,5 tis.). Nízky podiel Slovákov je medzi technickými pracovníkmi, úradníkmi alebo v 

20 Údaje v tejto kapitole čerpajú z dvoch článkov odborníka Českého štatistického úradu Dalibora Holého – Holý, R., (2015), Slováci zaměstnaní v Česku. In: HR 
kavárna, 9.10.2015, http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/spolecnost-a-trendy/slovaci-zamestnani-v-cesku/#.Vk3soL92Gd4 a Holý, R., (2015), Ekonomická 
migrace ze Slovenska. In: Statistika&My, měsíčník Českého statistického úřadu, 10/2015, http://www.statistikaamy.cz/2015/10/ekonomicka-migrace-ze-
slovenska/.

http://www.statistikaamy.cz/2015/10/ekonomicka-migrace-ze-slovenska/
http://www.statistikaamy.cz/2015/10/ekonomicka-migrace-ze-slovenska/
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službách a predaji. Zatiaľ čo medzi robotníkmi sa mzdy Slovákov nijako nevymykajú normálu, stredná mzda u špecialistov je o 29% 
vyššia ako celkový medián.

Mzdy na Slovensku sú zhruba rovnako vysoké ako v Čechách, už sme však upozornili, že niektorí Slováci zarábajú u nás podstatne 
viac. Záleží pritom hlavne na povolaní aké vykonávajú, a na tom, ako je oceňované. Z dostupných dát a informácií je zrejmé, že 
migrácia Slovákov za prácou do Česka má dvojaký charakter. Kým prvý typ možno ľudovo nazvať „lacnou konkurenciou českým 
robotníkom“, tú druhú môžeme označiť ako „odliv mozgov“ zo Slovenska. 

Prvý typ migrácie za prácou je tlačený vyššou nezamestnanosťou na Slovensku, teda predovšetkým nedostatkom možností uplatne-
nia sa a týka sa prevažne nekvalifikovaných ľudí. Tí potom v ČR dostávajú mzdu, ktorá je typická pre dané miesto, prípadne aj nižšiu. 
Je to typické pre agentúrnych pracovníkov, ktorí sú (nediferencovane) zaraďovaní do odvetví administratívy a podporných činnosti.

Druhý typ migrácie sa naopak týka vysoko cenených kvalifikovaných expertov, ktorí sú do ČR presunutí, a to na najlepšie platené 
miesta, kde je nedostatok pracovnej sily. S týmto typom migrácie je v súlade typický slovenský pracujúci v ČR – z hľadiska jeho 
odlišností od českej pracujúcej populácie (ide o výsledky diskriminačnej analýzy). Typický slovenský občan na českom pracovnom 
trhu je muž krátko po 30 – tke s vysokoškolským vzdelaním, ktorý pracuje v Prahe, v kvalifikovanom povolaní, kratšie ako 4 roky.
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5 Slováci v kvalifikovaných 
povolaniach na českom trhu práce

Práve druhý typ migrácie Slovákov do Českej republiky sa výrazne týka absolventov vysokých škôl. Preto je potrebné dôkladnejšie 
ho preskúmať, rovnako ako dôsledky, ku ktorým vedie. Pre získanie podrobnejšieho obrazu o štruktúre Slovákov v druhom type 
migrácie na český pracovný trh je možné porovnať ich zárobky v Českej republike a na Slovensku. K tomu dobre poslúži podobná 
štrukturálna štatistika Českého štatistického úradu a Štatistického úradu SR. Podľa nej bola v roku 2014 celková priemerná mzda na 
Slovensku 964 eur (26 542 Kč). Táto hodnota je len o niečo nižšia ako porovnateľná priemerná mzda v Českej republike (27 002 
Kč), zároveň je však o štyritisíc korún nižšia, ako priemerná mzda Slovákov v Českej republike.

Zdroj: štrukturálna mzdová štatistika ČSÚ a ŠÚ SR, Holý(2015)21

Najzreteľnejší rozdiel je medzi príjmami (platy alebo mzdy) neveľkého počtu Slovákov medzi riadiacimi pracovníkmi (na manažér-
skej pozícii pracuje len asi 1 % Slovákov – zo všetkých pracovníkov v takýchto pozíciách na českom trhu práce), ktorých mzda je 
o 63 % vyššia, ako celkový priemer, a týka sa to ako mužov, tak aj žien. Napríklad zastúpenie slovenských občanov vo vrcholovom 
vedení spoločností (firiem a ďalších organizácií) je síce minimálne (0,8 % z celku), ale ich mediánová mesačná mzda (226 706 Kč) 
je skoro päťnásobkom celkového mediánu na týchto pozíciách. Aj v ďalších vysokých funkciách dosahuje vysoko nadštandardné, 
až extrémne zárobky len malý počet Slovákov. Je zároveň jasné, že zamestnávatelia neodmeňujú týchto ľudí takto horibilne kvôli 
ich štátnemu občianstvu, ale pre výnimočné výsledky, ktoré firmám prinášajú. Nejde však o kvantitatívne významnú časť slovenskej 
migrácie za prácou do Českej republiky.

Pri detailnom pohľade na jednotlivé, početnejšie zastúpené, konkrétne povolania (4. úroveň klasifikácie povolaní ISCO) sa ukazuje, 
že Slováci sa vo vysokej miere uplatňujú na českom trhu práce napríklad ako praktickí lekári (12,5 % zo všetkých osôb v tomto po-
volaní na českom trhu práce) a lekári špecialisti (7,1 %); ich mzdy však v tomto prípade nepresahujú bežnú mzdu v danom povolaní 

21 Holý, R., (2015), Ekonomická migrace ze Slovenska. In: Statistika&My, měsíčník Českého statistického úřadu, 10/2015, http://www.statistikaamy.cz/2015/10/
ekonomicka-migrace-ze-slovenska/.
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v ČR. Zato v ďalšej silnej skupine kvalifikovaných povolaní, ktorou sú programátori počítačových aplikácií (6,2 % z celku v ČR), sys-
témoví analytici (5 %) a systémoví administrátori, či správcovia počítačových sietí (3,8 %), sú mzdy Slovákov výrazne nadpriemerné: 
napríklad Slováci medzi systémovými analytikmi zarábajú 66 303 Kč, pričom celkový priemer na českom trhu práce je „iba“ 47 
471 Kč mesačne.

Pomerne vysoký podiel Slovákov je tiež medzi inžiniermi elektronických komunikácií (vrátane rádiokomunikácií) (5,6 %); ich mzda 
je 49 206 Kč, teda o 4 500 Kč viac ako je priemer všetkých osôb v tomto povolaní všetkých týchto zamestnancov v ČR. U iných 
vysokoškolských povolaní, v ktorých sú však Slováci už menej zastúpení, to platiť nemusí. Napríklad platy učiteľov na vysokých 
školách (s podielom 3 %) sú mierne pod celkovým českým priemerom, rovnako ako platy fyzikov a astronómov (s podielom 3,1 %).
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6 Zhrnutie a závery
Slovensko stále výraznejšie zápasí s fenoménom tzv. úniku mozgov (z anglického brain drain). Znamená to, že vysoký počet vzde-
laných a kvalifikovaných ľudí, odchádza do zahraničia a z rôznych dôvodov dávajú vo svojej pracovnej kariére, alebo dokonca už 
vo svojom vysokoškolskom štúdiu prednosť iným, väčšinou ekonomicky vyspelejším krajinám.

Presun vedomostí a schopností do hosťujúcej krajiny je pre krajinu pôvodu veľkou stratou, nakoľko sú kvalitné ľudské zdroje považo-
vané za jeden z hlavných motorov ekonomického rastu. Odliv mozgov je tak z ekonomického hľadiska chápaný ako únik kapitálu. 
Negatívne je pociťovaný najmä vtedy, ak ide o odchod ľudí, ktorí by pre krajinu svojho pôvodu predstavovali v rozhodujúcich 
ekonomických sektoroch a povolaniach nositeľov vysokej pridanej hodnoty. A samozrejme aj vtedy, ak opúšťajú svoju krajinu v 
najproduktívnejšej fáze ekonomického života.

Nejde však len o ekonomické dôsledky. Odchod väčšieho počtu najnadanejších a najschopnejších ľudí do zahraničia má dlhodobé 
negatívne dopady na intelektuálny potenciál a možnosti rozvoja spoločnosti, ako aj na celkový politický, sociálny a kultúrny život 
krajiny. Dopady dvoch rozsiahlych vĺn emigrácie v roku 1948 a v roku 1968 na život v Československu sú toho dodnes bolestným 
príkladom.

Hlavnou a najčastejšou motiváciou migrácie za prácou býva zvýšenie príjmu. Častým dôvodom, a to najmä pri vysoko kvalifikova-
ných alebo vedeckých pracovníkoch, môžu byť aj: vyššia úroveň technického zázemia v cieľovej krajine; vyššia úroveň, zaujímavosť 
a dynamika kvalifikovanej práce alebo lepšia príležitosť získať významné odborné skúsenosti a dôležité kontakty, či celkovo príjem-
nejšie životné podmienky.

Zo Slovenska odchádzajú stále častejšie mladí nadaní ľudia už kvôli vysokej škole, alebo v priebehu štúdia. V súčasnosti približne 
15 % zo všetkých študentov so slovenským štátnym občianstvom študuje vysokú školu v zahraničí. To je v rámci krajín Európskej únie 
mimoriadne vysoká hodnota. Odchádzajúci študenti pritom nie sú ani zďaleka nahradení prichádzajúcimi študentmi. Podiel zahra-
ničných študentov, ktorí študujú na slovenských vysokých školách – z celkového počtu ich študentov v rámci krajín EÚ, je naopak 
podpriemerný a predstavuje len 4,3 % .Tak vysoký rozdiel je medzi počtom odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov v krajinách 
EÚ úplne výnimočný; mobilitné správanie vysokoškolských študentov (slovenských aj zahraničných) vypovedá o nízkej atraktivite a 
limitovanom charaktere slovenského vysokého školstva (často sa v podobných súvislostiach hovorí o voľbe nohami).

Veľmi podobné výsledky prináša aj analýza údajov o mobilite študentov v rámci programu Erasmus. Tá oproti databáze OECD za-
hŕňa väčší počet krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (European Higher Education Area, EHEA). V podobnom 
ukazovateli, ako v prípade zahraničných študentov, dosahuje Slovensko iba polovičný podiel prichádzajúcich (na slovenské vysoké 
školy prišlo za štúdiom v rámci programu Erasmus len okolo 1,5 tisíca zahraničných študentov) voči odchádzajúcim (v akademickom 
roku 2012/2013 naopak vyšlo v rámci Erasmu do zahraničia viac ako 3 tisíc slovenských študentov). Vzhľadom na to, že celková 
bilancia odchádzajúcich a prichádzajúcich je v programe vyrovnaná – 1:1, Slovensko sa z 27 európskych krajín umiestňuje až na 
predposlednom mieste. Za ním zostáva už len Rumunsko (bližšie pozri už spomínaná podkladová štúdia).

Zahraniční študenti pochádzajúci zo Slovenska sa výrazne koncentrujú predovšetkým na vysokých školách v Českej republike. Zo 
slovenských študentov, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí, ich v posledných rokoch viac ako dve tretiny študujú práve v 
Českej republike. Len za desať rokov medzi rokmi 2001 až 2011 sa počet slovenských študentov na českých vysokých školách zvýšil 
takmer päťnásobne a ich počet v roku 2011 a 2012 predstavoval takmer 25 tisíc. To je približne rovnaký počet študentov, ako má 
najväčšia slovenská Univerzita Komenského v Bratislave. Hoci sa po roku 2011 trend absolútneho rastu počtu slovenských študentov 
v ČR zastavil, stále rastie nielen ich podiel medzi všetkými študentmi českých vysokých škôl, ale hlavne sa stále zvyšuje ich podiel 
voči všetkým študentom slovenských vysokých škôl. 

V ďalších krajinách (okrem Českej republiky) počty slovenských študentov v posledných rokoch väčšinou skôr stagnujú alebo klesajú.  
Výrazne sa zvyšovali v Spojenom kráľovstve, ale po razantnom náraste anglického školného (od roku 2012) sa znížili aj tam. V 
posledných rokoch študuje najviac Slovákov na maďarských, rakúskych a britských vysokých školách; ich počty sa však pohybujú 
len okolo desatiny tých, ktorí sú zapísaní na vysokých školách v Českej republike. Napriek tomu si treba uvedomiť, že na vysokých 
školách v ďalších krajinách študuje viac študentov ako na celej Ekonomickej univerzite v Bratislave.

V posledných rokoch sa na štúdium na slovenských vysokých školách hlási cca. 13 tisíc Slovákov a približne polovica z nich je 
prijatá.  Medzi slovenskými maturantmi, uchádzajúcimi sa o štúdium v Českej republike je najväčší záujem o ekonomické, lekárske 
a IT (informačné technológie) odbory. Na české vysoké školy pritom smerujú najmä tí najlepší slovenskí maturanti. Ide hlavne o 
absolventov slovenských gymnázií, ktorí vo svojej triede patrili k najlepším, a ich silné a podporujúce rodinné zázemie im štúdium v 
zahraničí nielen umožnilo, ale ich k nemu aj motivovalo.
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Potvrdzujú to aj závery výskumu študijných predpokladov medzi maturantmi, ktorí na slovenských stredných školách realizovala v 
roku 2014 testovacia spoločnosť SCIO. Napríklad z desatiny najlepších slovenských maturantov (z horného decilu maturantov s 
najvyššími študijnými predpokladmi) ich 70 % uvažuje o štúdiu v Českej republike (10 % si podáva prihlášku len na českú vysokú 
školu a ďalších, takmer 60 % na českú i slovenskú školu; iba 30 % z najlepšej desatiny maturantov podáva prihlášku len na slovenskú 
vysokú školu). Výrazne najlepšie študijne disponovaní sú tí slovenskí maturanti, ktorí smerujú na české vysoké školy, konkrétne na IT 
odbory, ale aj na lekárske, technické a prírodovedné odbory.

Na Slovensku síce niekoľko rokov počet študentov vysokých škôl pomerne rýchlo rástol, no v roku 2008 došlo k zlomu a od tej doby 
prudko klesá. Je to spôsobené nie len demografickými faktormi, ale taktiež zvyšujúcou sa obľubou štúdia v zahraničí – najmä v 
Českej republike. Okrem praktického finančného vplyvu, spôsobeného vzájomnou dohodou medzi Českou a Slovenskou republikou 
o bezplatnom vysokoškolskom štúdiu pre študentov týchto krajín a tiež vďaka nepatrnej jazykovej bariére, či spoločnej histórii a 
podobnej kultúre, hrá významnú úlohu aj silné presvedčenie slovenských uchádzačov o vysokoškolské štúdium, že školy v Českej 
republike sú kvalitnejšie a ich štúdium tak poskytuje lepšie predpoklady pre následné uplatnenie sa na trhu práce doma i v zahraničí.

Potvrdzujú to napokon aj skúsenosti absolventov a ich odpovede na otázku, ako by sa rozhodovali, keby mali možnosť opakovať 
svoju voľbu štúdia na vysokej škole. Zatiaľ čo rovnaké štúdium na tej istej vysokej škole by opakovali dvaja z troch slovenských 
absolventov českých vysokých škôl (Výskum Uplatnění absolventů českých vysokých škol Reflex 2013), v prípade ich kolegov zo slo-
venských vysokých škôl (Výskum uplatnenie absolventov slovenských vysokých škôl Absolvent 2014), by tak neurobila ani polovica.

Úspešnosť slovenských absolventov českých vysokých škôl súvisí do značnej miery s ich mobilitným správaním po ukončení štúdia. 
Na Slovensko sa ich vracia menej ako polovica, pričom ide najmä o absolventov pedagogických a niektorých technických odborov. 
V Čechách sa uplatňujú pomerne dobre, približne na rovnakej úrovni ako českí absolventi hľadajúci uplatnenie v Českej republike. 
Oproti ostatným Slovákom, ktorí vyštudovali v ČR a zostávajú v zahraničí (v ČR alebo inde), však zaostávajú.

V Českej republike zostáva necelá polovica Slovákov, ktorí tam absolvovali VŠ, predovšetkým v prírodovedných, právnických a zdra-
votníckych (lekárskych) odboroch. Títo absolventi majú veľmi dobré uplatnenie, príjmy a pracujú v kvalifikačne náročných pozíciách, 
kde vo vysokej miere využívajú svoje vedomosti a zručnosti a hlavne majú nízku mieru nezamestnanosti.

Mimo hraníc Českej i Slovenskej republiky si hľadajú uplatnenie najmä absolventi humanitných vied, zdravotníckych (lekárskych) a 
ekonomických odborov. Oproti svojim slovenským kolegom, ktorí zostali v Českej republike, alebo sa vrátili na Slovensko, majú síce 
neporovnateľne vyššie príjmy, zato však musia čeliť pomerne vysokej nezamestnanosti.

Či už vyštudovali vysokú školu v ČR, alebo niekde inde, je v Českej republike zamestnaných takmer sto tisíc Slovákov (bez SZČO). 
Populáciu Slovákov na českom trhu práce, ktorá predstavuje približne 2 – 2,5 % celkovej pracovnej sily v ČR, samozrejme netvoria 
len absolventi vysokých škôl. Naopak, v migrácii Slovákov za prácou do ČR rozlišujeme dva typy zamestnancov: na jednej strane 
vysoko kvalifikovaní experti s dobrým uplatnením a nadštandardnými zárobkami, a na druhej strane robotníci, ktorí sú často radi, že 
sú vôbec zamestnaní, a preto zarábajú v tých istých povolaniach rovnako alebo menej ako Česi. Súhrnne majú potom mzdy Slová-
kov na českom pracovnom trhu podstatne vyšší priemer, ale aj väčší rozptyl než mzdy Čechov. Priemerne zarábajú asi 30,5 tisíca 
mesačne (priemer za rok 2014), čo je o 3,5 tisíca viac, než poberajú Česi.

Týmto dvom typom migrácie pochopiteľne zodpovedá aj rôznorodá štruktúra z pohľadu vzdelania a vykonávaného povolania. V 
Českej republike tak pracuje nadpriemerný podiel Slovákov s vysokoškolským vzdelaním na pozíciách špecialistov a vysoko kvalifi-
kovaných odborníkov, a tiež skupina Slovákov „iba“ s výučným listom alebo len so základným vzdelaním, v robotníckych profesiách.

Prvý typ migrácie sa týka vysoko cenených kvalifikovaných expertov, ktorí v ČR pracujú na najlepšie platených miestach, kde je 
nedostatok pracovnej sily. Tomuto typu migrácie zodpovedá typický Slovák, pracujúci v Českej republike. Ide o muža krátko po 
30 – tke s vysokoškolským vzdelaním (zatiaľ čo celkový podiel zamestnaných s vysokoškolským vzdelaním v ČR predstavuje 16 %, 
vysokú školu má každý štvrtý Slovák pracujúci na českom pracovnom trhu), ktorý pracuje v Prahe, v kvalifikovanom povolaní, kratšie 
ako 4 roky.

Na českom trhu práce sa Slováci s vysokoškolským vzdelaním uplatňujú hlavne ako praktickí lekári (12,5 % zo všetkých osôb v tomto 
povolaní na českom trhu práce) a lekári špecialisti (7,1 %); ich mzdy však v tomto prípade nepresahujú štandardnú mzdu v danom 
povolaní v Českej republike. Zato v ďalšej silnej skupine kvalifikovaných povolaní, kam sa radia programátori počítačových aplikácií 
(6,2 % zo všetkých pracovníkov v tomto povolaní v celej ČR), systémoví analytici (5 %) a systémoví administrátori či správcovia po-
čítačových sietí (3,8 %), majú Slováci výrazne nadpriemerné mzdy.

Druhý typ migrácie za prácou je tlačený predovšetkým vyššou nezamestnanosťou na Slovensku, teda hlavne nedostatkom možností 
uplatnenia sa a týka sa prevažne nekvalifikovaných ľudí. Tí potom dostávajú v ČR mzdu, ktorá je typická pre dané miesto, prípadne 
aj nižšiu. 
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Možno teda zhrnúť, že:

1. v Českej republike študuje na vysokých školách približne 25 tisíc, skôr nadpriemerne nadaných slovenských študentov, ďalších 
viac ako 10 tisíc v iných krajinách. Spolu je to takmer 15 % zo všetkých študentov vysokých škôl na Slovensku. 

2. na českom trhu práce sa väčšinou veľmi dobre uplatňuje okolo 30 tisíc Slovákov s vysokoškolským vzdelaním (spolu zamestnanci 
a SZČO), ktorí predstavujú viac ako 5 % pracujúcich Slovákov s vysokoškolským vzdelaním v SR (medzi mladými absolventmi je 
pritom tento podiel podstatne vyšší).

Pre Slovensko to však znamená výraznú stratu, nakoľko títo výborní študenti chýbajú na slovenských vysokých školách a veľmi dobrí 
absolventi zasa v kľúčových sektoroch na pracovnom trhu. Z hľadiska rozsahu to môžeme priblížiť na príklade: študentská populácia 
na Slovensku je teda vlastne „ochudobnená“ o študentov, ktorých počet zodpovedá sumárnemu počtu všetkých študentov dvoch 
popredných bratislavských vysokých škôl: Univerzite Komenského a Ekonomickej univerzite. 

Slovenský trh práce je zase „ochudobnený“ o približne tri populačné ročníky, väčšinou nadpriemerne kompetentných absolventov 
vysokých škôl, z ktorých asi dve tretiny pôsobia v Českej republike a tretina v ďalších krajinách. V dôsledku toho je na Slovensku 
dlhodobo limitovaný rozvoj určitých odvetví. Ako príklad možno uviesť oblasť zdravotníctva; veď slovenskí lekári pôsobiaci len v ČR 
predstavujú takmer štvrtinu všetkých lekárov v SR.

Je samozrejme možné, že sa v súčasnosti prebiehajúci „odliv mozgov“ zo Slovenska postupne sám od seba zníži. Môže k tomu 
prispieť napríklad postupné približovanie úrovne príjmov medzi absolventmi vysokých škôl na českom a slovenskom trhu práce. 
Ide však o to, kedy k tomu dôjde, čo medzitým odliv mozgov spôsobí a nakoľko oslabí vývoj slovenskej spoločnosti, ekonomiky i 
vysokého školstva.

Niektoré krajiny sa snažia takto závažnému riziku predísť a využívajú celý rad nástrojov a opatrení, ako na svoje vysoké školy 
prilákať nielen svojich nadaných študentov, ale aj talenty z iných krajín sveta. Nejde pritom len o odstraňovanie administratívnych, 
jazykových a ďalších bariér, ktoré má na Slovensku značné rezervy (viď napríklad správu Európskej komisie z roku 2014 – Towards 
a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe, v ktorej nie je Slovensko príliš dobre hodnotené), ale takisto o 
vytváranie atraktívneho a zaujímavého prostredia, ktoré ponúka výborných učiteľov z rôznych krajín sveta, ale aj z praxe, dôstojné 
prostredie pre realizáciu rozmanitých aktivít vybavené dostatočne modernými technológiami, možnosti zapojiť sa do tvorivej a 
inovatívnej činnosti rôznorodých tímov.

Je pritom zrejmé, že sa vzdelávanie na vysokých školách nielen čím ďalej, tým viac globalizuje, ale je aj vystavené stále ostrejšej 
konkurencii. Okrem iného sa to prejavuje aj v rôznych medzinárodných rebríčkoch vysokých škôl, ktoré majú v globálnej konkurencii 
naozaj silnú rolu. Slabé postavenie slovenských vysokých škôl v týchto ligových tabuľkách samozrejme k ich príťažlivosti a atraktivite 
nijako neprispieva. Ciele a metodológie týchto rebríčkov je samozrejme možné kritizovať, faktom však zostáva, že pre rozvoj vyso-
kých škôl, ktoré majú globálnejšie ambície, je postavenie v nich veľmi dôležité. Ambíciou slovenského vysokého školstva môže byť 
napríklad  snaha priblížiť sa umiestneniu českých vysokých škôl.

Isté riešenia, zamerané predovšetkým na podporu špičkových odborníkov a excelentných výkonov, existujú aj pre prilákanie naj-
úspešnejších absolventov zo zahraničia. Slovensko by mohlo využiť pozitívne skúsenosti podobne zameraných programov v zahra-
ničí, ako sú napríklad český NÁVRAT, alebo ERC.cz,  ktoré boli vyhlásené na roky 2012 – 2019.
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1 Úvod
Súčasný svet trhu práce prechádza zásadnými premenami. Ovplyvňuje ho celý rad novodobých trendov, ako sú vzrastajúca mobi-
lita, globalizácia, internacionalizácia a vzájomné prepojenie, rast dôležitosti znalostnej spoločnosti, rapídny nástup ICT revolúcie a 
s ňou spojený vplyv na pracovné miesta v podobe automatizácie a technológií, zvyšujúca sa neistota a dôraz na flexibilitu, alebo 
premena tradičných ekonomických štruktúr.

V tomto kontexte sa javí existencia kvalitného vysokoškolského vzdelávacieho systému, ktorý bude schopný na tieto trendy reagovať 
a ktorý vyzbrojí svojich absolventov zodpovedajúcimi schopnosťami, zručnosťami a kompetenciami, ako nevyhnutnosť. 

Cieľom tejto štúdie je analyzovať kvalitu slovenských vysokých škôl v zmysle prípravy ich absolventov pre trh práce, spokojnosti 
absolventov s absolvovaným štúdiom a tiež kompetencií, ktoré im vysoká škola poskytla – či sú postačujúce v porovnaní s požiadav-
kami trhu práce.

Prvá časť sa bude zaoberať výsledkami medzinárodného výskumu kompetencií dospelých (PIAAC), v rámci ktorého bolo realizova-
né testovanie zručností populácií mnohých krajín OECD, vrátane Slovenska. Vďaka tomu môžeme ukázať, aká je úroveň zručností 
vysokoškolskej populácie ako celku a aké zmeny sa uskutočnili v prípade najmladších ročníkov.

Druhá časť je zameraná na hodnotenie absolvovaného vysokoškolského štúdia jeho absolventmi, a to na základe ich výpovedí v 
dvoch rozsiahlych prieskumoch, uskutočnených na Slovensku a v Českej republike. Porovnanie medzi absolventmi českých a sloven-
ských vysokých škôl sa bude týkať kvality vyučujúcich, kvality fakulty ako celku a prínosu vysokej školy pre ďalší, najmä pracovný 
život.

Posledná časť sa zameria na analýzu úrovne kompetencií v siedmich rôznych oblastiach zodpovedajúcich siedmim dôležitým tren-
dom súčasného sveta práce. Analyzovaná bude jednak úroveň kompetencií nadobudnutých počas štúdia na vysokej škole a tiež 
rozdiel medzi touto úrovňou a úrovňou požadovanou zamestnávateľmi.
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2 Úroveň zručností – PIAAC
Najväčším a najaktuálnejším medzinárodným prieskumom, ktorého hlavným cieľom bolo objektívne meranie úrovne kompetencií, 
bol PIAAC. Ide o medzinárodný výskum kompetencií dospelých (Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
– PIAAC), ktorý je súčasťou stratégie OECD. Tá je zameraná na rozvoj a aktiváciu zručností a ich efektívneho využívania (OECD 
Skills Strategy).

Táto stratégia reaguje na skutočnosť, že v posledných desaťročiach došlo vo svete k veľkým zmenám, ktoré ovplyvnili takmer 
každý aspekt nášho života: zmenil sa nielen spôsob práce a pracovnej činnosti, ale aj spôsob súkromnej a úradnej komunikácie, 
nakupovanie, či trávenie voľného času. Za tieto zmeny je primárne zodpovedný obrovský rozmach informačných a komunikačných 
technológií, ktoré rýchlo prenikli do pracovného i súkromného života.

Výskum PIAAC skúmal osoby vo veku 16 – 65 rokov, prostredníctvom kognitívnych testov a dotazníkov administrovaných anketármi 
v domácnostiach. Zber dát, ktorého sa spolu so SR zúčastnilo celkovo 24 krajín, prebehol na prelome rokov 2011 a 20121.

V rámci výskumu PIAAC bola hodnotená čitateľská a numerická gramotnosť a tiež zručnosť riešiť problémy v prostredí informačných 
technológií. Autori výskumu považujú tieto  zručnosti z hľadiska spracovania informácií za kľúčové (key information-processing 
skills), a to z nasledovných dôvodov: Po prvé sú nevyhnutné pre vykonávanie pracovných a vzdelávacích aktivít, a tiež pre maximál-
ne zapojenie sa do spoločenského a občianskeho života. Ďalej slúžia ako základ pre získavanie vyšších kognitívnych schopností 
(analytické myslenie) a zároveň sú nutné pre získavanie expertných znalostí. Po druhé sú prenositeľné a teda relevantné pre mnoho 
spoločenských a pracovných situácií a úloh. Špeciálne schopnosť riešiť problémy v IT prostredí je dôležitá tak pre vykonávanie pra-
covných a študijných povinností, ako aj pre zapojenie sa do spoločenského, občianskeho, ale tiež osobného života. Po tretie sa dajú 
naučiť, čím sa môžu stať predmetom verejných politík a opatrení. Pre tieto účely je dôležitá informácia o veľkosti skupiny občanov, 
ktorí základnými čitateľskými a numerickými zručnosťami nedisponujú, alebo nedokážu pracovať s informačnými technológiami, 
napriek tomu, že to potrebujú vedieť.

Okrem testov boli respondentom administrované aj dotazníky. Zameriavali sa na zisťovanie základných demografických charak-
teristík a rodinného zázemia respondentov, počiatočného a ďalšieho vzdelávania, mapovali zamestnanecký status a skúsenosti 
na trhu práce, spoločenskú angažovanosť a zdravotný stav a tiež využívanie rozmanitých zručností v situáciách bežného života a 
zamestnania.

Definície troch zisťovaných zručnosti sú nasledovné: 

Čitateľská zručnosť – je schopnosť porozumieť písaným textom, hodnotiť ich, používať a zaoberať sa nimi s úmyslom zúčastňovať 
sa na živote spoločnosti, dosahovať svoje ciele a rozvíjať svoje vedomosti a potenciál. Čitateľská gramotnosť zahŕňa rad zručností, 
od dekódovania písaných slov a viet po porozumenie, interpretáciu a hodnotenie komplexných textov. Nezahŕňa však produkciu 
textov (písanie).

Numerická zručnosť – numerická gramotnosť je schopnosť získavať, používať, interpretovať a oznamovať matematické informácie 
a predstavy s cieľom zapájať sa do rozmanitých matematických situácií života dospelých a zvládať ich nároky. Z toho dôvodu 
zahŕňa zvládanie situácií, či riešenie problémov v reálnom kontexte reakcií na matematický obsah/informácie/predstavy, ktoré sú 
reprezentované rôznymi spôsobmi.

Zručnosť Riešenie problémov v prostredí informačných technológií – je schopnosť riešiť pracovné, osobné aj občianske problémy 
prostredníctvom stanovenia vhodných cieľov a plánov a získavaním a používaním informácií za pomoci počítačov a počítačových 
sietí. V technologicky bohatých prostrediach je riešenie problémov definované ako schopnosť používať na získavanie a hodnotenie 
informácií, na komunikáciu s ostatnými a k vykonávaniu praktických úloh digitálne technológie, komunikačné prostriedky a siete. 
Hodnotenie sa zameriava na zručnosť riešiť osobné, pracovné aj občianske problémy stanovením vhodných cieľov a plánov a zís-
kavaním a používaním informácií za pomoci počítačov a počítačových sietí. 

V každej z troch hodnotených oblastí kompetencií (čitateľská a numerická gramotnosť a zručnosť riešenia problémov v prostredí 
informačných technológií) sa pracuje s kontinuálnou škálou zručností, ktorá je odvodená od zvládania úloh s rastúcou obtiažnosťou. 
Výsledky sú prezentované na škále v rozsahu 500 bodov. Škály sú rozdelené do piatich „úrovní spôsobilostí“ definovaných určitým 
bodovým rozhraním a stupňom obtiažnosti úloh, ktoré sa v tomto rozhraní nachádzajú. Napríklad skóre vyššie či rovnajúce sa 376 

1  Viac o výsledkoch prieskumu PIAAC viď OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264204256-en 
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bodom predstavuje najvyššiu piatu úroveň spôsobilosti, skóre medzi 276 a 326 bodmi predstavuje prostrednú, tretiu úroveň spô-
sobilosti a skóre nižšie ako 176 bodov ukazuje na spôsobilosť pod úrovňou 1. K lepšiemu porozumeniu a interpretácii výsledných 
hodnôt, je dobré vedieť, čo bodové rozdiely rôznych veličín znamenajú. Pomôcť môže pohľad na priemerné bodové rozdiely sú-
visiace s každým ďalším rokom ukončeného vzdelania. Na oboch škálach čitateľskej aj numerickej gramotnosti je každý ďalší rok 
vzdelania spojený s priemerným nárastom o približne 7 bodov. Jedna štandardná odchýlka na škále čitateľskej gramotnosti (47,7 
bodu) a na škále numerickej gramotnosti (52,6 bodu) teda predstavuje približný ekvivalent priemerného rozdielu dosiahnutých 
bodov, ktorý zodpovedá siedmim rokom vzdelávania.

Vzhľadom na istú komplikovanosť prezentácie výsledkov zručnosti riešenia problémov v prostredí informačných technológií, ktorá 
súvisí s faktom, že testy boli zo začiatku vypĺňané na počítači, pričom časť respondentov nemala s ich používaním skúsenosť, niektorí 
neprešli vstupným testom a časť z nich zvolila radšej písomný test, v ďalšej časti textu pracujeme už len s kompetenciami čitateľská 
a numerická zručnosť.

ÚROVNE ČITATEĽSKEJ SPÔSOBILOSTI

Úroveň spôsobilosti 5 (skóre vyššie, alebo rovnajúce sa 376 bodom)

Úroveň 5 je najvyššou úrovňou spôsobilosti na škále čitateľskej gramotnosti. Dospelí, ktorí dosahujú úroveň 5 sú schopní plniť 
úlohy, ktoré zahŕňajú hľadanie či integráciu informácií v zložených, obsahovo bohatých textoch, spájanie podobných, či pro-
tikladných myšlienok alebo hľadísk, prípadne hodnotenie dôkazov a argumentov. Dokážu aplikovať a posudzovať logické a 
koncepčné modely, hodnotiť vierohodnosť informačného zdroja a identifikovať kľúčové informácie. Uvedomujú si jemné rétoric-
ké narážky a sú schopní náročného logického dokazovania, či používania špecifických odborných znalostí. Na tejto úrovni sa 
umiestnilo iba 0,7 % respondentov zo všetkých zúčastnených krajín.

Úroveň spôsobilosti 4 (326 až 376 bodov)

Dospelí na úrovni 4 sú schopní vykonávať viackrokové operácie, ktorých cieľom je integrovať, interpretovať či spájať informácie 
z komplexných alebo obšírnych súvislých, nesúvislých, zmiešaných, alebo zložených textov, ktoré obsahujú podmienené a/
alebo protichodné informácie. Dokážu vykonávať zložité dedukcie a adekvátne aplikovať odborné znalosti. Rovnako sú schop-
ní interpretovať, či hodnotiť skryté pravdivostné tvrdenia alebo argumenty. Celkovo dosiahlo túto úroveň 11,8 % dospelých, 
pričom 11,1 % z nich sa umiestnilo presne na tejto úrovni.

Úroveň spôsobilosti 3 (276 až 326 bodov)

Dospelí s úrovňou zručností 3 dokážu adekvátne porozumieť obsažným, či rozsiahlejším súvislým, nesúvislým, zmiešaným ale-
bo zloženým textom a vedia na ne reagovať. Rozumejú textovým štruktúram a rétorickým prostriedkom a vedia identifikovať, 
interpretovať alebo hodnotiť jednu, či viacero informácií a následne z nich vyvodiť príslušné závery. Dokážu tiež vykonávať 
viackrokové operácie a z protichodných informácií vyberať relevantné dáta tak, aby dokázali identifikovať a formulovať od-
povede. Túto úroveň dosiahla polovica respondentov, pričom 38,2 % dospelých sa so svojimi výsledkami umiestnilo práve na 
tejto úrovni.

Úroveň spôsobilosti 2 (226 až 276 bodov)

Dospelí na úrovni 2 dokážu na základe daných kritérií integrovať dve a viac informácií, porovnať rôzne informácie alebo z 
nich vyvodiť jednoduché závery. Vedia prechádzať digitálne texty, s cieľom získať a identifikovať informácie z rôznych častí 
dokumentu. Na tejto úrovni sa umiestnila približne tretina respondentov všetkých zúčastnených krajín.

Úroveň spôsobilosti 1 (176 až 226 bodov)

Dospelí na úrovni 1 dokážu čítať kratšie digitálne, alebo tlačené súvislé, nesúvislé alebo zmiešané texty, pričom ich cieľom je 
nájsť konkrétnu informáciu, ktorá je podobná, alebo totožná s informáciou poskytnutou v otázke či pokyne. Tieto texty obsahujú 
len málo protichodných informácií. Dospelí, ktorí dosiahnu túto úroveň dokážu vyplniť jednoduché formuláre, porozumieť zák-
ladnej slovnej zásobe a významu viet. Na úrovni 1 sa celkovo umiestnilo 12,2 % dospelých.

Spôsobilosť pod úrovňou 1 (skóre nižšie ako 176 bodov)

Dospelí na tejto úrovni dokážu čítať stručné texty na známu tému a nájsť konkrétnu informáciu – ak je predstavená v rovnakej 
podobe ako informácia v otázke či pokyne. Nevyžaduje sa, aby rozumeli štruktúre viet či odstavcov, požadovaná je len znalosť 
základnej slovnej zásoby. Úlohy pod úrovňou 1 nepoužívajú žiadne charakteristické prvky digitálnych textov. V zúčastnených 
krajinách sa pod úrovňou 1 nachádzajú priemerne 3,3 % dospelých.
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ÚROVNE NUMERICKEJ SPÔSOBILOSTI

Úroveň spôsobilosti 5 (skóre vyššie, alebo sa rovnajúce 376 bodom)

Dospelí, ktorí dosiahnu v numerickej gramotnosti úroveň 5, dokážu porozumieť zložitým reprezentáciám, abstraktným a formál-
nym matematickým a štatistickým predstavám, ktoré sú v niektorých prípadoch súčasťou zložitých textov. V prípadoch, ktoré 
vyžadujú matematizáciu alebo interpretáciu dokážu integrovať rôzne druhy matematických informácií, sú schopní vyvodzovať 
závery, formulovať matematické tvrdenia či vytvárať modely, pracovať s nimi, zdôvodňovať, hodnotiť a kriticky reflektovať rôz-
ne riešenia či voľby. V rámci zúčastnených krajín sa na úrovni 5 umiestnilo celkovo 1,1 % dospelých.

Úroveň spôsobilosti 4 (326 až 376 bodov)

Dospelí na tejto úrovni rozumejú mnohým matematickým informáciám, ktoré môžu byť komplexné, abstraktné, alebo zasadené 
do neznámych kontextov. Dokážu plniť viackrokové úlohy, vyberať vhodné stratégie a postupy riešenia problémov. Vedia 
vykonávať zložitejšie analýzy a komplikovanejšie uvažovať o číslach a dátach, štatistike a pravdepodobnosti, priestorových 
vzťahoch, zmene, o pomeroch a vzorcoch. Rozumejú argumentom a svoje odpovede, či voľby dokážu odôvodniť. V rámci 
zúčastnených krajín sa na úrovni 4 umiestnilo celkovo 11,4 % dospelých.

Úroveň spôsobilosti 3 (276 až 326 bodov)

Dospelí na úrovni 3 dokážu úspešne plniť úlohy, ktoré vyžadujú porozumenie matematickým informáciám – jednoznačným, aj 
tým, ktoré sú včlenené do nie vždy známych kontextov a ktoré sú reprezentované zložitejším spôsobom. Zvládajú úlohy ktoré 
vyžadujú viac krokov a úlohy, ktoré môžu zahŕňať voľbu stratégie riešenia problému a vhodných postupov. Majú dobrý zmysel 
pre čísla a priestor, sú schopní rozpoznať matematické vzťahy, zákonitosti a pomery – vyjadrené slovne či numericky a praco-
vať s nimi. Dokážu interpretovať a vykonávať základné analýzy dát a štatistík z textov, tabuliek a grafov. V rámci zúčastnených 
krajín dosiahlo túto úroveň 46,8 % dospelých.

Úroveň spôsobilosti 2 (226 až 276 bodov)

Dospelí na tejto úrovni dokážu úspešne plniť úlohy, ktoré vyžadujú identifikáciu a spracovanie matematických informácií či 
predstáv včlenených do rôznych bežných kontextov, ktorých matematický obsah je pomerne jednoznačný či zrejmý a rozptyľu-
júce prvky sú minimálne. Úlohy môžu vyžadovať aplikáciu dvoch, alebo viacerých krokov alebo procesov, ktoré pozostávajú z 
napríklad počítania s celými číslami a s bežnými desatinnými číslami, percentami a zlomkami. Zahŕňajú aj elementárne meranie 
a priestorové reprezentácie, odhady a interpretáciu pomerne jednoduchých dát a štatistík z textov, tabuliek a grafov. V priemere 
dosiahlo úroveň 2 – 79,9 % respondentov všetkých zúčastnených krajín. 

Úroveň spôsobilosti 1 (176 až 226 bodov)

Dospelí na úrovni 1 dokážu plniť úlohy, ktoré obsahujú základné matematické operácie v bežných, konkrétnych kontextoch, 
pričom majú jednoznačný matematický obsah, sprevádzaný krátkym textom a minimom rozptyľujúcich prvkov. Sú schopní vyko-
návať jednoduché operácie, ako sú počítanie, triedenie, základné aritmetické operácie, rozumejú elementárnym percentuálnym 
údajom a základným prvkom jednoduchého, alebo obvyklého grafického alebo priestorového znázornenia. V krajinách OECD 
sa na tejto úrovni umiestnilo 14 % dospelých.

Spôsobilosť pod úrovňou 1 (skóre nižšie ako 176 bodov)

Dospelí na tejto úrovni dokážu pracovať len s veľmi jednoduchými úlohami v rámci konkrétnych, dôverne známych kontextov, 
kde je matematický obsah jednoznačný a vyžaduje len jednoduché postupy (napríklad počítanie, triedenie, vykonávanie zá-
kladných počtových operácií s celými číslami alebo s peniazmi, či rozpoznávanie bežných priestorových znázornení). Táto 
úroveň nemá stanovený žiaden dolný limit, takže dospelým, ktorí dosiahli menej ako 176 bodov, je priradená spôsobilosť pod 
úrovňou 1. Na tejto úrovni sa nachádzalo v priemere 5 % dospelých.

Priemerná úroveň čitateľských a numerických zručností občanov Slovenskej republiky je v medzinárodnom porovnaní mierne nad-
priemerná. Priemerné skóre čitateľskej zručnosti – 274, radí Slovensko na 9. miesto spomedzi 24 zúčastnených krajín. Ide o hodnotu, 
ktorá je o 1 bod vyššia, ako priemer OECD. Priemerné skóre numerickej zručnosti je 276. To radí Slovensko na 8. miesto a táto 
hodnota je o 2 body vyššia, než priemer OECD. 

Nás však zaujíma predovšetkým úroveň kompetencií ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Nasledujúci graf znázorňuje postavenie 
absolventov slovenských vysokých škôl v priemernej úrovni čitateľskej a numerickej zručnosti v porovnaní s absolventmi vysokých 
škôl ostatných krajín. V tomto porovnaní sa Slovensko pohybuje blízko priemeru (za všetky zúčastnené krajiny). Konkrétne je úroveň 
čitateľských zručností mierne podpriemerná (295 Slovensko vs. 297 priemer OECD) a úroveň numerických zručností mierne nad-
priemerná (305 vs. 298).
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Zdroj: OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills.

Nasledujúci graf ukazuje už pomerne odlišnú situáciu. Ide totiž len o absolventov vysokých škôl vo veku do 30 rokov. V tomto 
porovnaní je na tom Slovensko podstatne horšie. Priemerná úroveň čitateľskej a numerickej zručnosti je síce u mladých slovenských 
vysokoškolákov o niečo vyššia, než u ich starších kolegov zo Slovenska, je to však spôsobené všeobecne známym fenoménom, kedy 
má úroveň schopností a zručností so stúpajúcim vekom klesajúcu tendenciu. Obdobne je to aj v ostatných krajinách.

Dôležité je však najmä to, že výsledky mladých absolventov slovenských vysokých škôl sú v porovnaní s rovnako starými kolegami z 
ostatných krajín v oblasti čitateľských zručností výrazne podpriemerné (299 Slovensko vs. 309 priemer OECD) a v oblasti numeric-
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kých zručností mierne podpriemerné (304 vs. 305). Toto zhoršenie postavenia samozrejme do istej miery súvisí s výraznou expan-
ziou vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, vďaka ktorému absolvujú vysoké školy aj menej nadaní jedinci. Zároveň je však 
zrejmé, že ak nie je zachovaná zodpovedajúca kvalita výučby a študijných podmienok, zvyšovanie počtu ľudí s vysokoškolským 
titulom nevedie k celkovému zvýšeniu úrovne kompetencií.

Zdroj: OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills.
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3 Hodnotenie absolvovaného štúdia
V nasledujúcich dvoch kapitolách využijeme údaje z dvoch rozsiahlych prieskumov absolventov vysokých škôl v Českej republike a 
na Slovensku. Prieskum absolventov českých vysokých škôl sa nazýva REFLEX 20132. Údaje o absolventoch slovenských  vysokých 
škôl získame z prieskumu Absolvent 2014. Tento bol realizovaný v rámci Národného projektu CVTI SR 3. 

Prieskum absolventov českých vysokých škôl – REFLEX 20134, bol, ako už jeho názov naznačuje, realizovaný v roku 2013, pričom 
od apríla do augusta prebiehal zber dát. Prieskum, realizovaný v rámci rovnomenného projektu, sa zameral na dve cieľové skupiny. 
Hlavnou skupinou boli absolventi bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov (v medzinárodnej klasifikácii 
programov ISCED 5A a 6) na verejných, štátnych i súkromných vysokých školách do piatich rokov od získania diplomu (teda absol-
venti z rokov 2008 – 2012). Druhou cieľovou skupinou boli ich zamestnávatelia5.

Prieskumu sa zúčastnilo dvadsať verejných6, jedna štátna a pätnásť súkromných vysokých škôl. Dopytovanie sa uskutočnilo pomocou 
internetovej aplikácie a bolo získaných viac ako 34 000 vyplnených dotazníkov. Prevažná väčšina z nich bola vyplnená kompletne. 
Pre nasledujúce analýzy boli vybraní tí, ktorí boli v čase prieskumu ekonomicky aktívni - ide o viac ako 27 000 absolventov.

Na účely vypracovania tejto štúdie boli vybraní špeciálne absolventi českých vysokých škôl, so slovenským štátnym občianstvom, 
ktorí vo svojich 15 rokoch, alebo krátko pred vstupom na vysokú školu žili na Slovensku7. Celkovo je v súbore prieskumu REFLEX 2013 
1 1498 takto definovaných Slovákov – čo je absolútne postačujúca vzorka na účely plnohodnotnej analýzy. Podobne definovaných 
Čechov je v tejto vzorke 24 585.

Ako už bolo spomenuté, údaje o absolventoch slovenských vysokých škôl boli získané z prieskumu Absolvent 2014. Tento prieskum, 
ktorý prebiehal od septembra do novembra 2014, bol vo svojom rozsahu (čo sa týka počtu otázok) podstatne menší ako prieskum 
REFLEX 2013. Otázky v dotazníku a ich formulácie však vychádzajú z prieskumu REFLEX 2013 – boli rovnaké, alebo veľmi podobné, 
preto môže poskytnúť niektoré porovnateľné informácie. V prieskume chýba otázka týkajúca sa na národnosti, preto nemôžeme 
uvedenú vzorku obmedziť len na absolventov so slovenským štátnym občianstvom. V analýzach je tak využitá vzorka ekonomicky 
aktívnych absolventov slovenských vysokých škôl. Ide zhruba o 10 až 12 tisíc respondentov – presná hodnota závisí od konkrétnej 
otázky a počtu respondentov, ktorí na otázku odpovedali.

Prvé dve otázky oboch spomínaných prieskumov, ktoré pomáhajú posúdiť kvalitu vyštudovanej vysokej školy, sú otázky na kvalitu 
vyučujúcich a kvalitu fakulty ako celku.

Kvalita vyučujúcich predstavuje jeden z hlavných pilierov, na ktorých je budovaná kvalita poskytovaného vzdelania. Jej miera bola 
zisťovaná pomocou otázky na podiel veľmi kvalitných vyučujúcich a znela: „Je zrejmé, že ste sa počas Vášho vysokoškolského 
štúdia stretli s vyučujúcimi rôznej kvality. Posúďte, prosím, aký bol počas Vášho štúdia podiel veľmi kvalitných vyučujúcich? „Res-
pondenti mohli odpovedať na škále od 0 % do 100 %. Výsledným ukazovateľom bolo priemerné percento (podiel) veľmi kvalitných 
vyučujúcich za príslušnú skupinu respondentov.

Podľa absolventov slovenských vysokých škôl je podiel veľmi kvalitných učiteľov 61 %. To je približne o 6 percentuálnych bodov 
menej, ako uvádzajú českí i slovenskí absolventi českých vysokých škôl. Najpozitívnejšie vnímajú kvalitu svojich učiteľov Slováci, 
ktorí sa po absolvovaní českej vysokej školy vrátili na Slovensko.

Okrem kvality učiteľov, hodnotili absolventi aj kvalitu absolvovanej fakulty alebo školy ako celku. Konkrétne sa vyjadrili, nakoľko je 
ich fakulta (prípadne škola, ak študovali školu, ktorá sa nedelila na fakulty) kvalitná v porovnaní s inými fakultami (alebo školami) na 
škále: vynikajúca, vysoko nadpriemerná, nadpriemerná, priemerná, podpriemerná, veľmi podpriemerná alebo veľmi zlá. Výsledky 

2 Projekt REFLEX 2013 nadväzuje na významné medzinárodné projekty, ktoré boli realizované v predchádzajúcich rokoch v oblasti výskumu uplatnenia absolventov 
vysokých škôl.  Išlo o projekt CHEERS (Higher Education and Graduate Employment in Europe), realizovaný v 12 európskych krajinách vrátane SR, v rokoch 1997 – 
2000 a projekt REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe) realizovaný v 15 európskych krajinách 
vrátane SR a v Japonsku, v rokoch 2004 – 2007. V roku 2010 sa uskutočnil už len národný prieskum REFLEX 2010.

3 Prieskum Centra vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja   vedomostnej spoločnosti, Aktivita 1.1, 2015

4 Podrobná správa z prieskumu REFLEX viď Koucký, J., R. Ryška a M. Zelenka (2014). Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol. Výsledky šetření REFLEX 
2013. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

5 V rámci prieskumu zamestnávateľov bolo vyzbieraných viac ako 1000 vyplnených dotazníkov zamestnávateľov absolventov vysokých škôl. Na účely tejto štúdie 
sú však jeho výsledky nepodstatné.

6 Zúčastnili sa teda takmer všetky verejné vysoké školy. Výnimku tvorili iba štyri umelecké (AMU, AVU, JAMU a VŠUP) a dve najnovšie vysoké školy (VŠPJ a VŠTEČB).

7 Prieskum totiž obsahoval aj dve otázky ohľadom miesta bydliska – ešte pred vstupom na vysokú školu. Prvá sa týkala času, keď mal respondent 15 rokov a druhá 
obdobia krátko pred vstupom na vysokú školu.

8  Po absolvovaní českej vysokej školy sa vrátilo na Slovensko 39 %, 52 % zostalo v Českej republike a 9 % odišlo do inej zahraničnej krajiny.
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boli prevedené na percentuálnu škálu, pričom 0 % znamená veľmi zlá a 100 % vynikajúca. Je zrejmé, že toto porovnanie absol-
ventov slovenských a českých vysokých škôl nie je celkom korektné. Respondenti mali totiž posúdiť svoju školu iba v kontexte danej 
krajiny. Napriek tomu sú výsledky konzistentné s ostatnými zisteniami, ktoré hovoria o väčšej kritickosti voči vyštudovanej vysokej 
škole u absolventov slovenských vysokých škôl. Tí hodnotili svoju školu priemerne na 65 %, teda o 5 bodov horšie, než českí absol-
venti českých vysokých škôl a o celých 13 percent horšie než slovenskí absolventi českých vysokých škôl. Najpozitívnejšie vnímali 
vyštudovanú fakultu Slováci, ktorí zostali po absolvovaní českej vysokej školy v Českej republike, alebo odišli do zahraničia.

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014

Kvalitu vysokej školy a najmä to, ako dobre bola daná škola schopná pripraviť svojich absolventov na vstup na trh práce a pre ďalšiu 
pracovnú kariéru, možno relevantne posúdiť až po určitej dobe na trhu práce. Absolventi vysokých škôl, ktorí už na trhu práce sú, 
preto odpovedali na otázku, do akej miery bolo ich štúdium na príslušnej škole dobrým základom pre ich profesijnú dráhu. Tá bola 
indikovaná hlavnými etapami, ako sú prvý vstup do zamestnania, následne ďalšia prípravu naň, zvládanie súčasných pracovných 
úloh a budúca pracovná kariéra. K nim možno priradiť všeobecnejší vplyv na osobný rozvoj absolventa a trochu špecifický, ale v 
niektorých odboroch určite významný vplyv na rozvoj podnikateľských schopností. V dotazníku išlo konkrétne o sadu šiestich otázok, 
ktoré boli vždy sprevádzané vetou „Do akej miery bolo Vaše štúdium dobrým základom pre...“, pričom respondenti odpovedali v 
šiestich dimenziách: „a) vstup do práce, b) vaše ďalšie učenie v rámci práce, c) zvládanie súčasných pracovných úloh, d) budúcu 
pracovnú kariéru, e) váš osobný rozvoj a  f) rozvoj vašich podnikateľských schopností.“ Respondent hodnotil uvedené aspekty na 
päťstupňovej škále (1 = vôbec nie, 5 = vo veľkej miere). Následne boli výsledky opäť prevedené na percentuálnu škálu, pričom 0 % 
znamená vôbec nie a 100 % vo veľkej miere.

Zatiaľ čo v prípade hodnotenia kvality učiteľov a fakulty ako celku sú rozdiely medzi absolventmi slovenských a českých vysokých 
škôl ešte relatívne malé, v prípade hodnotenia štúdia v zmysle ich skúseností na trhu práce, sú tieto rozdiely výrazné. Jedinú výnimku 
tvorí hodnotenie rozvoja podnikateľských schopností, ktoré sú však vzhľadom na priemerné výsledky na českých aj slovenských 
vysokých školách len veľmi málo rozvíjané. V prípade zvyšných piatich dimenzií sa rozdiel medzi absolventmi slovenských vysokých 
škôl a českými absolventmi českých škôl pohybuje v rozmedzí od 12 do 14 percentuálnych bodov. Slovenskí absolventi českých 
vysokých škôl hodnotia české školy ešte o niečo pozitívnejšie, takže voči svojim kolegom zo slovenských škôl je ich hodnotenie o 14 
až 19 percentuálnych bodov vyššie. 

Nakoľko bol tento súbor otázok zahrnutý už aj v medzinárodnom prieskume REFLEX z roku 2006, môžeme porovnať situáciu slo-
venských a českých absolventov vysokých škôl aj s hodnotením absolventov ďalších európskych krajín. Údaje sú však už relatívne 
zastarané. Nasledujúci graf znázorňuje hodnotenie absolventov nórskych a rakúskych vysokých škôl a priemerné hodnotenie za 
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všetky zúčastnené krajiny. Jednoznačne najpozitívnejšie hodnotili vyštudovanú fakultu alebo školu vo vzťahu ku svojim skúsenostiam 
na trhu práce absolventi nórskych vysokých škôl.

Hodnotenie absolventov rakúskych vysokých škôl je vo veľkej miere podobné hodnoteniu absolventov českých vysokých škôl. Ak 
porovnáme hodnotenie absolventov slovenských vysokých škôl s hodnotením absolventov všetkých 14 krajín, ktoré sa zúčastnili 
prieskumu REFLEX, hodnotenie Slovákov je v 5 zo 6 zisťovaných aspektov vždy najhoršie. Jedinou výnimkou je hodnotenie prínosu 
vysokej školy pre rozvoj podnikateľských schopností. V tomto aspekte existuje niekoľko krajín, ktorých absolventi vnímali prínos školy 
horšie, ako na Slovensku.

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013, Absolvent 2014 a REFLEX
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4 Kompetencie absolventov: 
príprava na vysokej škole 
a požiadavky zamestnávateľov

Prieskum PIAAC sa zameral na objektívne meranie úrovne kompetencií pomocou testov. Okrem toho, sa však niektoré prieskumy 
snažia zistiť úroveň kompetencií respondentov pomocou ich subjektívnych názorov. Nevýhodou takéhoto spôsobu zisťovania je prá-
ve jeho neobjektívnosť, kedy respondent posudzuje úroveň kompetencií v relatívnom kontexte jeho skúseností. Výhodou je naopak 
oveľa nižšie úsilie a s tým spojená možnosť zistiť úroveň vo viacerých dimenziách a z viacerých pohľadov. Takýto spôsob zisťovania 
úrovne kompetencií bol zvolený aj v prípade výskumov REFLEX 2013 a Absolvent 2014 .

Kompetencie boli hodnotené absolventmi vysokých škôl v dvoch rovinách. V jednej absolventi hodnotia úroveň kompetencií, ktorú 
získali absolvovaním vysokoškolského štúdia a v druhej je hodnotená úroveň, ktorá je požadovaná v ich súčasnom zamestnaní. 
Absolventi hodnotili úroveň u 26 rôznych kompetencií (znalosti, zručnosti, schopnosti, spôsobilosť). A všetky boli hodnotené na škále 
od 1 (veľmi nízka úroveň) do 10 (veľmi vysoká úroveň). Vybrané kompetencie vychádzajú z rôznych konceptov hodnotenia kompe-
tencií, predovšekým tak, aby boli pokryté hlavné oblasti kompetencií požadované v zamestnaní a rovnako hodnotené výstupy zo 
strany vysokej školy. Zároveň pokrývajú koncepty posudzovania kvalifikačnej náročnosti profesií.

Pre lepšiu interpretáciu výsledkov bolo vytvorených sedem skupín kompetencií. Pre tvorbu týchto siedmich skupín bola využitá kon-
cepcia šiestich domén zručností, ako ju už skôr formulovali Humburg a Van der Velden9 na základe rozsiahleho štúdia existujúcej 
odbornej literatúry a identifikácie šiestich globálnych trendov, ktoré utvárajú základ meniacej sa roly absolventov vysokých škôl v 
ekonomickom živote. Túto koncepciu autori následne využili v štúdii zaoberajúcej sa kompetenciami absolventov10, ktorá bola spra-
covaná na základe obsiahleho prieskumu medzi zamestnávateľmi. Štúdia poukazuje nato, ako vnímajú zamestnateľnosť absolven-
tov európski zamestnávatelia a akú kombináciu zručností, kompetencií a schopností by mali absolventi získať, aby úspešne vstúpili 
na pracovný trh a začali svoju profesionálnu kariéru a zároveň zistiť dôvod prečo to tak je.

Podľa Humburga a Van der Veldena je prvým trendom znalostná spoločnosť, v ktorej dominujú teoretické vedomosti a v ktorej sa 
zvyšuje dopyt po „znalostných pracovníkoch“, ktorých úlohy sú komplexné, neopakujúce sa a nerutinné, a ktoré tým pádom nemôžu 
byť nahradené informačnými a komunikačnými technológiami. Aby absolventi VŠ v takomto svete prosperovali, musia mať zručnosti 
nevyhnutné pre plnenie úloh, ktoré ležia v jadre práce postavenej na znalostiach. Relevantnou odpoveďou na tento trend je skupina 
kompetencií Profesijná odbornosť. Nejde iba o špecifickú oblasť znalostí, ale aj o schopnosť uplatniť ich v praxi, schopnosť učiť sa 
a o všeobecné akademické zručnosti, ako je analytické myslenie alebo schopnosť reflexie. 

Druhým trendom je rastúca neistota, trend prítomný už približne 40 rokov. Je spojený s presunom rizík a nákladov na menších 
ekonomických hráčov a zamestnancov. Zostať flexibilný znamená očakávať nečakané, zostať zamestnateľným, zlepšovať si zruč-
nosti a znalosti, opustiť dobre známe pracovné prostredie a zoznamovať sa s novými úlohami. Je pritom zaujímavé, že hoci sa od 
zamestnancov žiada väčšia flexibilita, zručnosti s ňou spojené nie sú zamestnávateľmi finančne oceňované. Výskumy ukazujú, že 
vstupenkou k vysokým príjmom (a do skupiny kľúčových znalostných pracovníkov) je v skutočnosti profesijná odbornosť.

Tretí trend - revolúcia v informačných a komunikačných technológiách (IKT) – je nepochybne hlavným hýbateľom ostatných spomí-
naných trendov. Nástup IKT zvýhodňuje vysoko zručných pracovníkov, naopak nahrádza opakujúce, rutinné činnosti vykonávané 
tradične nízko a stredne zručnými zamestnancami. Hoci autori štúdie konštatujú dopad nástupu IKT na takmer všetky typy zručností, 
v štúdii sa koncentrujú na kompetencie priamo spojené s inovačným a znalostným manažmentom (informačné a strategické IKT 
zručnosti, inovatívne a tvorivé schopnosti, implementačné zručnosti a networkingové schopnosti). 

Štvrtý trend je zrod vysoko výkonných pracovísk. Ide o pracoviská spojené so širokou paletou potrebných zručností a realizovaných 
úloh, extenzívne využívajúce tímovú prácu s redukovanou hierarchickou štruktúrou a delegovaním zodpovednosti na jednotlivcov a 
tímy. Odpoveďou na tento trend je skupina kompetencií Mobilizácia ľudských zdrojov. Pre prácu na takýchto pracoviskách sú potreb-
né silné interpersonálne zručnosti, schopnosť pracovať v tíme a efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznorodými kolegami a 
klientmi. Redukovaná hierarchická štruktúra vytvára nároky na schopnosť zamestnancov konať nezávisle v smere dosiahnutia cieľov 

9 Humburg, M., & van der Velden, R. (2013). What is expected of higher education graduates in the 21st century? Maastricht: ROA, Maastricht University.

10 Humburg, M., van der Velden, R., & Verhagen, A. (2013). The Employability of Higher Education Graduates: The Employers’ Perspective. Maastricht: European 
Commission and ROA, Maastricht University.
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organizácie, prepájať vlastnú prácu s úlohami iných, dobré seba-riadiace schopnosti a netradičné manažérske zručnosti, ako je 
schopnosť mobilizovať kapacity ostatných v tíme.

Piatym trendom je globalizácia, posilňovanie a akcelerácia celosvetových prepojení. To kladie na absolventov nároky v oblasti zvlá-
dania cudzích jazykov a interkulturálnych zručností, teda schopnosti pracovať s ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych kultúr a schopnosť 
adaptovať sa v novom kultúrnom kontexte (skupina kompetencií Medzinárodná orientácia).

Šiestym trendom je zmena ekonomickej štruktúry. V posledných dekádach výrazne vzrástla dôležitosť malých a stredne veľkých 
firiem. Súčasne technologická zmena zredukovala optimálnu veľkosť firiem a potrebný minimálny podiel pre efektívne fungovanie na 
trhu. Úlohu v tom zohráva aj deregulácia trhov. Tieto tendencie zvyšujú na absolventov VŠ nároky v smere väčšej ochoty preberať 
zodpovednosť a prispievať k úspechu firmy vlastnou podnikavosťou, teda objavovaním a vyhľadávaním možných budúcich tovarov 
a služieb, schopnosťou premeniť myšlienku na produkt či službu.

V rámci prieskumov REFLEX 2013 a Absolvent 2014 bolo všetkých 26 kompetencií za pomoci faktorovej analýzy rozdelených do 
siedmich skupín. Šesť z nich (profesijná odbornosť, flexibilita, inovácia a znalostný management, mobilizácia ľudských zdrojov, 
podnikavosť a medzinárodná orientácia) plne zodpovedá doménam, ktoré definovali Humburg, Van der Velden a Verhagen. K nim 
pribudla ešte jedna skupina kompetencií „komunikácia“, ktorá sa pri analýze dát už v spomínaných prieskumoch vyprofilovala ako 
samostatná skupina, ktorú nie je možné zaradiť do žiadnej zo šiestich pôvodných skupín.

Komunikačné zručnosti súvisia so súčasným výrazným trendom nutnosti komunikácie. Človek je nútený sa vyjadrovať v písomnej i 
ústnej forme v rôznych učebných, životných i pracovných situáciách. Komunikácia dnes, kedy väčšinu vecí robíme v spolupráci s 
ostatnými, stále viac rozhoduje o úspechu a neúspechu. Rada dobrých nápadov môže totiž prísť navnivoč, ak ju autor nevie vysvet-
liť ostatným, resp. predať. Komunikačné kompetencie sa objavujú vo všetkých vymedzeniach najdôležitejších mäkkých zručností. 
Ich dôležitou súčasťou je prezentácia, ktorej cieľom je presvedčenie druhých, aby verili autorovmu názoru a prijali jeho prípadné 
odporúčania a písomnú komunikáciu, ktorá je sprostredkovaná vo forme rukopisu, strojopisu alebo na počítači. Ak má človek dobré 
komunikačné zručnosti, je vo väčšine prípadov aj dobrým tímovým spolupracovníkom alebo vedúcim. Dokáže efektívnejšie riešiť 
problémy, riadiť projekty i sám seba.

Nasledujúca tabuľka zahŕňa všetky podstatné údaje o siedmich skupinách kompetencií – trendy, s ktorými kompetencie súvisia, ná-
zov skupiny kompetencií, podrobné charakteristiky kompetencií a jednotlivé ukazovatele (položky) kompetencií z prieskumov REFLEX 
2013 a Absolvent 2014, ktoré boli k danej skupine priradené.
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Najskôr sa zameriame na kompetencie získané vďaka štúdiu na vysokej škole (konkrétne znenie otázky: „Ako vás pripravila vysoká 
škola z hľadiska nasledujúcich kompetencií“). Výsledné hodnoty za všetkých sedem skupín kompetencií zodpovedajú už spomínanej 
škále, kde 1 znamená najnižšiu úroveň a 10 úroveň najvyššiu.
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Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014

V porovnaní s absolventmi českých vysokých škôl vidia absolventi slovenských vysokých škôl najväčší prínos vysokoškolského štúdia 
v oblastiach skupiny kompetencií Inovácie a znalostný management (tj. napríklad zručnosť pracovať s informáciami, zručnosť tvori-
vého a pružného myslenia a počítačové zručnosti) a najmä v komunikácii. Ide o skupinu kompetencií, ktorá v sebe zahŕňa zručnosti 
prezentácie a písomného prejavu a jazykové zručnosti v materinskom jazyku. Naopak, horšie hodnotia najmä prínos v oblastiach 
profesijnej odbornosti (napr. odborné teoretické a metodologické vedomosti a schopnosť využívať odborné znalosti v praxi) a me-
dzinárodnej orientácie (napr. jazykové zručnosti v cudzom jazyku a schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí).

Najpozitívnejšie hodnotili úroveň kompetencií získaných vďaka štúdiu na vysokej škole slovenskí absolventi českých vysokých škôl, 
ktorí sa po absolvovaní vrátili na Slovensko. V porovnaní s ostatnými skupinami definovanými podľa miesta štúdia, občianstva a 
miesta zamestnania, hodnotia prínos vysokej školy najlepšie v 6 zo 7 skupín kompetencií (výnimkou je už spomínaná komunikácia). 
Výrazne lepšie než ostatné skupiny, hodnotia profesijnú odbornosť, flexibilitu (napr. schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky 
a schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a podmienkam), mobilizáciu ľudských zdrojov (napr. organizácia a riadenie, 
zručnosť viesť kolektív a schopnosť tímovej práce) a podnikavosť (napr. mať čuch na nové príležitosti alebo schopnosť myslieť a 
jednať ekonomicky).

Zatiaľ čo úroveň kompetencií nadobudnutých vďaka štúdiu na vysokej škole a ich porovnanie medzi absolventmi českých a sloven-
ských vysokých škôl prináša isté zaujímavé poznatky, vzhľadom na subjektívnu povahu zisťovania nie je táto informácia dostatočná. 
Dôležité je preto pochopiť, ako absolventi vysokých škôl vnímajú úroveň získaných kompetencií v porovnaní s úrovňou, ktorá je 
vyžadovaná v ich zamestnaní. Kompetencie sú totiž vždy spojené s konkrétnym pracovným miestom, čo znamená, že jedny a tie isté 
kompetencie môžu byť postačujúce pre jedno pracovné miesto, ale nedostačujúce pre iné.

Odlišnými požiadavkami na kompetencie možno vysvetliť aj fakt, že sa vytráca vzťah medzi úrovňou vzdelania a vykonávanou 
prácou - aj tí, ktorí prípadne nespĺňajú požiadavky na formálne vzdelanie požadované na dané pracovné miesto, ho môžu zastávať, 
ak majú príslušné kompetencie, t.j. spomínané vlastnosti, znalosti a zručnosti.

Rozdiely medzi úrovňou kompetencií získaných vďaka vysokej škole a úrovňou požadovanou zamestnávateľmi sú v prípade absol-
ventov slovenských vysokých škôl naozaj výrazné. Najväčšiu mieru nedostatku možno nájsť v prípade medzinárodnej orientácie, 
mobilizácie ľudských zdrojov a podnikavosti. Absolventom slovenských vysokých škôl  neposkytuje súčasná vysoká škola dostatočné 
vybavenie, najmä v oblasti cudzích jazykov a tiež v oblasti takzvaných mäkkých zručností, ako je napríklad organizácia a riadenie, 
zručnosť viesť kolektív, schopnosť tímovej práce, alebo mať čuch na nové príležitosti. Ako najmenej nedostatočnú (avšak stále nedo-
statočnú) vnímajú absolventi slovenských vysokých škôl úroveň kompetencie komunikácia. Táto disproporcia vyniká predovšetkým 
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v porovnaní so slovenskými absolventmi českých vysokých škôl, ktorí sa potom vracajú na Slovensko. V ich prípade sú požiadavky 
pracovného miesta spravidla o niečo vyššie ako nadobudnuté schopnosti a zručnosti. Rozdiely sú však podstatne menšie.

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014
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5 Zhrnutie a závery
V posledných rokoch boli identifikované tri hlavné smery požiadaviek, ktorým absolventi vysokých škôl čelia. Prvým evidentným tren-
dom je nárast dôrazu na vzdelávanie a odbornú prípravu, čo sú podľa mnohých najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce ekonomický 
rast. Termín znalostná spoločnosť vznikol nielen preto, aby poukazoval na rýchlo rastúcu mieru účasti v terciárnom vzdelávaní alebo 
upozorňoval na informačné a technologicky náročné odvetvia ekonomiky, ale skôr kvôli situácii, kedy vplyvom rastúcej dôležitosti 
vedomostí prechádzajú charakteristiky a organizácia práce veľkými zmenami. Ďalší trend sa týka zmien v procesoch na trhu práce. 
V modernej spoločnosti sa totiž stále viac rušia hranice medzi prácou, voľným časom a vzdelávaním. To vedie k vzrastajúcej mobilite 
a flexibilite, k de-štandardizácii životných trendov a k celkovému zvýšenému záujmu o zamestnateľnosť. Tretí trend súvisí s interna-
cionalizáciou a globalizáciou trhu produktov, služieb i trhu práce.

Nové ekonomické trendy posledných desaťročí - ako sú výrazné zmeny v dopyte a spotrebe domácností, vlády i podnikov, globali-
zácia trhu sprevádzaná celosvetovými presunmi produkcie alebo novej technológie a inovácie zásadne meniace podobu výrobkov 
a služieb ako aj ich produktivitu - majú prirodzené dopady na trh práce. Pod vplyvom zmien v charaktere a organizácii práce, 
rastúce úlohy odbornej prípravy a rýchlych premien obsahu práce alebo nejasného rozdielu medzi prácou a ostatnými oblasťami 
života, sa však mení aj samotný pracovný trh. Vedie to k novým pohľadom na vzdelávanie a prípravu vysokoškolákov a k novým 
požiadavkám na ich kvalifikáciu, ktoré musia absolventi vysokých škôl zvládať. 

V tejto situácii sa zamestnávatelia stále viac zaujímajú o zručnosti novo prijímaných zamestnancov, nakoľko dostatočná úroveň vzde-
lania už nie je prvým a posledným kritériom. Skúmanie vzťahu sveta vzdelávania a sveta práce sa tak v poslednej dobe sústredí na 
hľadanie a skúmanie faktorov, ktoré na strane vzdelávacieho systému určujú úspešnosť absolventov na pracovnom trhu.

V tejto súvislosti sa javí ako alarmujúca reflektovaná nízka spokojnosť s kvalitou vysokoškolského vzdelania na Slovensku a tým, aký 
prínos má toto vzdelanie pre možnosti uplatnenia v ďalšom pracovnom živote. Jedným zo základných prvkov kvalitného vzdelania je 
kvalitná výučba, ktorú zabezpečujú kvalitní pedagógovia. V subjektívnom hodnotení kvality učiteľov a v porovnaní medzi vysokými 
školami na Slovensku a v Českej republike, vychádzajú slovenskí pedagógovia ako tí menej kvalitní. Na základe dvoch veľkých 
prieskumov absolventov vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike bolo totiž zistené, že podiel veľmi kvalitných učiteľov je 
podľa absolventov slovenských vysokých škôl 61%. To je zhruba o 6% menej, ako  tvrdia absolventi českých vysokých škôl. Navyše, 
najpozitívnejšie vnímajú kvalitu svojich učiteľov Slováci, ktorí sa po absolvovaní českej vysokej školy vrátili na Slovensko a ktorí tak 
možno lepšie dokážu porovnať kvalitu učiteľov v oboch krajinách.

Nejde však iba o kvalitu učiteľov, spokojnosť na strane absolventov slovenských vysokých škôl je nižšia i v prípade celkového hod-
notenia vyštudovanej fakulty. Absolventi slovenských vysokých škôl hodnotili svoju fakultu v priemere spokojnosťou 65 %, teda o 5 
% horšie, než absolventi českých vysokých škôl a o 13 % horšie než slovenskí absolventi českých vysokých škôl.

Ak rozdiely medzi absolventmi slovenských a českých vysokých škôl v prípade hodnotenia kvality vyučujúcich a fakulty ako celku 
sú ešte relatívne malé, v prípade hodnotenia absolvovaného štúdia v súvislostiach so získanými skúsenosťami na trhu práce, sú tieto 
rozdiely výrazné. Absolventi českých vysokých škôl hodnotia výrazne lepšie prínos vysokej školy pre vstup do práce, ďalšie učenie 
v rámci zamestnania, zvládanie súčasných pracovných úloh, budúcu pracovnú kariéru a osobný rozvoj. Ešte pozitívnejšie hodnotia 
prínos vysokej školy slovenskí absolventi českých vysokých škôl. Nízku mienku o prínose vyštudovanej školy pre ďalší život u absol-
ventov slovenských vysokých škôl neukazuje len porovnanie s absolventmi českých vysokých škôl. I keď porovnáme absolventov 
slovenských vysokých škôl s absolventmi ďalších trinástich európskych krajín, je hodnotenie absolventov slovenských vysokých škôl 
vo všetkých piatich spomínaných aspektoch zo všetkých krajín najhoršie.

Negatívne hodnotenie slovenských vysokých škôl bohužiaľ pomerne dobre zodpovedá zmenám v schopnostiach a zručnostiach ich 
absolventov. Podľa medzinárodného výskumu kompetencií dospelých (tzv. PIAAC), je úroveň čitateľských a numerických zručností 
všetkých ľudí s vysokoškolským titulom na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami zhruba priemerná (presnejšie povedané 
mierne podpriemerná u čitateľských zručností a mierne nadpriemerná u numerických zručností). Výrazne horšie sú na tom však 
absolventi vysokých škôl za posledné roky (t.j. do 30 rokov ich veku), ktorí síce v priemere v testoch, na základe ktorých bola úroveň 
zručností meraná, dopadli o trochu lepšie, než ich starší kolegovia zo Slovenska (toto je však spôsobené všeobecne známym faktom, 
že úroveň schopností a zručností sa spolu s rastúcim vekom znižuje), avšak ich výsledky v porovnaní s rovnako starými kolegami z 
ostatných krajín, boli výrazne podpriemerné v oblasti čitateľských zručností a mierne podpriemerné v oblasti numerických zručností. 
Toto zhoršenie postavenia do istej miery súvisí s výraznou expanziou vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, vďaka ktorému ho 
teraz absolvujú aj menej nadaní jedinci. Zároveň je však zrejmé, že samotné zvyšovanie počtu ľudí, ktorí získajú vysokoškolský titul 
nevedie k celkovému zvýšeniu úrovne kompetencií, pokiaľ nie je zachovaná zodpovedajúca kvalita výučby a študijných podmienok.
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Od absolventov vysokých škôl sa predovšetkým dlhodobo očakáva, že sa stanú expertmi (odborníkmi) v danom odbore práce (v 
povolaní, ktoré vykonávajú). Táto požiadavka prirodzene pretrváva aj v súčasnosti a zachová sa i v budúcnosti. Avšak nie je jedi-
nou. Dôsledkom zvýrazňujúcich sa dynamických charakteristík trhu práce a zvyšujúcej sa mobility počas pracovného života je, že 
trvalú či udržateľnú uplatniteľnosť absolventov v priebehu ich kariéry môžu zabezpečiť len vyššie stupne flexibility a adaptability 
(pružnosť a prispôsobivosť), a tiež zvládnutie prierezových či prenositeľných zručností a kompetencií. Dôraz na všeobecnú povahu 
inovácie, prenos nových poznatkov a technológií, rovnako ako potreba optimálne využívať dostupné ľudské zdroje (kapitál) sú 
ďalšími faktormi, ktoré v Európe premieňajú očakávania späté s vysoko kvalifikovanou pracovnou silou. Dokonca prehlbujúca sa 
globalizácia ekonomiky i spoločnosti vyžaduje, aby vysokoškoláci (ale samozrejme nielen oni) boli medzinárodne kompetentní viac 
ako kedykoľvek predtým.

Tieto trendy zásadným spôsobom ovplyvňujú súčasné postavenie absolventov vysokých škôl na trhu práce. Je preto nevyhnutné, aby 
ich vysoké školy vybavili takými kompetenciami, vďaka ktorým v tomto novom premenlivom prostredí uspejú. K trendu nazývanému 
„znalostná spoločnosť“ sa tak viaže doména „profesijná odbornosť“, k trendu „zvyšujúca sa neistota“ doména „flexibilita“, k „ICT 
revolúcii“ je to „inovácia a znalostný management“, k trendu „vysoko výkonnostné pracovné pozície“ potom „mobilizácia ľudských 
zdrojov“, ku „globalizácii“ zručnosť „medzinárodná orientácia“, k trendu „zmena ekonomickej štruktúry“ sa viaže „podnikavosť“ a 
k trendu „nevyhnutnosť komunikácie“ ide o „komunikáciu“.

Výsledky prieskumu ukazujú, že absolventi slovenských vysokých škôl považujú svoje schopnosti a zručnosti získané vďaka vysoko-
školskému štúdiu pri porovnaní s požiadavkami, ktoré na ne kladie ich zamestnávateľ, ako nedostatočné. Táto disproporcia vyniká 
najmä v porovnaní so slovenskými absolventmi českých vysokých škôl, ktorí sa potom vracajú na Slovensko. V ich prípade sú po-
žiadavky pracovného miesta spravidla o niečo vyššie ako nadobudnuté schopnosti a zručnosti, rozdiely sú však podstatne menšie. 
Ak sa zameriame čisto na absolventov slovenských vysokých škôl, tak tu možno najväčší rozdiel medzi získanou a požadovanou 
úrovňou kompetencií pozorovať v prípade medzinárodnej orientácie, mobilizácie ľudských zdrojov a podnikavosti. Absolventom 
slovenských vysokých škôl tak neposkytuje súčasná vysoká škola dostatočné vybavenie, najmä v oblasti cudzích jazykov a potom 
tiež v oblasti takzvaných mäkkých zručností, ako je napríklad organizácia a riadenie, zručnosť viesť kolektív, schopnosť tímovej 
práce alebo mať čuch na nové príležitosti.

Dlhodobé sledovanie tu indikovaných trendov, ktoré umožnilo prvé, medzinárodne porovnateľné získavanie spätných väzieb  vy-
sokoškolských absolventov, realizované v rámci Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, je 
do budúcna (popri ďalších meraniach) určite vhodným spôsobom doplnenia monitorovania vývoja kvality vysokoškolského vzdelá-
vania na Slovensku. 
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1 Východiská, prínosy a riziká 
rebríčkov vysokých škôl

1.1 Vnímanie a východiská tradičných 
rebríčkov vysokých škôl

Hoci tri hlavné (a zároveň) najstaršie tradičné svetové rebríčky (ARWU1, QS2 a THE3) majú rôzne ciele, metodológie i výsledky (viď 
napr. prehľadne spracovaný text, ktorý spracoval Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR4) 
a môže sa zdať, že poskytujú rozporné informácie, napríklad aj Danny Byrne (šéfredaktor spoločnosti TopUniversities.com, ktorá 
vydáva rebríček QS) zdôrazňuje, že sa v niekoľkých podstatných veciach zhodujú5.

Predovšetkým sa všetky tri rebríčky zhodujú v definovaní svetovej elity. Podľa všetkých troch sídli najlepšia univerzita v USA, líšia sa 
len v názore, ktorá to je. Pre ARWU to vždy bola a aj v roku 2015 je Harvard University (Harvard), QS v roku 2015 už po štvrtýkrát 
v rade zvolil MIT (Harvard klesol v roku 2014 dokonca až na štvrté miesto a v roku 2015 je druhý) a THE v roku 2015 už po piatykrát 
za sebou zvolil Caltech. Všetky tri rebríčky tiež radia Cambridge a Oxford medzi najlepších desať univerzít, dva k nim pripájajú aj 
Imperial College London a jeden tiež University College London. QS a ARWU dávajú prednosť Cambridge pred Qxfordom, zatiaľ 
čo pre THE je v roku 2015 Oxford druhou najlepšou univerzitou na svete. Sedem vysokých škôl patrí medzi 10 najlepších na svete 
podľa všetkých troch rebríčkov - Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, Caltech, a Chicago. Na zvyšné tri miesta zaraďujú 
rebríčky v roku 2015 niektoré z ďalších šiestich škôl - Columbia, Berkeley, ICL, UCL, Princeton a ETH Zurich.

Rebríčky majú spoločné aj to, že všetky sú kritizované a považované za sporné. V prvom rade preto, ako ich výsledky každý rok 
kolíšu. Podľa niekedy oprávnenej kritiky to neodráža skutočné zmeny v postavení škôl, ale len nedokonalosť metodiky alebo nespo-
ľahlivé jej kritériá. Jednou z možností, ako sa tomu vyhnúť, ktorú zvolil rebríček ARWU, je používať len také kritériá, ktoré sú v čase 
stabilné, napríklad počet nositeľov Nobelovej ceny, ktorí na škole vyštudovali. Avšak pri využití takých kritérií rebríčky nezachytia, 
ako sa svetové vysoké školstvo mení. To sa tiež skutočne premieňa, napríklad rebríčky QS aj THE ukazujú, že si ázijské univerzity - a 
predovšetkým tie novšie, technologicky zamerané - výrazne zlepšujú svoje postavenie.

Ďalšou kritikou rebríčkov je, že sú príliš zamerané na výskum. Na kvalitu výučby sa zabúda, jedine rebríček THE deklaruje, že ju 
meria. Ale len o jednom z kritérií, ktoré tento rebríček uvádza v kategórii prostredie výučby - prieskum o reputácii učiteľov - možno 
povedať, že sa priamo vzťahuje ku kvalite výučby. Rebríček QS také prieskumy síce tiež využíva, ale nie na meranie výučby, a to z 
jedného dôvodu: pracovníci vysokých škôl jednoducho nemajú na čom založiť a o čo oprieť relevantné hodnotenia kvality výučby 
na škole, ak na nej sami neštudovali či neučili. Výsledky rebríčka THE to nakoniec aj potvrdzujú. Rozdiel medzi výsledkami jednotli-
vých vysokých škôl v prieskume reputácie výučby a reputácie výskumu je štatisticky zanedbateľný s koreláciou 0,89. Môže to síce 
znamenať, že výsledky školy vo výskume a vo výučbe veľmi tesne korelujú, ale oveľa pravdepodobnejšie je, že oba prieskumy v 
skutočnosti merajú rovnaký jav.

Všetky rebríčky majú svoje slabé stránky. Napríklad ARWU prakticky takmer nezahŕňa humanitné a umelecké odbory; dôraz, ktorý 
QS kladie na prieskum reputácie akademikov a zamestnávateľov, vyvoláva nesúhlas a pod. Každý súdny pozorovateľ však musí 
uznať, že rebríčky nikdy nemôžu zachytiť celé spektrum činností vysokej školy, napriek tomu sú pre milióny budúcich študentov ne-

1 Šanghajský rebríček Academic Ranking of World Universities (www.shanghairanking.com), známy pod skratkou ARWU, je najstarším mezinárodným rebríčkom 
škôl na svete. Poprvýkrát bol rebríček ARWU publikovaný v roku 2003.

2 Rebríček QS World University Rankings (www.topuniversities.com) je známy pod skratkou QS a je každoročne zverejňovaný už od roku 2004. Od vzniku 
rebríčka až do roku 2009 fungovala pri jeho príprave spolupráca výskumnej a konzultačnej spoločnosti QS Quacquarelli Symonds Limited (QS) s britským listom 
TheTimesHigherEducation (THE) a rebríček bol publikovaný pod názvom THE-QS World University Rankings. Od roku 2010 sa však obe spoločnosti rozhodli 
ukončiť svoju doterajšiu spoluprácu a ísť vlastnými cestami.

3 Rebríček TimesHigherEducationWorld University Rankingsje známy pod skratkou THE a britský list TheTimesHigherEducation (THE) ho začal vydávať v roku 2010 
potom, čo ukončil spoluprácu s výskumnou spoločnosťou QuacquarelliSymonds Limited (QS). Znamenalo to koniec ich spoločného rebríčka pod názvom THE-QS 
World University Rankings, vydávaného od roku 2004. Namiesto QS začal THE využívať skúsenosti a dátové podklady spoločnosti Thomson Reuters

4 Šiškovič, M. a M. Játi (2015), Čo skutočne merajú medzinárodné rebríčky vysokých škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 2015.

5 Byrne, D. (2012), The 2012 rankingseason – What have we learned?. University WorldNews, Issue 245, 28 Oc
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nahraditeľným zdrojom informácií, ktoré by inak neexistovali. Vystihuje to slávny výrok jedného z najvýznamnejších štatistikov, ktorý 
George EP Box predniesol o štatistických modeloch: „v podstate sú všetky zlé, ale niektoré sú užitočné“.

Viac než 4 milióny študentov odchádzajú študovať do zahraničia, a mnohí za to veľmi draho platia. Je pre nich životne dôležité mať 
určitý podklad na porovnávanie vysokých škôl aspoň v širokých oblastiach ich záujmu. Tí, ktorí rebríčky pripravujú, môžu študentom 
prospieť tým, že ich naučia, ako by ich mali vo svojej osobnej situácii rozumne aplikovať. Žiadny rebríček nemôže byť nikdy defini-
tívne platný, ale všetky im môžu pomôcť lepšie sa rozhodovať, ak ich budú správne užívať.

1.2 Rebríčky vysokých škôl podnecujúce excelentnosť
Ako už bolo povedané, hlavným svetovým rebríčkom dominujú americké a britské vysoké školy. Za jeden z dôvodov sa pokladá 
tiež skutočnosť, že väčšina prostriedkov na financovanie výskumu v USA a Spojenom kráľovstve plynie do malého počtu inštitúcií. 
V snahe dosiahnuť podobné výsledky vznikajú v posledných rokoch v krajinách na celom svete tzv. programy excelentnosti, ktoré 
koncentrujú financovanie najkvalitnejšieho výskumu do menšieho okruhu najlepších univerzít.

Podľa Martina Ince (zakladateľ rebríčka THE-QS z roku 2004) sa ukazuje, že programy podpory excelentnosti pomáhajú najlepším 
vysokých školám, aby sa ešte zlepšili a postúpili vo svetových rebríčkoch dopredu. Bolo by však chybou predpokladať, že posunú 
vysoké školy danej krajiny výrazne nahor, podpora excelentnosti skôr len posilní ich existujúce postavenie na konkurenčnom trhu. 
Hoci východoázijské krajiny majú vysoké ambície postúpiť v rebríčkoch, nezdá sa, že ich vysoké školy ohrozia anglo-americkú do-
minanciu. Na príklade Japonska je vidieť, aké ťažké je aj pre dlhodobo úspešnú krajinu výrazne si v rebríčkoch polepšiť, a preto sa 
dá očakávať, že aj strmý vzostup Číny v rebríčkoch sa bude v určitom bode stabilizovať, než aby ďalej pokračoval.6

Väčšina univerzít na popredných priečkach medzinárodných rebríčkov vysokých škôl existuje už stovky rokov. Otázkou však je, či 
sa na vrchol môžu dostať tiež mladšie inštitúcie, ak sa napríklad zamerajú na medzery na vzdelávacom trhu alebo budú masívne 
inovovať? A čo je ľahšie? Vybudovať vynikajúcu inštitúciu na zelenej lúke, alebo zmodernizovať starú? Aká je pravdepodobnosť, že 
sa univerzita, ktorá za sebou nemá stáročia skúseností, stane jednou z najlepších na svete? Je tomu skutočne tak, že rovnako, ako 
dobré víno, vyžaduje aj akademická excelentnosť odbornú starostlivosť, pozornosť a dlhú dobu zrenia? To sú otázky, na ktoré sa v 
posledných rokoch so svojimi kolegami zameral dlhoročný expert Svetovej banky na vysoké školstvo Jamil Salmi7. 

O tom, že medzi svetovú špičku sa radia predovšetkým vysoké školy s dlhou tradíciou, svedčí napríklad to, že prvých desať univerzít 
šanghajského rebríčka ARWU bolo založených pred rokom 1900 a dve z nich dokonca pred ôsmimi storočiami.

Súčasne sa však ukazuje, že niektoré krajiny razantne zvyšujú investície do svojich najlepších univerzít a chcú počas niekoľkých 
rokov dosiahnuť zásadný posun v ich umiestnení v rebríčkoch. A konečne, v dynamicky sa rozvíjajúcich ekonomikách (napríklad v 
Saudskej Arábii alebo v Kazachstane) bolo v posledných rokoch založených niekoľko úplne nových univerzít, ktorých predstavitelia 
vyhlasujú, že sa chcú čo najrýchlejšie dostať medzi svetovú špičku.

Dnešné popredné univerzity sú, vinárskou terminológiou povedané, „archívne“, čo im prináša určité body navyše. V posledných 
rokoch sa však vysoké školstvo stalo jedným z prvkov konkurencieschopnosti jednotlivých štátov a vlády sa na jeho úlohu teda 
pozerajú inak ako predtým. Stále viac ľudí sa totiž domnieva, že dobrým vedením a investíciami možno v pomerne krátkej dobe zá-
sadným spôsobom transformovať súčasné univerzity na špičkové inštitúcie. Rozhodne to nie je nemožné, ale modernizácia je oveľa 
náročnejšia, ako vybudovať novú školu od nuly.

Budovanie excelentnosti je však v oboch prípadoch otázkou dlhodobého úsilia a rozumných krokov, ktoré by mali zabezpečiť jej 
udržateľnosť. Mladé inštitúcie, ktoré úspešne pracujú s vyššie uvedenými faktormi, musia pochopiť, že dostať výskumnú univerzitu na 
špičku svetovej úrovne vyžaduje desaťročia nepoľavujúceho úsilia. Na rozdiel od archívneho vína, ktorého chuť i kvalita sa z roka na 
rok mení, by sa univerzity na svojej ceste k excelentnosti mali držať vytýčeného smeru a stále mať na pamäti svoj cieľ. Excelentnosť, 
tak ako všetko, čo má stálu hodnotu, je beh na dlhú trať, nie šprint.

6 Ince, M. (2012), Excellence schemes help top universities get better.University World News, Issue 222, 20 May 2012.

7 Altbach, P. G. a J. Salmi (eds.) (2011), The Road to Academic Excellence. The Making of World-Class Research Universities. World Bank, Washington D.C. 2011.
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1.3 Rastúci význam rebríčkov – prínosy a riziká
Význam globálnych rebríčkov vysokých škôl nepochybne neustále rastie. Výrazne ovplyvňujú správanie vysokých škôl, pretože 
vysokoškolským inštitúciám umiestnenie v rebríčku podstatne zvyšuje prestíž a zviditeľňuje ich profil. Špičkové vysoké školy musia 
vynakladať nesmierne úsilie, aby si svoje miesto udržali, alebo dokonca ešte zlepšili. Tie vysoké školy, ktoré sa zatiaľ do týchto 
„ligových tabuliek“ nedostali, sú tlačené k tomu, aby tiež vstúpili do hry.

Rebríčky vysokých škôl môžu byť užitočné pre uchádzačov o vysokoškolské vzdelanie, ktorí sa rozhodujú, kde študovať, či už doma 
alebo v zahraničí. Aby mohol byť tento prínos rebríčkov plne využitý, mali by obsahovať aj vysvetlenie, čo jednotlivé ukazovatele 
znamenajú. K tomu musíme dodať, že metodiky tvorby rebríčkov sa väčšinou dajú na prístupných webových stránkach nájsť; problé-
mom však je, že sú dostupné samozrejme iba v angličtine a predovšetkým sú pomerne komplikované a málokto je schopný a ochotný 
ich do hĺbky študovať -   nieto uchádzači o štúdium alebo ich rodičia.

Napríklad v správe EUA8 sa tiež uvádza, že by bolo veľmi prínosné, keby bol po prvé súbor používaných ukazovateľov podstatne 
širší a po druhé sa neposudzovali len najlepšie výskumné univerzity. Je však potrebné pripustiť, že práve o to sa tvorcovia medziná-
rodných rebríčkov usilujú. Nie je to však vôbec jednoduché.

Správa uvádza rad pozitívnych prínosov rebríčkov. Rebríčky okrem iného výrazne prispeli k získavaniu a zverejňovaniu spoľahli-
vých národných údajov o vysokoškolskom vzdelávaní i jednotlivých inštitúciách. Niekedy sú priamo na nich založené tiež niektoré 
rozhodnutia vysokoškolskej, vzdelávacej alebo verejnej politiky. Vďaka tomu sa tiež od vysokých škôl vyžaduje, aby vo svojom 
rozhodovaní viac využívali dostupné informácie a aby dokumentovali výsledky svojich študentov aj inštitúcie ako celku. Vytváranie 
rebríčkov tak vhodne zapadlo do širokého prúdu podpory tvorby tzv. politiky a rozhodovania založených na faktoch (evidenceba-
sed policy-making).

Z medzinárodného hľadiska podnecujú rebríčky spoločné definovanie tých aspektov, ku ktorým sú dáta zhromažďované. Výsledky pre-
biehajúcej globálnej konkurencie vysokých škôl o umiestnení v rebríčkoch vedú k národným diskusiám a analýzam kľúčových faktorov 
úspešnosti, čo môže pozitívne ovplyvniť systémové zmeny vo vysokom školstve. Rebríčky tiež otvárajú diskusiu, ako zisťovať a merať 
úspešnosť inštitúcií a zlepšovať inštitucionálnu prax, aké sú vhodné východiská a kritériá pre interné analýzy silných a slabých stránok 
inštitúcií alebo celých vysokoškolských systémov. Môžu pomôcť aj pri presviedčaní verejnosti o potrebe vysokoškolskej reformy.

Existuje však významné riziko, že v snahe dostať sa na čo najvyššiu priečku sa môžu vysoké školy snažiť o zvyšovanie výkonnosti iba 
v tých oblastiach, ktoré možno merať v rámci príslušných ukazovateľov. Niektoré ukazovatele zohľadňujú celkové výsledky inštitúcie 
(napríklad z hľadiska počtu držiteľov Nobelovej ceny, vedeckých článkov, ich citácií a pod.). Väčšina rebríčkov sa však nepomerne 
viac zameriava na výskum, a to buď priamo meraním jeho výsledkov alebo nepriamo, hodnotením charakteristík výskumných univer-
zít (napr. nízky pomer počtu študentov a učiteľov alebo renomé medzi kolegami).

Rebríčky majú aj veľký vplyv na riadenie vysokoškolských inštitúcií. Vo svete existuje mnoho prípadov, keď sa plat alebo funkcia 
predných predstaviteľov univerzity odvíja od toho, aké umiestnenie škola v rebríčku má. Umiestnenie v rebríčku sa však tiež stáva 
napríklad podmienkou na uplatňovanie nárokov ďalších finančných prostriedkov.

Univerzity na popredných miestach rebríčkov si navyše lepšie zháňajú partnerov a finančné prostriedky a majú zjavnú výhodu pri 
získavaní zahraničných študentov. Z tohto pohľadu prispievajú globálne rebríčky k rozvoju či upevňovaniu stratifikácie vysokoškol-
ských systémov, ktorých centrom sú takzvané „svetové univerzity“ (world-class universities), a tým aj vo vysokoškolskom sektore 
podnecujú „honbu za prestížou“.

Dobré výsledky v rebríčkoch zvyšujú dopyt a počty zapísaných študentov, aj keď nie všetci ich využívajú rovnakou mierou - koz-
mopolitní študenti magisterských a doktorandských programov častejšie ako domáci študenti bakalárskych programov. V každom 
prípade však vplyv na dopyt po vzdelávaní na hodnotených inštitúciách predstavuje jeden z najvýznamnejších a najsilnejších vply-
vov, ktoré rebríčky majú.

Pokiaľ ide o systémovú úroveň, ukazuje sa, že „svetové univerzity“ môžu byť financované na úkor inštitúcií, ktoré sledujú iné spoločenské 
ciele, čo môže mať zásadný vplyv na rozvoj systému ako celku. Existuje riziko, že sa zvýši miera jeho segmentácie a dôjde k posilneniu 
jeho hierarchickej štruktúry a že vznikne akási druhá alebo zvyšková kategória vysokých škôl orientovaných predovšetkým na výučbu. 
Krok týmto smerom však môže znamenať, že na najlepších vysokých školách preváži výskum nad výučbou a v súvislosti s tým môže 
súčasne vzniknúť nerovnováha medzi akademickými odbormi (prírodné vedy a lekárstvo na strane jednej a umelecké, humanitné a 
sociálne odbory na strane druhej). Z rizík vystupuje do popredia najmä obava, že bez konkrétnych opatrení a stimulov na podporu a 
ochranu inštitucionálnej diverzity budú vznikať unifikované a predovšetkým vertikálne diferencované vysokoškolské systémy.

8 Rauhvargers, A. (2013). Global University Rankings and TheirImpact. Report II. European University Association, Brussels 2013.
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2 Dopady, dôsledky a vplyv 
rebríčkov vysokých škôl

2.1 Rebríčky vysokých škôl „menia pravidlá hry“
Vplyv rebríčkov na vývoj vysokého školstva vo svete sa v posledných rokoch výrazne zvýšil, a preto je dôležitá reflexia nielen vý-
sledkov jednotlivých škôl a krajín, ale aj konkrétnych dopadov rebríčkov na vysokoškolskú politiku a vysokoškolské systémy. Avšak 
nielen to. Pre budúcnosť vysokého školstva je potrebné sledovať aj veľmi dynamický a inovatívny vývoj celého rýchlo sa meniaceho 
globálneho kontextu hodnotenia kvality vysokých škôl. V tejto súvislosti je významný počin odborného časopisu European Journal 
of Education, ktorý jedno svoje celé číslo venoval týmto otázkam. Medzi mnohými zaujímavými článkami sme využili predovšetkým 
príspevok známej kritičky rebríčkov vysokých škôl, írskej profesorky Ellen Hazelkorn9.

Medzinárodné rebríčky vysokých škôl (ako napríklad ARWU, THE alebo QS) sú v zásade primitívne, zameriavajú sa na to, čo 
zvýhodňuje bohaté inštitúcie, ale v posledných rokoch výrazne menia pravidlá hry. Navyše sa objavujú úplne nové systémy hodno-
tenia, ako sú napríklad webové stránky umožňujúce hodnotenie jednotlivých vysokoškolských učiteľov (Rate-my-professor sites). Po 
desiatich rokoch existencie rebríčkov je jasné, že vypálili útočnú salvu varujúcu vysoké školy aj ich zriaďovateľa.

Stali sa tiež lukratívnym odvetvím, plným stretov najrôznejších záujmov, osobných motivácií aj samozvaných audítorov. A to všetko 
dnes, v období po globálnej finančnej kríze, nepochybne vyvoláva nepokoj aj v iných odvetviach. Tým, že rôznymi cestami speňažu-
jú údaje o vzdelávaní, predstavujú tieto iniciatívy niečo ako vývoj nových výrobkov či ich zásadnú inováciu v reakcii na nové trhové 
príležitosti alebo na meniaci sa dopyt spotrebiteľov.

Na začiatku nikto nemohol predvídať, že práve rebríčky vysokých škôl budú meniť pravidlá hry. Výber ukazovateľov používaný v 
rebríčkoch sa fakticky stal medzinárodnou normou pre definovanie kvality a výsledky rebríčkov sú interpretované ako ukazovatele 
globálnej konkurencieschopnosti a rastúceho multipolárneho charakteru vysokoškolského vzdelávania. Nepoľavujúce zameranie 
na najlepších niekoľko sto svetových inštitúcií takisto pozmenilo koncept vysokoškolských inštitúcií svetovej úrovne (world-class uni-
versities) a zdôraznilo prestíž elitných univerzít aj umiestnenie vysokých škôl vôbec.

Výsledkom je, že sa rebríčky často stali základom hlbokej transformácie VŠ inštitúcií aj systémov a zároveň v mnohých krajinách 
výrazne ovplyvnili výdavky na vysoké školstvo, výskum a vývoj. Rebríčky tiež v mnohých krajinách ovplyvnili politické a vládne 
programy. Podobne ako úverové ratingové agentúry majú aj rebríčky obrovský vplyv na vlády, vysoké školy aj celú spoločnosť, a to 
v pozitívnom i negatívnom zmysle.

2.2 Dôsledky konceptu rebríčkov vysokých škôl
Bezpochyby práve pre svoju jednoduchosť až primitívnosť sú rebríčky tak nákazlivé. Tým, že sa zameriavajú na obmedzený súbor 
charakteristík, pre ktoré sú k dispozícii medzinárodne porovnateľné údaje, povýšili vlastne malý súbor ukazovateľov na ucelené me-
rítka kvality vysokých škôl, ktorým možno ľahko porozumieť a ktoré je ľahké zverejňovať a odovzdávať na využitie širokej verejnosti. 
Nič na tom nemení fakt, že definovanie kvality vyžaduje podstatne komplexnejší prístup.

Rad ukazovateľov používaných v rebríčkoch je totiž veľmi často vlastne mierou bohatstva a sociálneho a ekonomického zvýhodne-
nia, ktoré bezpochyby nadržuje inštitúciám a krajinám s najväčšími zdrojmi. Kvôli tomu vzniká na medzinárodnej úrovni rad problé-
mov a ťažkostí, s ktorými sa stretávajú napríklad projekty U-Multirank (medzinárodný projekt Európskej komisie riešený konzorciom 
vedeným nemeckým centrom pre vysokoškolské vzdelávanie CHE) i AHELO (medzinárodný projekt riešený priamo medzinárodnej 
Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD).

9 Hazelkorn, E. (2014). Reflections on a Decade of Global Rankings: What we’ve learned and outstanding issues. European Journal of Education.
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Celkový spoločenský kontext každej vysokej školy má pritom úplne zásadný význam a jednoduché porovnania naopak stráca-
jú zmysel. Ide totiž napríklad o to, či ide o inštitúciu na štátnej alebo globálnej úrovni, verejnú či súkromnú, s lepšími či horšími 
charakteristikami študentskej populácie a študijného prostredia - to všetko môže radikálne ovplyvniť hodnotenie vysokej školy v 
medzinárodných rebríčkoch bez toho, aby to skutočne niečo vypovedalo o jej kvalite.

Na druhej strane, rebríčky zapôsobili na vysoké školstvo ako budíček, pretože spochybnili a „nahlodali” to, ako rôzne krajiny, 
inštitúcie aj jednotliví pracovníci vnímajú svoju vlastnú úroveň. Na globálnom trhu sú medzinárodné porovnania neodvratné a nepo-
nechávajú prílišný priestor pre to, čo sami o sebe hovoríme a ako sa hodnotíme.

V čase rastúceho dopytu po vysokoškolskom vzdelávaní, rastúcich nárokov a zvyšujúcich sa nákladov sa celkom prirodzene kladie 
veľký dôraz na meranie výsledkov, vplyvov a prínosov. Rebríčky tvrdia, že vypovedajú o kvalite, výkonoch a produktivite v rámci 
širšieho porovnávacieho a globálneho rámca (a niečo skutočne vypovedajú). Presunuli tak diskusiu o kvalite vysokých škôl mimo 
tradičný akademický piesoček a zakotvili ju pevne ako do verejnej diskusie, tak aj do politických programov.

To, že Európska únia začala projekt U-Multirank a organizácia OECD projekt AHELO, jasne signalizuje, že sa pozornosť týkajúca 
sa kvality vysokého školstva a zabezpečovania tejto kvality presunula tiež na nadnárodnú (medzinárodnú) úroveň. To tiež ilustruje, 
do akej miery samotné vysoké školstvo stratilo svoju úlohu hlavného garanta kvality.

Dokonca aj Spojené štáty, tradične spokojné s regionálnymi akreditačnými procesmi postavenými na silnej autonómii inštitúcií, pri-
stupujú k zavedeniu hodnotiaceho systému. Systém predstavený Barackom Obamom je pre USA pravdepodobne nevyhnutný vzhľa-
dom na rastúce obavy verejnosti zo vzťahu medzi nákladmi a dostupnosťou vyššieho vzdelania, jeho kvalitou a skutočnou hodnotou.

Tento vývoj urýchlil to, čo Európska únia už dlho nazýva „programom modernizácie“ v uznaní dôležitosti vysokého školstva pri vy-
tváraní globálnej konkurenčnej výhody celej únie, aj jednotlivých krajín. Zvýšila sa tiež naliehavosť medzinárodných diskusií o kvalite 
vysokého školstva ako časti širšej problematiky transparentnosti a zverejňovania informácií o výsledkoch študentov i inštitúcií. Koniec 
koncov, verejnosť má právo vedieť, nakoľko sú vysokoškolské inštitúcie (platené z verejných prostriedkov a/alebo tiež z prostriedkov 
domácností) schopné spoločnosti poskytovať kvalitné služby.

2.3 Rebríčky vysokých škôl ako „špička ľadovca“
V reakcii a v nadväznosti na rebríčky vysokých škôl sa začali objavovať alternatívne metodológie a nové formy rebríčkov. Rastie 
záujem o tzv. benchmarking (teda systematický proces porovnávania výkonov, procesov a metód vlastnej inštitúcie s inými a so sta-
novenými kritériami) a o nástroje na profilovanie inštitúcií na účely porovnania, zvýšenia výkonov a preukázania charakteristických 
rysov a poslania každej vysokej školy.

Niektoré krajiny, ako napríklad Írsko a Nórsko, začali používať tieto nástroje ako súčasti svojich stratégií reštrukturalizácie a finan-
covania vysokých škôl. Iné krajiny, najmä Austrália a Spojené kráľovstvo, voľne zverejňujú významné údaje o jednotlivých vysokých 
školách na webových stránkach a umožňujú tak ich ľahkú dostupnosť a možnosť porovnania.

Obdobnú službu chce časom poskytovať aj Európska únia tým, že efektívne prepojí údaje o vysokoškolských inštitúciách do jedinej 
databázy, ktorú bude prevádzkovať štatistický úrad EÚ Eurostat. Nasleduje tak podobné a už fungujúce iniciatívy napríklad spoloč-
nosti Thomson Reuters alebo čínskej Shanghai Jiao Tong University.

Webové stránky na hodnotenie vyučujúcich (Rate-my-professor sites) môžu akademici prehliadať (rovnako ako pred desiatimi rokmi 
nebrali príliš vážne na vedomie prvé rebríčky). Dnes však táto americká databáza (zahŕňa školy v USA, Kanade a Veľkej Británii) re-
gistruje už viac ako 14 miliónov študentských hodnotení, ktoré sa týkajú viac ako 7 tisíc škôl (vysoký počet škôl je daný tým, že v hod-
notení sú ako školy uvádzané jednotlivé inštitucionálne súčasti univerzít, zjednodušene niečo ako naše fakulty) a 1,3 milióna učiteľov. 
Každý mesiac tieto webové stránky navštevuje viac ako 4 milióny študentov. Treba počítať s tým, že v dôsledku týchto procesov sa 
pravdepodobne práve médiá postupne stanú poradcom uchádzačov o štúdium na ceste vysokoškolským vzdelávaním (TripAdvisor).

Prebiehajúci vývoj smeruje k vytváraniu stále podrobnejších informačných systémov. Príslušná databáza bude poskytovať informácie 
priamo študentom, zamestnávateľom, odborníkom i širokej verejnosti. Kto však stanovuje kritériá, kto bude kontrolovať dáta a ich 
validitu a ako to celé bude fungovať, to je otázkou stretu mnohých protichodných záujmov a súčasťou vývoja, na ktorého koniec 
dnes ešte nemožno dovidieť.

Tradičnými rebríčkami, ktoré začali vznikať v polovici minulého desaťročia, môžu síce niektorí kritici opovrhovať, ale pri spätnom 
pohľade asi budú predstavovať len prvých priekopníkov a špičku ľadovca globálneho hodnotenia vysokých škôl.
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2.4 Vplyv rebríčkov vysokých škôl na 
inštitucionálne stratégie

A ako rebríčky vysokých škôl ovplyvňujú ich inštitucionálne stratégie? Problematikou dopadov rebríčkov na podobu vysokých škôl 
sa dlhodobo zaoberá írska profesorka a riaditeľka výskumného oddelenia HEPRO (Higher Education Policy Research Unit) na 
dublinskom Technologickom inštitúte (Institute of Technology) Ellen Hazelkorn, ktorá pôsobí zároveň ako poradca pre vzdelávaciu 
politiku Úradu pre vysoké školstvo (Higher Education Authority) v Írsku. Ellen Hazelkorn upozorňuje na neustále sa zvyšujúci tlak 
na konkurenciu medzi vysokými školami (na národnej a globálnej úrovni), čo už samo o sebe núti školy k posunom aktivít k inému 
zameraniu a podobne.

Na základe analýzy strategického plánovania vybraných vysokých škôl dospieva autorka významného prehľadu doterajších po-
znatkov o problematike rebríčkov a ich dopadov (Hazelkorn 2011) k záveru, že dosiahnutie úspechu v rebríčkoch sa stáva časťou 
plánovania a zamýšľaného rozvoja školy (či už v podobe explicitného cieľa alebo implicitného zámeru). Tým sa školy vlastne priamo 
prispôsobujú kritériám posudzovaným v rebríčkoch.10

V rozhovore pre internetový magazín University World News vyjadruje známa a uznávaná kritička rebríčkov vysokých škôl Ellen 
Hazelkorn názor, že hoci deklarovaným účelom a cieľom rebríčkov vysokých škôl je meranie kvality vysokoškolských inštitúcií, v 
skutočnosti veľmi často vypovedajú skôr o ich bohatstve.

Rozhovor s Ellen Hazelkorn vznikol v nadväznosti na nedávno publikované druhé vydanie jej rozsiahlej (320 strán) a po celom 
rozvinutom svete známej knihy Rankings and the Reshaping of Higher Education.The Battle for World-Class Excellence (marec 2015). 
Hazelkornová v nej okrem iného uvádza, že univerzity a vládne orgány (ministerstvá, akreditačné inštitúcie a pod.) čoraz častejšie 
využívajú rebríčky na zvýšenie svojej prestíže, prilákanie zahraničných študentov a profesorov, ale aj investícií a v mnohých prípa-
doch rebríčky slúžia aj ako politické a strategické ciele (napríklad na úrovni štátu: do roku 2020 sa 5 ruských vysokých škôl dostane 
do prvej stovky alebo na úrovni inštitúcie: počas piatich rokov sa naša vysoká škola dostane do prvej dvestovky).

Podľa Hazelkornovej však existujúce rebríčky vysokých škôl len budia dojem, že merajú kvalitu, zatiaľ čo v skutočnosti interpretujú 
skôr inštitucionálne bohatstvo, historicky nahromadené bohatstvo alebo tzv. sociálno-ekonomické bohatstvo. Posadnutosť rebríčkami 
bez znalosti hlbších súvislostí a ich metodológie potom ľahko môže vytvárať nevhodné stimuly a viesť tak vysoké školy napr. aj ku 
zvrátenému správaniu.

Z prieskumu realizovaného Ellen Hazelkornovou vyplýva okrem iného rastúca nespokojnosť inštitúcií s ich umiestnením vo zverejňo-
vaných rebríčkoch (83 % v roku 2014 oproti 58 % v roku 2006), častejšie sledovanie pozícií porovnateľných inštitúcií (77 % v roku 
2014 oproti necelým 50 % v roku 2006) a tiež, že rebríčky vo veľkej väčšine inštitúcií slúžia ako podklady pre ich strategické rozho-
dovanie. K uvedeným výsledkom však Hazelkornová upresňuje, že nejde o príliš rozsiahly prieskum (109 respondentov v roku 2014) 
a navyše, že vzorka je veľmi pravdepodobne skreslená v prospech skôr zástancov rebríčkov, ktorí v porovnaní s ich odporcami v 
podobných prieskumoch pravdepodobne častejšie odpovedajú. Napriek tomu však zistené výsledky vypovedajú o pokračujúcej 
dynamike rozmachu fenoménu rebríčkov vysokých škôl a dokumentujú vysokú dôležitosť, ktorú vysokoškolské inštitúcie prikladajú 
informáciám o sebe získavaných práve z rebríčkov.

Pritom len niekoľko málo vysokoškolských rebríčkov je finančne podporovaných vládnymi orgánmi alebo inými verejnými organizá-
ciami; za ich vydávaním totiž vo veľkej väčšine stoja naopak komerčné subjekty. O to pozoruhodnejšie sú ich dopady a reálny vplyv, 
ale tiež dôvera inštitúcií i jednotlivcov vo vybrané indikátory, nad ktorými nemajú žiadnu kontrolu a ktoré sa navyše z roka na rok 
vyvíjajú. Na druhej strane je však nesporné a zrejmé, že sa rebríčkom podarilo zvýšiť dôraz na kvalitu vysokoškolského vzdeláva-
nia, zamerať pozornosť na úroveň investícií a zasadiť vnímania vysokého školstva do medzinárodnej a komparatívnej perspektívy.

S istými výhradami, najmä v otázke merania skutočnej kvality, Ellen Hazelkornová tiež pripúšťa, že v prípade krajín alebo VŠ inštitú-
cií, ktoré doteraz neboli podrobené žiadnemu vonkajšiemu hodnoteniu, sú rebríčky užitočným nástrojom, ktorý obrazne povedané 
prináša čerstvý vietor do pokojných vôd. Sú však práve poznatky získané z rebríčkov relevantné? A je strategické a politické rozho-
dovanie na ich základe opodstatnené alebo jednoducho ide iba o snahu posunúť sa v rebríčku smerom vyššie na lepšiu pozíciu? A 
čo sa stane v prípade, keď rebríčky namiesto toho, aby hovorili o výsledku vlastnej stratégie inštitúcie, sa sami stávajú stratégiou?

Tieto a ďalšie otázky si autorka kladie a konštatuje, že rebríčky síce majú svoje neodškriepiteľné pozitíva, na druhej strane sú však 
potenciálnym zdrojom množstva nevhodných stimulov a motivácií. Napríklad, zďaleka nie každý totiž túži po štúdiu na Harvarde. 
A preto je podľa Hazelkornovej dôležité nastaviť vstupné podmienky takým spôsobom, aby na všetky vysokoškolské inštitúcie bolo 
pozerané ako na rovnako významné možnosti voľby jednotlivcov.

10 Hazelkorn, E. (2011), Rankings and the Reshaping of Higher Education: The battle for World-Class Excellence. Palgrave Macmillan, New York 2011.
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Cez mnohé sľubné prístupy, koncepty a poňatie vníma Ellen Hazelkornová optimálne hodnotenie vysokoškolských inštitúcií stále ako 
skutočný hlavolam. Isté však podľa nej je, že neustále rozširovanie a zlepšovanie súčasných možností, rovnako ako rozvoj nových 
iniciatív a podpora diskusie všetkých zainteresovaných strán na tému hodnotenia kvality vysokoškolských inštitúcií, sú tými najlepšími 
kľúčmi k jeho rozlúšteniu.
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3 Hodnotenie vysokoškolských 
systémov U21

V poradí už štvrté vydanie svetového rebríčka, ktorý porovnáva kvalitu celých vysokoškolských systémov (U21 Ranking of National 
Higher Education Systems), bolo uverejnené 21. mája 2015. Rebríček, ktorý od roku 2012 zostavuje nadnárodné združenie vý-
skumných univerzít U21 (The leading global network of research universities for the 21st century, Universitas 21), zahŕňa pre rok 2015 
rovnakú päťdesiatku krajín ako predchádzajúce dve vydania a znovu zverejňuje ich poradie v štyroch definovaných dimenziách, z 
ktorých tiež odvodzuje celkové poradie jednotlivých krajín. Slovensko si v roku 2015 v celkovom hodnotení polepšilo o 1 pozíciu a 
umiestnilo sa na 36. mieste. Svoje zatiaľ najlepšie umiestnenie v rebríčku dosiahlo Slovensko hneď v prvom vydaní rebríčka z roku 
2012, kedy obsadilo 35. miesto.

Rebríček U21 (Universitas 21) vznikol v reakcii na diskusie o potrebe presunu pozornosti od rebríčkov najlepších vysokých škôl k 
najlepším vysokoškolským systémom. Jeho základnou myšlienkou je, že ekonomický a kultúrny rozvoj krajiny závisí od kvality celého 
vysokého školstva, a nielen od kvality niekoľkých výskumne orientovaných univerzít.

Vysokoškolské systémy sú v rebríčku U21 hodnotené podľa viac ako dvoch desiatok ukazovateľov zaradených (s rôznymi váhami) do 
štyroch dimenzií: resources (zdroje: verejné a súkromné   výdavky na vysokoškolské vzdelávanie a výskum), environment (prostredie: 
vládna politika a regulácia, kvalita poskytovaných informácií, podiel žien medzi učiteľmi a študentmi, úroveň celého vzdelávacieho 
systému), connectivity (otvorenosť: medzinárodná spolupráca a zahraniční študenti, otvorený prístup k informáciám a dokumentom) 
a najdôležitejšia - output (výsledky: umiestnenie vysokých škôl danej krajiny v medzinárodných rebríčkoch, počty vedeckých článkov 
a ich citácií, absolventi a ich zamestnateľnosť na trhu práce). Ukazovatele nie sú uvádzané v absolútnych, ale relatívnych hodnotách, 
vychádzajúcich z veľkosti každej krajiny (podľa počtu obyvateľov).

Ukazovatele zaradené do každej z týchto dimenzií majú rôznu váhu. Pre lepšiu predstavu napríklad ukazovateľ zamestnateľnosti 
porovnáva miery nezamestnanosti medzi vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelanou populáciou vo veku 25-64 rokov, pričom zdro-
jom údajov pre tento ukazovateľ sú databázy OECD EAG, ILO a UNESCO Institute for Statistics. Jeho celková váha medzi všetkými 
ukazovateľmi pritom tvorí  3,3 %.

Najúspešnejšej krajine v každej zo štyroch dimenzií (a následne aj v celkovom rebríčku) je priradené skóre 100 a pozície ostatných 
krajín sú vyjadrené ako percentá z najvyššieho skóre. Znamená to však, že skóre každej krajiny má vždy relatívny charakter voči 
najlepšiemu výsledku, a teda absolútne zlepšenie hodnoty ukazovateľa vysokého školstva sa nemusí nevyhnutne prejaviť vo vyššom 
skóre, pretože záleží aj na dynamike vývoja ostatných vysokoškolských systémov.

Počet porovnávaných ukazovateľov sa od vzniku rebríčka stále vyvíja. Z pôvodných 20 v prvom vydaní rebríčka z roku 2012 ich 
počet postupne rástol až na súčasných 25 ukazovateľov (22 v roku 2013 a 24 v roku 2014). K prvému rozšíreniu došlo v rámci 
dimenzie connectivity, keď bol v roku 2013 novo zaradený ukazovateľ priemerného počtu voľne prístupných súborov na webových 
stránkach inštitúcií vyššieho vzdelávania a ukazovateľ priemerného počtu odkazov na vysokoškolské inštitúcie z externých webo-
vých stránok. V oboch prípadoch je zdrojom údajov španielska výskumná skupina Cybermetrics Lab, ktorá zároveň spracováva 
rebríček Webometrics Ranking of World Universities.

K rozšíreniu počtu ukazovateľov v rebríčku U21 v roku 2014 prispeli ďalšie dva nové ukazovatele zaradené do dimenzie connecti-
vity. Prvý z nich je prevzatý z ročenky konkurencieschopnosti švajčiarskeho IMD (IMD World Development Centre) a je výsledkom 
prieskumu medzi viac ako 4 tisíckami predstaviteľov predovšetkým podnikateľov, ale aj štátov a ďalších verejných inštitúcií v 60 
krajinách sveta (World Competitiveness Yearbook). Vypovedá o úrovni transferu poznatkov (knowledge transfer) medzi vysokými 
školami a podnikateľským sektorom. Druhý ukazovateľ vypovedá o podiele publikácií vysokoškolských inštitúcií, ktoré vznikli v spolu-
práci s podnikovým výskumom. V tomto prípade sa jedná o údaje za roky 2008-2010, ktorých zdrojom je práca profesora Roberta 
Tijssena z Leiden University.

Posledné rozšírenie v roku 2015 prebehlo v dimenzii environment, kam bol novo zaradený ukazovateľ prevzatý z výsledkov me-
dzinárodného prieskumu World Economic Forum (WEF) medzi riadiacimi pracovníkmi (manažérmi). Tento ukazovateľ vypovedá o 
celkovej úrovni vzdelávacích systémov a vzťahu k potrebám ekonomiky (How well does the educational system in your country meet 
the needs of a competitive economy?).

V rokoch 2012-2014 sa menili aj váhy každej zo štyroch definovaných dimenzií. Dimenziou, ktorej váha sa postupne s pribúdajúcim 
počtom ukazovateľov zvyšovala, je práve dimenzia connectivity (z iba 10 % celkového skóre v roku 2012 na 15 % v roku 2013 a 
dokonca na 20 % v roku 2014). Naopak, váha dimenzií resources a environmnet sa z pôvodných 25 % v roku 2012 znížila zhodne 
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na 20 % v roku 2014. Rovnakú vysokú váhu vo všetkých vydaniach rebríčka má iba dimenzia output (40 %). Pre rok 2015 zostali 
váhy dimenzií na úrovni z roku 2014, teda: output 40 %, connectivity 20 %, resources 20 % a environmnet 20 %.

Rebríček U21 v roku 2015, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, zverejňuje poradie 50 najúspešnejších krajín nielen podľa 
celkového hodnotenia, ale takisto v každej zo štyroch definovaných dimenzií. Do rebríčka zaradená päťdesiatka krajín je vybraná 
z celosvetovej databázy približne dvoch stoviek krajín. Znamená to, že vlastne všetky krajiny v rebríčku - aj tie, ktoré sa umiestnili v 
jeho spodnej časti - sú vysoko nad celosvetovým priemerom a predstavujú najkvalitnejšiu štvrtinu vysokoškolských systémov na svete.
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4 Slovenské vysoké školstvo 
podľa hodnotenia VŠ 
systémov U21 stagnuje 

Podľa výsledkov celkového hodnotenia patrí v roku 2015 medzi 10 najlepších vysokoškolských systémov opäť rovnaká skupina 
krajín ako v dvoch predchádzajúcich vydaniach (2013 a 2014) a takmer rovnaká skupina ako v roku 2012 (pozri tabuľku). Na čele 
sú opäť USA. V porovnaní s rokom 2014 došlo v prvej desiatke k niekoľkým významným posunom v poradí. Zhodne, o tri pozície, 
sa medziročne zhoršili Švédsko (v predchádzajúcich troch vydaniach vždy na 2. mieste, v roku 2015 na 5. mieste) a Kanada (zatiaľ 
najhoršie 4. miesto, ale teraz pokles z 3. miesta na 6.), o jednu pozíciu sa zhoršila Austrália (rovnako ako v minulom roku) a je už 
na 10. mieste. Naopak, dokonca o štyri pozície si polepšilo Švajčiarsko (na celkové 2. miesto) a zhodne o jednu pozíciu Fínsko (4. 
miesto) a Singapur (9. miesto).

Podobne ako Švajčiarsko sa v rebríčku medzi rokmi 2014 a 2015 zlepšili najviac Juhoafrická republika o šesť pozícií (zo 45. na 39. 
miesto), Argentína o tri pozície (zo 41. na 38. miesto) a možno prekvapivo aj Česká republika o tri pozície (z 26. na 23. miesto). Na 
druhej strane vedľa Švédska a Kanady sa medziročne najviac zhoršilo Thajsko o štyri pozície (zo 42. na 46. miesto) a ďalej zhodne 
o tri pozície Bulharsko, Rumunsko, Grécko a Srbsko.

Slovensko získalo v roku 2015 historicky najnižšie skóre 47,4 (47,9 v rokoch 2013 a 2014 a dokonca 50,6 v roku 2012) a umiestnilo 
sa napríklad za Gréckom, Poľskom, Maďarskom či Slovinskom (pozri tabuľku) a na druhej strane, napríklad pred Srbskom, Ukraji-
nou, Rumunskom alebo Bulharskom. V dimenzii connectivity dosiahlo Slovensko skóre 42,4 (45,1 v roku 2014 a 53,9 v roku 2013), 
v dimenzii environment skóre 79,0 (88,8 zhodne v rokoch 2014 i 2013), v dimenzii resources získalo Slovensko skóre 38,8 (33,9 v 
roku 2014 a 32,8 v roku 2013), ale v dimenzii output iba skóre 29,0 (27,3 v roku 2014 a 26,5 v roku 2013).

Medziročne si Slovensko najviac polepšilo v dimenzii resources (zo 45. na 41. miesto; najmä vďaka významnému relatívnemu 
zlepšeniu v ukazovateli úrovne výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie a výskum vzhľadom k HDP z 29 na viac ako 35 bodov voči 
100 bodom najlepšieho univerzitného systému) a naopak, najviac si pohoršilo v dimenzii environment (z 24. na 35. miesto; najmä 
kvôli významnému relatívnemu zhoršeniu podľa kvalitatívneho indexu charakterizujúceho vládnu politiku a reguláciu a kvôli nízkemu 
skóre v novo zaradenom ukazovateli prevzatom z výsledkov medzinárodného prieskumu World Economic Forum na úrovni necelých 
47 bodov voči najlepšiemu vysokoškolskému systému). V dimenzii output sa Slovensko zlepšilo o jednu pozíciu (z 34. na 33. miesto) 
a v dimenzii connectivity zostalo na 34. mieste.

Pre porovnanie, Česká republika získala v roku 2015 historicky najvyššie skóre 59,9 (58,2 v roku 2014 a 56,7 v roku 2013) a umiest-
nila sa napríklad pred Španielskom, Portugalskom či Slovinskom, ale aj pred Talianskom, Maďarskom, Poľskom alebo Gréckom. V 
dimenzii connectivity dosiahla ČR skóre 63,7 (66,2 v roku 2014 a 64,4 v roku 2013), v dimenzii environment skóre 84,3 (dokonca 
92,1 v roku 2014 a 92,9 v roku 2013), v dimenzii resources získala Česká republika skóre 56,8 (46,3 v roku 2014 a 46,2 v roku 
2013), ale v dimenzii output iba skóre 35,4 (32,7 v roku 2014 a 32,8 v roku 2013 ). Medziročne si teda najviac polepšila v dimenzii 
resources (z 33. na 22. miesto; najmä vďaka významnému relatívnemu zlepšeniu v ukazovateli úrovne výdavkov na vysokoškolské 
vzdelávanie a výskum vzhľadom k HDP zo 40 na viac ako 50 bodov voči 100 bodom najlepšieho univerzitného systému) a naopak, 
najviac pohoršila v dimenzii environment (z 12. na 22. miesto; najmä kvôli nízkemu skóre v novo zaradenom ukazovateli prevzatom 
z výsledkov medzinárodného prieskumu World Economic Forum na úrovni 60 bodov voči najlepšiemu výsledku).
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U21 Ranking
2012 2013 2014 2015

Poradie Skóre Poradie Skóre Poradie Skóre Poradie Skóre

USA 1 100 1 100 1 100 1 100

Švajčiarsko 6 80,3 3 81,6 6 81,5 2 87,1

Dánsko 5 81,0 5 79,8 3 82,9 3 85,3

Fínsko 4 82,0 6 79,4 5 82,2 4 85,2

Švédsko 2 83,6 2 85,2 2 86,7 5 84,7

Kanada 3 82,8 4 80,0 3 82,9 6 82,8

Holandsko 9 77,4 7 78,2 7 80,4 7 81,6

UK 10 76,8 10 74,9 8 79,2 8 80,6

Singapur 11 75,4 9 76,6 10 76,3 9 80,3

Austrália 8 77,8 8 77,2 9 78,0 10 77,1

Belgicko 13 73,7 13 71,0 13 73,1 11 76,0

Nórsko 7 78,0 11 71,8 11 75,0 12 75,3

Rakúsko 12 73,8 11 71,8 12 73,7 13 74,6

Nemecko 17 69,4 15 68,2 14 71,1 14 72,1

Hongkong 18 68,9 16 67,6 15 70,6 15 70,3

Nový Zéland 14 72,5 14 69,7 16 70,4 16 69,6

Francúzsko 15 70,6 16 67,6 18 68,7 17 69,3

Írsko 16 69,5 18 66,8 17 69,7 18 68,8

Izrael 19 67,4 19 63,8 19 68,5 19 66,4

Japonsko 20 66,1 21 59,6 20 64,9 20 65,6

Tchaj-wan 21 62,0 26 56,0 22 61,3 21 63,6

Južná Kórea 22 60,2 24 57,6 21 61,6 22 60,5

Česká republika 26 57,9 25 56,7 26 58,2 23 59,9

Španielsko 24 59,9 20 60,5 23 61,1 24 59,3

Portugalsko 23 60,1 22 59,1 24 60,3 25 58,4

Slovinsko 28 55,8 23 58,4 25 59,6 26 57,0

Malajzia 36 50,5 27 52,4 28 53,4 27 55,4

Saudská Arábia - - 28 52,3 30 52,4 28 54,7

Taliansko 30 54,0 29 52,1 27 53,7 29 54,3

Maďarsko 34 50,8 34 49,2 29 52,5 30 53,4

Chile 37 48,9 35 49,0 33 49,1 31 50,9

Poľsko 27 56,2 30 51,9 31 50,8 32 50,7

Ruská federácia 32 52,4 33 49,5 35 48,6 33 50,4

Čína 39 48,3 42 44,5 35 48,6 34 48,5

Grécko 29 54,7 31 50,5 32 50,3 35 48,0

Slovensko 35 50,6 37 47,9 37 47,9 36 47,4

Srbsko - - 32 50,0 34 48,7 37 45,9

Argentína 38 48,6 40 45,8 41 44,9 38 45,1

Juhoafrická republika 46 43,4 46 38,1 45 43,4 39 45,0

Brazília 40 47,2 41 45,6 38 46,1 40 44,6

Ukrajina 25 58,6 35 49,0 42 43,9 41 43,8

Rumunsko 33 51,3 39 47,5 39 45,4 42 43,6

Bulharsko 31 52,5 38 47,7 40 45,0 43 42,1

Mexiko 43 45,3 43 42,8 46 42,6 44 41,7

Chorvátsko 44 44,9 44 39,2 44 43,7 45 41,6
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U21 Ranking
2012 2013 2014 2015

Poradie Skóre Poradie Skóre Poradie Skóre Poradie Skóre

Thajsko 41 46,6 47 37,9 42 43,9 46 40,0

Irán 42 45,8 48 37,2 49 37,8 47 39,3

Indonézia 47 37,5 50 35,3 48 38,5 48 38,8

Turecko 45 44,4 45 38,9 47 39,1 49 38,1

India 48 34,4 49 36,3 50 36,8 50 37,8

Zdroj: www.universitas21.com (krajiny sú zoradené podľa výsledkov v roku 2015)

Hodnotenie v rámci najdôležitejšej dimenzie output (9 ukazovateľov) ovládli jednoznačne 1. USA (skóre 100), až s tridsaťbodovým 
odstupom (ktorý je však o 6 bodov menší ako v roku 2014), za nimi nasleduje 2. Spojené kráľovstvo (69,8), 3. Kanada (63,0), 4. 
Dánsko (62,4) a 5. Švédsko (61,2). Najvyššia váha tejto dimenzie a výrazný odstup pred ostatnými krajinami stojí tiež za celkovým 
prvým miestom USA. Významne k tomu však prispieva výnimka, kedy jediný zo všetkých ukazovateľov - celkový počet vedeckých 
článkov publikovaných v danom kalendárnom roku - je do dimenzie output započítaný v absolútnej hodnote a navyše s váhou 25 %. 
To samozrejme mimoriadne zvýhodňuje USA a ďalšie veľké krajiny na úkor krajín malých. Slovensko sa v dimenzii output umiestnilo 
na 33. pozícii (34. miesto v roku 2014). Pre porovnanie, Poľsko obsadilo 32. pozíciu, Maďarsko 31. pozíciu a Česká republika 30. 
pozíciu.

V dimenzii resources (5 ukazovateľov) uspeli najlepšie na 1. mieste Dánsko (skóre 100), 2. Kanada (99,6), 3. Singapur (94,0), 4. 
Švédsko (93,2) a 5. Švajčiarsko ( 92,3). Slovensko sa v dimenzii resources umiestnilo na 41. pozícii (45. miesto v roku 2014). Pre 
porovnanie, Česká republika sa výrazne posunula na 22. miesto (33. miesto v roku 2014) a navyše v tejto dimenzii zaznamenala 
najintenzívnejšie medziročné zlepšenie zo všetkých krajín vôbec. Poľsko obsadilo 33. pozíciu a Maďarsko 37. pozíciu.

Najlepšie výsledky v dimenzii connectivity (6 ukazovateľov) dosiahli 1. Švajčiarsko (skóre 100), 2. Rakúsko (89,7), 3. Švédsko 
(89,4), 4. Dánsko (86,7) a 5. Spojené kráľovstvo ( 84,1). Slovensko sa v dimenzii connectivity umiestnilo na 34. pozícii (rovnako ako 
v roku 2014). Pre porovnanie, Česká republika obsadila 19. miesto (rovnako tak ako v roku 2014), Maďarsko 20. pozícii a Poľsko 
44. pozíciu.

V dimenzii environment (5 ukazovateľov) sú podľa zverejnených výsledkov najúspešnejší  - 1. USA (skóre 100), 2. Hongkong (99,7), 
3. Fínsko (99,3), 4. Holandsko (97,6) a 5. Nový Zéland (93,9). Slovensko sa v dimenzii environment umiestnilo na 35. pozícii (24. 
miesto v roku 2014). Pre porovnanie, Česká republika obsadila 22. pozíciu, ale v roku 2014 bola na 12. mieste. Poľsko obsadilo 
dokonca 7. pozícii a Maďarsko 41. pozíciu.

Novinkou od roku 2014 je vytváranie paralelného rebríčka, ktorý je očistený o vplyv rozdielnej ekonomickej úrovne jednotlivých 
krajín (merané úrovňou HDP na obyvateľa v porovnateľných tzv. PPP dolároch prepočítaných podľa parity kúpnej sily). Rebríček 
vlastne ukazuje, či a nakoľko si jednotlivé krajiny vo porovnávaných ukazovateľoch vedú lepšie či horšie v porovnaní s očakávanou 
hodnotou vychádzajúcou z ekonomickej úrovne krajiny.

Metodika s hodnotami očistenými o vplyv ekonomickej úrovne každej krajiny, rovnako ako pred rokom, tiež v roku 2015 vyvolala 
veľké presuny oboma smermi. Na prvých piatich pozíciách sa v paralelnom rebríčku umiestnili Srbsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko, 
Švédsko a Fínsko; tie isté krajiny boli v roku 2014 medzi šiestimi najúspešnejšími. O 20 a viac pozícií vyššie sa posunuli predovšetkým 
Srbsko (o 36 pozícií), India, Juhoafrická republika a Brazília. Znamená to teda, že podľa hodnotenia U21 má Srbsko podstatne 
lepšie vysoké školstvo, než by zodpovedalo jeho celkovej ekonomickej úrovni. Naopak, v takto konštruovanom rebríčku sa najvý-
raznejšie prepadli Saudská Arábia, Nórsko, Hongkong a Japonsko (konkrétne o 21, 17, 16 a 15 pozícií). Ich bohatstvo sa teda 
zodpovedajúcim spôsobom nepremieta do kvality vysokého školstva.

Slovensko sa v rebríčku s hodnotami očistenými o vplyv ekonomickej úrovne umiestnilo až na 46. mieste, teda o 10 pozícií nižšie. 
Znamená to, že Universitas 21 hodnotí slovenské vysoké školstvo o poznanie horšie než úroveň slovenského hospodárstva. Pre 
porovnanie, Česká republika sa v rebríčku s hodnotami očistenými o vplyv ekonomickej úrovne umiestnila na 19. mieste, teda o 4 
pozície vyššie. Znamená to, že Universitas 21 hodnotia české vysoké školstvo o niečo lepšie než úroveň českej ekonomiky.
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5 Konkurencieschopnosť 
slovenského vysokého školstva

V posledných 10 rokoch v Slovenskej republike razantne vzrástol podiel mladých ľudí, ktorí získajú vysokoškolský titul. Táto expanzia 
terciárneho vzdelávania mala viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva. Hodnotenie a ukazovatele z reno-
movaných medzinárodných ročeniek, ktoré konkurencieschopnosť jednotlivých ekonomík zisťujú, však vypovedajú o úplne opačnom 
trende.

O expanzii terciárneho vzdelávania vypovedá napríklad ukazovateľ podielu ľudí vo vekovej skupine 25 až 34 rokov, ktorí terciárne 
vzdelanie absolvovali. Na Slovensku vzrástol medzi rokmi 2005 a 2015 z 12 na 27 percent. Šlo o naozaj výrazný nárast, ktorý 
bude aj naďalej pokračovať. Zároveň je však potrebné podotknúť, že podobný trend, i keď nie tak intenzívny, sa odohral aj v iných 
krajinách. Pri porovnaní 56 krajín sveta, tak ako ho uvádza ročenka IMD World Competitiveness Year book, sa vďaka rastu tohoto 
ukazovateľa kvantitativného rozmachu vysokého školstva posunulo Slovensko za desať rokov zo 45. len na 41. miesto. Obdoba 
tohto ukazovateľa je v ročenke Global Competitiveness Report tzv. hrubá miera vstupu do terciárneho vzdelávania (Gross tertiary 
education Enrollment rate), ktorá je počítaná ako podiel zapísaných do terciárneho vzdelania voči zodpovedajúcej populácii (t.j. 
populácii vo vekovej skupine, ktorá zodpovedá veku, kedy sa ľudia na vysokú školu zvyčajne zapisujú). Táto miera sa na Slovensku 
zvýšila medzi rokmi 2006 a 2015 z 36 % na 55 %. V porovnaní s ostatnými štátmi sa tento nárast prejavil opäť len malým posunom 
a to z 51. na 46. miesto medzi 112 porovnávanými krajinami. Zlepšenie konkurencieschopnosti v porovnaní s ostatnými krajinami, 
ktorú kvantitatívnou expanziou vysokého školstva Slovensko dosiahlo, bolo len minimálne.

Oveľa závažnejším zistením porovnávacích analýz konkurencieschopnosti však je, že spolu s rastúcou kvantitou klesala kvalita 
vysokého školstva. Na základe dvoch spomínaných renomovaných ročeniek, ktoré každoročne porovnávajú konkurencieschopnosť 
ekonomík jednotlivých štátov, bolo možné vytvoriť index kvalitatívnej konkurencieschopnosti vysokoškolských systémov.

Box
Index konkurencieschopnosti vysokoškolských systémov sa skladá z troch čiastkových ukazovateľov prevzatých z dvoch renomo-
vaných svetových ročenek konkurencieschopnosti. Prvou je ročenka Global Competitiveness Report (posledný ročník ročenky - 
Schwab, K. (ed.), (2015). Global Competitiveness Report.WorldEconomicForum, Geneva), ktorá vychádza pod záštitou Svetového 
ekonomického fóra (WorldEconomicForum). Ročenka GCR vychádza od polovice 90. rokov minulého storočia a je celosvetovo 
uznávaná ako jedna z najkomplexnejších štúdií porovnávajúca faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomický rast a konkurencieschopnosť 
krajín. Slúži teda potenciálnym investorom ako zdroj informácií o podnikateľskom prostredí jednotlivých krajín. Ročenka je založená 
na analýze prieskumu, realizovaného pravidelne a dlhodobo v 148 krajinách sveta (teda vo viac ako dvoch tretinách všetkých 
krajín sveta) medzi vrcholovými manažérmi miestnych firiem. Ďalej tiež zohľadňuje makroekonomické ukazovatele predovšetkým na 
základe štatistických údajov. Krajiny sú celkovo hodnotené v 12 pilieroch, ktoré zahŕňajú nasledujúce oblasti: inštitúcie, infraštruktúra, 
makroekonomické prostredie, zdravotníctvo a základné vzdelanie, vyššie vzdelanie a vzdelávanie dospelých, efektivita vnútorného 
trhu, trh práce, finančný trh, technologická pripravenosť, veľkosť trhu, sofistikovanosť podnikania a inovácie.

Z ročenky GCR je pre súhrnný index konkurencieschopnosti vysokoškolských systémov použitý indikátor merajúci úroveň spolupráce 
vysokých škôl s podnikateľskou sférou v oblasti výskumu a vývoja. Vybraní manažéri z každej krajiny zodpovedajú na otázku: Do 
akej miery vo vašej krajine spolupracujú podnikateľská sféra a vysoké školy v oblasti výskumu a vývoja? Odpovedať môžu na škále 
1 = vôbec nespolupracujú až 7 = intenzívne spolupracujú.

Druhá použitá ročenka konkurenceschopnosti sa nazýva IMD World Competitiveness Yearbook (Posledný ročník ročenky – IMD, 
2015. IMD WorldCompetitivenessYearbook. Institute for Management Development, Lausanne) a vydáva ju už viac ako 20 rokov vo 
Švajčiarsku pôsobiaci medzinárodný inštitút a manažérska škola International Institute for Management Development (IMD). Cieľom 
ročenky IMD je vyhodnocovať, ako krajiny a podniky riadia svoje kompetencie za účelom dosahovania prosperity. Ročenka IMD 
obsahuje 327 ukazovateľov rozdelených do 4 oblastí (ekonomická výkonnosť, efektivita vlády/verejnej správy, podniková efektivita, 
infraštruktúra). Časť ukazovateľov je - podobne ako u ročenky GCR - založená na tvrdých dátach, ďalšia časť na názoroch manažé-
rov, získavaných každoročne z rozsiahleho prieskumu  manažérov zo všetkých analyzovaných krajín. Ročenka v posledných rokoch 
porovnáva konkurencieschopnosť 61 ekonomík sveta.
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Z ročenky konkurencieschopnosti MD sú pre súhrnný kvalitatívny index konkurencieschopnosti vysokoškolských systémov použité 
dva ukazovatele, ktoré sú oba prevzaté z prieskumu medzi manažérmi. Prvý z nich zisťuje, do akej miery vysoké školstvo uspokojuje 
potreby konkurencieschopnej ekonomiky. Výsledky vyhodnocuje na škále od 0 (vôbec neuspokojuje) až do 10 (úplne uspokojuje). 
Druhý ukazovateľ zjisťuje, do akej miery je v ich krajine rozvinutý transfer poznatkov medzi vysokými školami a podnikmi. Výsledky 
sú opäť vyhodnocované na škále od 0 (vôbec nie je rozvinutý) až do 10 (je vysoko rozvinutý).

Výsledný index konkurencieschopnosti vysokoškolských systémov je vypočítaný ako štandardizovaný priemer zo všetkých troch 
uvedených čiastkových ukazovateľov. Veľkou výhodou vytvoreného súhrnného indexu i jednotlivých čiastkových ukazovateľov je, že 
sú v rámci GCR aj IMD sledované už dlhšiu dobu a je teda možné ich všetky vyhodnocovať a porovnávať za posledných minimálne 
desať rokov. Vzhľadom na to, že ide o hodnotenie manažérov, ktorí vyjadrujú svoj názor buď na základe aktivít vysokých škôl, o 
ktorých manažéri vedia, alebo na základe svojich posledných skúseností s absolventmi, ide o hodnotenie kumulatívne, ktoré sa 
vzťahuje na obdobie niekoľkých posledných rokov pred realizáciou prieskumu (napríklad u posledných ročeniek ich teda môžeme 
zasadiť zhruba do obdobia 2012-2015).

Výsledky týchto troch ukazovateľov za 24 európskych krajín a USA z oboch posledných vydaní ročeniek konkurencieschopnosti 
(2015) ukazujú nasledujúce tri grafy. Slovensko je vo všetkých troch až úplne na konci, medzi najhoršími krajinami. V porovnaní 51 
krajín je potom najlepšie umiestnenie Slovenska tretie miesto od konca a to v hodnotení spolupráce vysokých škôl s podnikateľskou 
sférou. Nad mizernými výsadkami slovenských vysokých škôl vo všetkých troch týchto ukazovateľoch nie je možné mávnuť rukou, 
treba ich brať naozaj vážne. Jedná sa totiž o zistenie na základe prieskumu dvoch významných a na sebe nezávislých medzinárod-
ne uznávaných inštitúcií, ktoré sú pravidelne realizované vo všetkých porovnávaných krajinách.
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University education meets the needs of a competitive economy (scale 0-10)

0 1 2 3 4 5 6

Grécko

Slovensko

Poľsko

Rumunsko

Turecko

Taliansko

Španielsko

Slovinsko

Česká republika

Maďarsko

Estónsko

Francúzsko

Rakúsko

Portugalsko

Dánsko

Nórsko

Írsko

Švédsko

Nemecko

Holandsko

Belgicko

Spojené kráľovstvo

Švajčiarsko

USA

Fínsko

kr
aj

in
y 

O
EC

D 

Spolupráca vysokých škôl s podnikateľskou sférou 
- hodnotenie manažérov

Zdroj: Global Competitiveness report 2015-2016

najhoršie = 1 
najlepšie = 7

University-industry collaboration in R&D (scale 1-7)
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najhoršie = 0 
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Knowledge transfer between companies and universities is highly developed (scale 0-10)

Pred 10 rokmi, teda v roku 2005, na tom Slovensko pritom ešte nebolo tak zle. Vo všetkých troch ukazovateľoch dosiahlo relatívne 
lepšie umiestnenie. V porovnaní 51 krajín sa pohybovalo medzi 30. až 36. miestom. Ako je vidieť z nasledujúcej sady troch grafov, 
za Slovenskom sa často umiestňovali aj také európske krajiny ako Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Taliana, Grécko, Španielsko alebo 
Portugalsko.
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Prirodzene sa to odrazilo aj vo vývoji všeobecného ukazovateľa konkurencieschopnosti vysokoškolských systémov. Podľa neho bolo 
Slovensko medzi 51 krajinami (za ktoré sú dostupné údaje za roky 2005 i 2015) v roku 2005 na 37. mieste. V roku 2015 mu však už 
patrila posledná 51. priečka. Je potrebné podotknúť, že v rebríčku z roku 2015 sú na tom ešte horšie Chorvátsko, Bulharsko a Peru, 
za tieto krajiny však v roku 2005 neboli ešte dostupné dáta. Aj tak však ide o alarmujúce zistenie. Zmenu v konkurencieschopnosti 
medzi rokmi 2005 a 2015 ukazuje nasledujúci graf, na ktorom je znázornených 24 európskych krajín a USA. V krajinách, ktoré sa 
vyskytujú pod diagonálou, došlo ku zhoršeniu ukazovateľa (indexu) konkurencieschopnosti, v krajinách nad diagonálou sa naopak 
situácia zlepšila.
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6 Porovnanie pozíce Slovenska 
a krajín V4 vo svetových 
rebríčkoch vysokých škôl

6.1 Najvýznamnejšie svetové rebríčky vysokých škôl
Slovenské vysokoškolské inštitúcie sa v štyroch najvýznamnejších svetových rebríčkoch vysokých škôl umiestňujú veľmi zriedka. 
Vďaka rozširovaniu počtu zverejňovaných inštitúcií v niektorých svetových rebríčkoch ich počet v tomto roku po prvýkrát už nie je nu-
lový, avšak v porovnaní s krajinami Vyšehrádskej štvorky V4 (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko) vychádza Slovensko 
jednoznačne najhoršie (aj keď berieme do úvahy, že je najmenšou krajinou).

Pozornosť je potrebné zamerať najmä na 4 (podľa nášho názoru) najvýznamnejšie, najserióznejšie a zároveň najvplyvnejšie sveto-
vé tradičné rebríčky vysokých škôl, ktorými sú ARWU, QS, THE a CWTS11.

Šanghajský rebríček Academic Rankingof World Universities (www.shanghairanking.com), známy pod skratkou ARWU, 
je najstarším medzinárodným rebríčkom vysokých škôl vôbec. Prvýkrát bol rebríček ARWU publikovaný v roku 2003. Od tej doby 
každý rok porovnáva a podrobne hodnotí vyše dvetisíc najlepších svetových univerzít (z celkového počtu približne 18 - 20 tisíc 
vysokých škôl), a to predovšetkým podľa ich výsledkov vo vede a výskume. Približne tisícku z nich zaraďuje do rebríčka, však každý 
rok zverejňuje len zoznam najlepších 500 inštitúcií.

Šanghajský rebríček je založený na štyroch kritériách akademickej a vedecko-výskumnej výkonnosti vysokoškolských inštitúcií, ktoré 
reprezentuje šesť ukazovateľov, ktorých hodnoty nezávisia od subjektívneho názoru posudzovateľa a sú verejne prístupné a overiteľ-
né (pozri zdroje uvedené pri každom ukazovateli nižšie). Jedným z nich je napríklad počet absolventov, ktorí získali Nobelovu cenu, 
druhým počet zamestnancov školy, ktorí sú jej nositeľmi. V ďalších kritériách ide predovšetkým o publikácie a citácie výskumných 
výsledkov vo vybraných časopisoch a databázach. Pre umiestnenie školy je navyše podstatná aj jej veľkosť.

QS World University Rankings je založený sčasti na tzv. tvrdých dátach a sčasti na dátach z dvoch veľkých globálnych 
prieskumov reputácie medzi akademickými pracovníkmi a zamestnávateľmi. Vzhľadom na váhu vo výslednom skóre jednotlivých 
vysokých škôl je zrejmé, že výsledky oboch veľkých prieskumov reputácie sa na celkovom hodnotení podieľajú významnou mierou. 
Sú teda podstatnými súčasťami celkového prístupu QS k medzinárodnému hodnoteniu univerzít.

Podľa QS to má niektoré zásadné výhody. Tou hlavnou je, že sa QS nechce spoliehať len (alebo predovšetkým) na scientometrické 
ukazovatele (ako to robí napríklad ARWU alebo SCImago), ktoré sú síce dlhodobo prepracované, ale majú niektoré zjavné nedo-
statky. Prílišná váha scientometrických ukazovateľov v medzinárodných rebríčkoch a mnohokrát aj v nadväzujúcich politických roz-
hodnutiach - ktoré majú pre jednotlivé vysoké školy sprostredkované ekonomické alebo dokonca priame finančné dôsledky - navyše 
môžu viesť k špekulatívnemu správaniu zo strany inštitúcií alebo dokonca celých štátov. Obavy z toho, že k tomu už dochádza, sa z 
roka na rok zosilňujú. Aj preto kladie spoločnosť QS taký silný dôraz na hodnotenie odborníkmi v danej oblasti (akési celosvetové 
peer review).

Rebríček Times Higher Education World University Rankings (THE) je jedným z troch najprestížnejších medzinárodných porovnáva-
cích rebríčkov vysokých škôl na svete (spoločne s ARWU a QS). Britský list The Times Higher Education (THE) začal rebríček vydávať 
v roku 2010 potom, čo ukončil spoluprácu s výskumnou spoločnosťou QuacquarelliSymonds Limited (QS).

O poradí najlepších vysokých škôl na svete v rebríčku THE World University Rankings rozhoduje celkom 13 samostatných ukazova-
teľov. Navrhnuté sú tak, aby boli predovšetkým empiricky dosiahnuteľné a zároveň čo najlepšie reprezentovali pomerne širokú škálu 
aktivít a poslanie vysokých škôl od výučby (teaching), cez výskum (research) a medzinárodný rozmer (internationaloutlook) až po 
prenos poznatkov (knowledge transfer).

11 CWTS Leiden Ranking (http://www.leidenranking.com/).
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CWTS Leiden Ranking je pripravovaný holandskou univerzitou v Leidene, publikovaný ročne, prvýkrát v roku 2007. V minulých 
rokoch bol rebríček tvorený top 500 vysokými školami, od roku 2014 ho už ale tvorí top 750 vysokých škôl. Na hodnotenie používa 
výhradne bibliografické indikátory, pričom využíva databázu Web of Science od Thomson Reuters, na základe ktorej zostavuje reb-
ríček vysokých škôl s najväčšími príspevkami publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch za sledované obdobie (minimálne 
1000 článkov).

ARWU 2012 (500) 0 1 2 2 5
ARWU 2015 (500) 0 1 2 2 5
QS 2012 (726) 0 4 4 4 12
QS 2015 (800+) 1 5 6 4 16
THE 2012 (400) 0 1 2 0 3
THE 2015 (800) 2 9 7 6 24
CWTS Leiden 2012 (500) 0 1 3 2 6
CWTS Leiden 2015 (750) 1 3 7 5 16
Vysokoškolské rebríèky celkom 2012 0 7 11 8 26
Vysokoškolské rebríèky celkom 2015 4 18 22 17 61

Zdroj: World University Rankings 2012-2015

Krajiny V4 
CELKOM

Svetové rebríèky vysokých škôl 2012-2015                                   
(v zátvorke poèty zaradených inštitúcií)

Slovensko 
(SK)

Èeská 
republika 

(CZ)
Po¾sko (PL)

Maï arsko 
(HU)

Pri pohľade na štyri hlavné (a zároveň najstaršie a uznávané) tradičné svetové rebríčky vysokých škôl (A ARWU, QS, THE a CWTS) 
je zrejmé, že z krajín V4 je Slovensko najmenej úspešné. Ako jediné totiž nemá žiadnu svoju inštitúciu v rebríčku ARWU. Pre porov-
nanie, Česká republika má v roku 2015 v rebríčku ARWU jednu univerzitu a Maďarsko a Poľsko zhodne dve.

V rebríčku QS sa však v roku 2015 po prvý raz objavila slovenská Univerzita Komenského v Bratislave. Počet vysokých škôl z ostat-
ních krajín V4 zostal nezmenený. Maďarsko má v roku 2015 v rebríčku QS štyri svoje vysoké školy, ČR päť a najväčšie Poľsko šesť 
vysokých škôl. Porovnanie krajín V4 však ukazuje, že medziročne sa zlepšili počty vysokých škôl vo všetkých štyroch krajinách, a to 
predovšetkým preto, že sa výrazne rozšíril počet inštitúcií hodnotených v novom rebríčku THE (zo 400 na 800).

Na rozdiel od rebríčkov vysokých škôl ARWU a QS bol totiž v roku 2015 dvojnásobne rozšírený počet vysokoškolských inštitúcií 
zaraďovaných do rebríčka THE. Vďaka tomu sa v ňom tiež po prvýkrát v roku 2015 objavilo Slovensko, ktoré zastupuje Univerzita 
Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Maďarsko však v tom istom roku v rebríčku THE zlepšilo svoje 
postavenie z nuly na šesť vysokých škôl, Poľsko z jednej na sedem a Česká republika dokonca z jednej na deväť. Ako keby práve na 
toto rozšírenie čakali najúspešnejšie vysoké školy krajín V4 v druhej a tretej stovke hodnotenia THE. V tomto svetle už nevyzerá nové 
zaradenie dvoch slovenských vysokých škôl zďaleka tak priaznivo, naopak sa zdá, že ostatné slovenské vysoké školy tento nástup 
zaspali, lebo z celkového počtu 61 umiestnení vysokých škôl z krajín V4 (v šproch najvýznamnejších rebríčkoch) získalo Slovensko 
iba štyri. 

6.2 U-Multirank vysokých škôl 
Nový prístup na poli svetových rebríčkov vysokých škôl predstavuje hodnotenie U-Multirank, a to najmä tým, že je multidimenzionál-
ne, teda zamerané nie prevažne jednorozmerne (vo väčšine doterajších svetových rebríčkov prevláda dôraz na univerzitný výskum, 
pretože jeho výsledky sú na medzinárodnej úrovni najľahšie dosiahnuteľné), ale naopak, na široké spektrum aktivít a činností inštitú-
cií vysokoškolského vzdelávania. Týmto svojím prístupom prekračuje U-Multirank hranice tradičných rebríčkov vysokých škôl na čele 
so šanghajským Academic Ranking of World Universities (ARWU) alebo britským QS World University Rankings (QS).

Výsledkom hodnotenia nie je jedno celkové skóre vysokej školy (ako to robí väčšina tradičných medzinárodných rebríčkov), pretože 
voľba a dôležitosť ukazovateľov je ponechaná na každom jednotlivom užívateľovi. Nejde teda o klasický rebríček (ako napokon 
tiež sami autori opakovane zdôrazňujú), ale skôr o nástroj na porovnávanie vysokých škôl, ktorého cieľom je transparentne ukázať 
veľkú rôznorodosť vysokoškolských inštitúcií. U-Multirank vymedzuje päť hlavných dimenzií. 

Popri tradičnej výkonnosti vo výskumnej činnosti (research performance) posudzuje a hodnotí aj vzdelávaciu a výučbovú činnosť 
(teaching and learning), ktorá je však zatiaľ indikovaná len ukazovateľom úspešnosti štúdia zo strany študentov, prenos poznatkov 
do praxe (knowledge transfer), úroveň internacionalizácie a medzinárodnej otvorenosti (international orientation) a zapojenie do re-
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gionálnych štruktúr a ekonomiky (regional engagement). Do piatich dimenzií je zaradených celkom 31 ukazovateľov, podľa ktorých 
U-Multirank vysokoškolské inštitúcie hodnotí a porovnáva. Metodológia tak reflektuje na jednej strane rôznorodosť inštitúcií vyššieho 
vzdelávania a súčasne rôzne rozmery ich excelentnosti na medzinárodnej úrovni.

Výsledkom procesu hodnotenia je hodnotenie inštitúcií vo všetkých jednotlivých ukazovateľoch na škále v rozmedzí od kategórie A 
(very good) až po kategóriu E (weak). V poslednej verzii U-Multirank je zahrnutých 7 slovenských vysokých škôl a tiež 16 vysokých 
škôl z Rakúska, 13 z Belgicka, 16 z Českej republiky, 10 z Dánska, 42 z Poľska a 14 vysokých škôl zo Švédska. Pre každú krajinu 
je teda možné zistiť priemernú hodnotu zo všetkých zaradených škôl v každej dimenzii. Vzhľadom na to, že vzorka škôl nie je repre-
zentatívna, nejde o presnú charakteristiku celého vysokoškolského systému danej krajiny, ale údaj napriek tomu vyjadruje silnú či 
naopak slabú orientáciu vysokých škôl každej z krajín v danej dimenzii.

Je potrebné znovu zdôrazniť, že na rozdiel od všetkých ostatných vysokoškolských rebríčkov, cieľom hodnotenia nie je zostavovať 
poradie najlepších inštitúcií na báze jedného celkového skóre, ale naopak, skôr ukázať rozmanitosť v rôznych profiloch, orientáci-
ách a zameraniach jednotlivých vysokých škôl vo svete (U-Multirank zahŕňa aj neeuróspké vysoké školy). Užívateľom U-Multirank 
odporúča a umožnuje vytvárať vlastné rebríčky reflektujúce ich individuálne preferencie, potreby a očakávania.

Nasledujúca tabuľka porovnáva priemerné výsledky vysokoškolských inštitúcií zaradených do hodnotenia U-Multirank vo vybra-
ných krajinách vo všetkých piatich dimenziách na obvyklej škále AAA (veľmi silná orientácia), AAB, ABB, BBB, ..., až EEE (veľmi 
slabá orientácia).

SK CDD DEE CCC BBC BBC CCD
AT BBC BCC ABB BCC CCC BBC
BE ABB BBC BBC BBB BCC BBC
CZ CCC CDD BCC CCC BCC CCC
DK BBC BCC BBB BBC BBC BBC
PL CCD CDD CCD BBC BBC CCC
SE BBB BCC BBB BCC BCC BBC

Zdroj: U-Multirank 2015

Total
výskumkrajina

úspěšnosť 
štúdia

transfer 
znalostí

medzinárodná 
orientácia

regionálne 
zapojenie
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Predchádzajúca tabuľka aj obrázok dokumentujú, že pozícia Slovenska medzi porovnávanými európskymi krajinami je tiež podľa 
výsledkov multidimenzionálneho hodnotenia U-Multirank obdobná ako predchádzajúce zistenia. Popri opakovanom konštatovaní, 
že celkové priemerné skóre slovenských vysokých škôl je zo všetkých siedmich krajín najnižšie, je až zarážajúce ich mimoriadne zlé 
hodnotenie v dimenzii transfer vedomostí (ide o najhoršie hodnotenie v celej tabuľke). 

To len opakovane a z úplne iných medzinárodných informačných zdrojov potvrdzuje extrémne slabú spoluprácu slovenských vyso-
kých škôl s praxou, a teda tiež disfunkčnosť tejto úlohy vysokých škôl v spoločnosti. Rovnako i výskumná dimenzia je na slovenských 
vysokých školách najslabšia zo všetkých porovnávaných krajín a ani medzinárodná orientácia nie je priaznivá, aj keď poľské vysoké 
školy dopadli ešte o niečo horšie. 

Najlepšie hodnoty (ale len zdanlivo) dosahujú vysoké školy na Slovensku paradoxne v úspešnosti štúdia. Možno to interpretovať 
aj tak, že na rozdiel od všetkých nepriaznivých charakteristík slovenských vysokých škôl je na nich možné najjednoduchšie získať 
vysokoškolský diplom.

Veľmi slabú pozíciu slovenského vysokého školstva nielen (ale najmä) v oblasti prenosu vedomostí potvrdzujú aj výsledky rozsiahlej 
dlhodobej iniciatívy výskumnej skupiny SCImago (složenej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity) s názvom SCImago Insti-
tutions Ranking (SIR). Do zatiaľ posledného hodnotenia SIR 2014 je zaradených 9 českých vysokoškolských inštitúcií univerzitného 
typu. Zverejňované údaje sa vždy vzťahujtú k celosvetovo najlepšej inštitúcii v danom ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100. 
Pripojená tabuľka prezentuje celkové skóre Slovenska a 6 vybraných krajín (získané všetkými inštitúciami danej krajiny zaradenými 
do hodnotenia SIR) prepočítané na 1 milión ich obyvateľov. Hodnoty v tabuľke teda zohľadňujú veľkosť porovnávaných krajín.

Dánsko 5,91 6,61 7,92 0,44 0,02
Slovensko 1,05 0,34 1,78 0,08 0,00
Česká republika 2,38 1,10 4,04 0,37 0,01
Rakúsko 3,89 4,68 15,11 0,22 0,02
Belgicko 4,03 4,70 6,31 0,19 0,03
Poľsko 1,38 0,59 2,73 0,09 0,00
Švédsko 6,12 7,46 12,36 0,20 0,02

Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014

Website Size Domain´s Inbound Links
SCIMAGO Institutions Rankings 2014 

(skóre získané na 1 mil. obyv.)
Output in Scopus  (2008-

2012)
Inovative Knowledge Technological Impact

Ukazovatele sú definované nasledovne: 

– Output - počet výstupov pracovníkov danej inštitúcie publikovaných v rokoch 2008 -2012 a zaradených do databázy Scopus; 

– Innovative Knowledge – absolútny počet vedeckých výstupov danej inštitúcie, ktoré sú citované v patentoch (zdroj: databáza 
PATSTAT); 

– Technological Impact – relatívny podiel danej inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch; 

– Website Size – úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie podľa prehliadača 
Google; 

– Domain‘s Inbound Links – úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie podľa počtu odkazov smerujúcich na webové 
stránky inštitúcie (podľa ahrefs).

Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus (prepočítaného na milión obyvateľov) sú medzi porovnávanými krajinami 
najúspešnejšie Švédsko (6,12 % výsledku najlepšej svetovej inštitúcie) a Dánsko (5,91 %). Tieto krajiny dosahujú navyše najlepšie 
výsledky tiež v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý vypovedá o absolútnom počte vedeckých výstupov danej inštitúcie, ktoré 
sú citované v patentoch (zdroj: databáza PATSTAT). Podľa ukazovateľa Technological Impact, ktorý vyjadruje relatívny podiel danej 
inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch, je najlepšie Rakúsko a až v poradí druhé je Švédsko. Podľa počtu 
odkazov na stránky inštitúcie podľa vyhľadávača Google má najviditeľnejšie webové stránky Dánsko a tiež ČR a podľa počtu odka-
zov smerujúcich na webové stránky inštitúcie (podľa ahrefs) Belgicko. Slovensko spomedzi porovnávaných krajín obsadilo zhodne 
vo všetkých ukazovateľoch hodnotenia SIR 2014, aj napriek zohľadneniu veľkosti populáre, poslednú pozíciu.
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7 Závery
Napriek množstvu výhod a nedostatkov sú zverejňované medzinárodné rebríčky vysokých škôl doteraz jediné seriózne pokusy o 
zisťovanie, hodnotenie a meranie kvality na medzinárodnej úrovni a ešte nejakú dobu tiež zostanú. Naviac, dochádza k postupnému 
zdokonaľovaniu metodológie i zberu dát a vzhľadom na to, že rebríčky sú aktualizované pravidelne každý rok, umožňujú tiež dô-
ležité a cenné porovnanie v čase. Robiť na základe výsledkov rebríčkov rýchle a jednoduché závery je síce obzvlášť pre politikov 
veľmi lákavé, a často to aj robia, ale zároveň väčšinou zavádzajúce a dokonca nebezpečné. Umiestnenia jednotlivých vysokých 
škôl, rovnako ako ich príčiny a súvislosti možno totiž objasniť až pri dobrej znalosti metodológie hodnotenia. Preto je potrebné 
sledovať nielen celkové výsledky a napríklad pozíciu alma mater, ale aj menej viditeľnú tvár rebríčkov a spôsoby, ako sú vytvárané. 
Ani autori rebríčkov nezastierajú veľa problémov, ktoré je nutné riešiť.

Bezprostredne od svojho vzniku, a od tej doby vlastne neustále, pútajú svetové rebríčky vysokých škôl pozornosť tvorcov vzdeláva-
cej politiky, vysokých škôl a ostatných partnerov. Ich popularita, význam a vplyv sa navyše neustále zväčšujú a v súčasnosti, po viac 
ako desiatich rokoch ich existencie (prvý svetový rebríček vysokých škôl bol uverejnený v roku 2003 - ARWU), naozaj už málokto 
pochybuje o tom, či majú svoje miesto a budúcnosť v oblasti hodnotenia vysokoškolských inštitúcií. Naviac, svetové rebríčky vyso-
kých škôl majú značný vplyv na politiku a vysokoškolskú politiku všetkých krajín, nielen vyspelých, ale aj rozvíjajúcich sa12.

Niekoľko krajín napríklad koncentruje značné prostriedky na menšie počty inštitúcií s cieľom dosiahnuť posun v rebríčkoch medzi 
svetovú špičku. Často sa tiež podľa miery zastúpenia vysokých škôl v rôznych rebríčkoch predpokladá i úroveň vysokého školstva 
celej krajiny, vyberajú sa partneri pre medzinárodnú spoluprácu, navrhujú sa spoločné študijné programy a v zahraničí sa zakladajú 
pobočky, alebo sa vyberajú inštitúcie, kam posielať najlepších domácich študentov, prípadne im aj zaplatiť štátne štipendium.

V tomto zmysle sumarizuje vývoj vnímania rebríčkov takisto Ellen Hazelkorn: „Rebríčky síce začínali ako zdroj informácií pre bu-
dúce študentov, ale v dnešnom vysoko globalizovanom a konkurenčnom svete ovplyvňujú vysokoškolské inštitúcie, systémy i celé 
krajiny“13.

Výsledkom je, že sa rebríčky často stali základom hlbokej transformácie VŠ inštitúcií aj systémov a zároveň v mnohých krajinách 
výrazne ovplyvnili výdavky na vysoké školstvo, výskum a vývoj. Rebríčky tiež v mnohých krajinách ovplyvnili politické a vládne 
programy. Podobne ako úverové ratingové agentúry majú aj rebríčky obrovský vplyv na vlády, vysoké školy aj celú spoločnosť, a to 
v pozitívnom i negatívnom zmysle.

V hodnotení vysokoškolských systémov U21 získalo Slovensko v roku 2015 historicky najnižšie skóre 47,4 (47,9 v rokoch 2013 a 
2014 a dokonca 50,6 v roku 2012) a umiestnilo sa napríklad za Gréckom, Poľskom, Maďarskom či Slovinskom (pozri tabuľku) a na 
druhej strane, napríklad pred Srbskom, Ukrajinou, Rumunskom alebo Bulharskom. V dimenzii connectivity dosiahlo Slovensko skóre 
42,4 (45,1 v roku 2014 a 53,9 v roku 2013), v dimenzii environment skóre 79,0 (88,8 zhodne v rokoch 2014 i 2013), v dimenzii 
resources získalo Slovensko skóre 38,8 (33,9 v roku 2014 a 32,8 v roku 2013), ale v dimenzii output iba skóre 29,0 (27,3 v roku 
2014 a 26,5 v roku 2013).

12 Rauhvargers, A. (2013). Global University Rankings and TheirImpact. Report II. European University Association, Brussels 2013.

13 Hazelkorn, E. (2014). Reflections on a DecadeofGlobalRankings: Whatwe’velearned and outstandingissues. EuropeanJournalofEducation.
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1 Súčasná situácia
Hlavným zameraním tak Národného projektu ako aj textov tu prezentovaných štúdií je reflexia najmä vzdelávacej funkcie vysokých 
škôl a jej napĺňania vzhľadom k potrebám trhu práce. Táto však nie je odčleniteľná od vedy a výskumu a preto v medzinárodnom 
kontexte ponúkame niekoľko analytických pohľadov a inšpirácií, ktoré môžu implikovať impulzy aj pre slovenské podmienky.

Vysoké školstvo, výskum a inovácie sú tri strany riešenia jedného problému – ako podporiť pozitívne spoločenské zmeny a rozvinúť 
znalostnú ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou. Medzi týmito troma doménami existujú niektoré zjavné rozdiely – vysoké škol-
stvo vzdeláva pracovníkov pre znalostnú spoločnosť; veda a výskum majú za úlohu prinášať nové objavy; a inovačný 
sektor sa stará o implementáciu vedeckých objavov do zlepšenia produktov a procesov, ktoré sa pretavia do reálnych 
aplikácií. A zatiaľ čo výskum by mal vychádzať z vnútornej potreby po poznaní, autonómie v bádaní, orientácie na dlhodobé vý-
sledky a jeho hlavnými znakmi by mali byť skepticizmus a vedecké metódy, inovácie sú zamerané na konkrétne úlohy, zefektívnenie 
už známych procesov a praktickú použiteľnosť vychádzajúcu z vonkajšej potreby vyriešiť zadaný problém. Vysoké školstvo je témou 
predchádzajúcich sekcií, takže sa mu budeme venovať len so zameraním na jeho výskumný a inovačný potenciál. 

V praxi ale medzi týmito troma stranami existujú veľké presahy, keďže vysoké školy sú okrem vzdelávania zodpovedné aj za výskum 
a inováciám sa tiež darí lepšie v spoločnosti s kvalitne pripravenými pracovníkmi. V ideálnom prípade sú tieto tri domény prepojené 
na viacerých úrovniach, dokážu medzi sebou efektívne komunikovať svoje potreby a vnímajú aj dlhodobejší plánovací horizont. 
Nezanedbateľnou súčasťou celej tejto sústavy je aj štát, ktorý do veľkej miery vplýva na rozdelenie priorít a financovanie značnej 
časti tohto systému. V nasledujúcich odsekoch sa zameriame na porovnanie vybraných štátov v jednotlivých kategóriách vedy, 
výskumu a inovácií, určíme si „klastre“ krajín ktoré majú podobný výkon a filozofiu. V ďalších kapitolách sa pozrieme na prípadové 
štúdie vybraných reprezentantov z jednotlivých klastrov a zakončíme to pohľadom, ktoré cesty rozvoja výskumu a inovácií by mohli 
byť pre Slovensko zaujímavé.

Ako prvé si rozoberieme financovanie vedy a výskumu, ktoré ukazuje na istú prioritizáciu výskumu a ktoré sa v jednotlivých krajinách 
výrazne líši. V pomere k HDP ide na vedu, výskum a inovácie (GERD% - Gross Expenditure on R&D) najväčší podiel peňazí v Izraeli 
a Kórei, kde tieto výdavky tvoria viac ako 4 % HDP. Na druhej strane sú z európskych krajín OECD na tom najhoršie Poľsko, Sloven-
sko a Grécko, kde na vedu a výskum ide len menej ako 0,9 % HDP (priemer OECD je 2,4 % - graf č.1).

Okrem súčasného stavu je zaujímavý aj pohľad na vývoj týchto výdavkov v čase, kde u väčšiny krajín prišlo od roku 2000 k výraz-
nému navýšeniu balíka pre vedu a výskum. Tri krajiny počas tohto obdobia zvýšili výdavky na vedu a výskum najvýraznejšie: Kórea, 
ktorá už na začiatku tisícročia patrila do prvej desiatky, poskočila z 2,2 % na 4,2 %; Čína stúpla z 0,9 % na 2,1 %; a najväčší skok 
urobilo Estónsko, ktoré z pomerne malej bázy (0,6 %) financovanie vedy a výskumu prakticky strojnásobilo na 1,74 %. Čo sa týka 
Slovenska, spočiatku došlo dokonca k poklesu a obrat nastal až v roku 2010, no stále je celkový nárast pomerne nevýrazný. 
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Graf č.1                                                                                                                              Zdroj: OECD

Za pozornosť ale nestoja len celkové výdavky na vedu a výskum, ale aj ich štruktúra, napríklad to, koľko peňazí ide na výskum na 
vysokých školách (HERD – Higher Education expenditure on R&D) alebo koľko financií dáva na vedu a výskum súkromný sektor 
(BERD – Business Expenditure on R&D), prípadne aj ich vzájomné porovnania. Podiel výdavkov súkromného sektora na celkových 
výdavkoch na vedu a výskum je v krajinách OECD v priemere na úrovni 68 %. V tomto ukazovateli sa Slovensko (opäť) pohybuje 
v spodnej časti a s hodnotou 46 % patrí znovu medzi tri najhoršie európske krajiny OECD. V popredí sú opätovne krajiny ako Izrael 
a Kórea, kde sa percento súkromných výdavkov na vedu a výskum pohybuje okolo hranice 80 % - graf č.2).
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Relatívne slabšie investície súkromného sektora sú v niektorých krajinách nahradené verejnými výdavkami na výskum na vysokých 
školách. Medzi najsilnejšie krajiny v tejto kategórii patria napríklad Estónsko, Turecko alebo Kanada, ktoré sa pohybujú okolo hrani-
ce 40 %. Čo tu je pomerne zaujímavé je opäť vývoj, kde je Slovensko krajinou s najväčším nárastom podielu financií na VŠ výskum 
v rámci OECD, pričom podiel financovania VŠ výskumu stúpol z menej ako 10 % v roku 2000 na viac ako 30 % v roku 2013, čím 
sa dostalo na ôsme miesto (graf č.3).  
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Dôvod pre takéto zvýšenie je jasnejší pri pohľade na časové rady vývoja konkrétnych ukazovateľov financovania po jednotlivých 
rokoch v porovnaní s krajinami EÚ (graf č.4).  Naše celkové HDP od roku 2000 postupne rastie a dosahuje hodnotu 0,8 % celej 
EÚ, to znamená, že celková ekonomická situácia sa pomaly zlepšuje a v tomto ukazovateli EÚ dobiehame. Toto sa ale dlhší čas, 
približne do roku 2010, neprejavovalo vo financovaní vedy a výskumu (s výnimkou vládneho výskumu – GovERD). Podiel súkrom-
ného financovania dokonca dlhodobo klesal a situácia sa začala zlepšovať až od roku 2010. Nárast je však zameraný hlavne na 
VŠ (HERD) a súkromné financovanie (BERD) len prednedávnom dosiahlo hodnoty, aké malo v roku 2000. V celkovom vyjadrení sme 
tak čím ďalej, tým viac závislí od financovania vedy z verejných peňazí a ani tieto zdroje zatiaľ nedosahujú úroveň, na akú by nás 
predurčoval ekonomický rast posledných rokov. 
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Dôležitosť vysokých škôl v slovenskej vede a výskume potvrdzuje aj pohľad na podiel VŠ pracovníkov na celkovom počte výskumní-
kov. V krajinách s vysokým podielom súkromných výdavkov na výskum, ako Kórea, Izrael, Čína, Japonsko či Taiwan, sa podiel 
výskumníkov zamestnaných na vysokých školách pohybuje okolo 20 %. Na Slovensku sme v tomto ukazovateli lídrom, keďže až 
65 % výskumníkov je ukotvených práve na vysokých školách (graf č.5). Komplementárne k tomu je u nás v súkromnom sektore za-
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mestnaných menej ako 15 % výskumníkov, zatiaľ čo priemer OECD je 60 % a v biznisovo aktívnych krajinách sa tento ukazovateľ 
pohybuje až okolo 70 % (graf č.6).
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Graf č.5                                                                                                                              Zdroj: OECD
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Predchádzajúce odseky napovedajú niečo o vstupoch do systému vedy a výskumu; v nasledujúcich častiach by sme sa zamerali aj 
na výstupy, teda čo z tohto systému dostávame naspäť. Začneme pohľadom na vedecký výkon, konkrétne na množstvo výstupov 
indexovaných v medzinárodnej databáze Web of Science (WoS). Keďže je pre nás dôležitý relatívny výkon jednotlivých krajín, 
normalizovali sme tento ukazovateľ ako počet prác vo WoS na milión obyvateľov. Krajiny v prvej časti rebríčka sa pohybujú na 
úrovniach viac ako 3000 publikácií na milión obyvateľov a patria sem všetky škandinávske krajiny (Švédsko, Fínsko, Dánsko, Island, 
Nórsko), doplnené Holandskom, Austráliou a dlhodobo najlepším Švajčiarskom, ktoré sa dokonca blíži k hodnotám 5000 publikácií 
na milión obyvateľov (graf č.7). Pri pohľade na dlhodobý vývoj stojí za povšimnutie fakt, že od roku 2000 sa tento ukazovateľ ne-
zhoršil u žiadnej z týchto krajín, niektoré však rastú rýchlejšie ako iné. Preto v medzinárodnej konkurencii nie je až taký dôležitý len 
fakt, že sa zlepšujeme oproti vlastnej minulosti, ale aj to, ako a či sa zlepšujeme oproti ostatným krajinám.
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Graf č.7                                                                                                      Zdroje: OECD, Web of Science

Počty publikácií v medzinárodných databázach majú svoju výpovednú hodnotu, ale zameriavajú sa primárne na kvantitu produkcie. 
O samotnej kvalite vedy a výskumu sa z nich už dozvieme menej. Jedným z najlepších ukazovateľov, ktorý vypovedá o úspešnosti 
vedy a výskumu, je citovanosť prác. Citovanosť sa ale správa inak ako ostatné doteraz spomínané parametre, keďže jej prírastky nie 
sú rovnomerné (staršie publikácie majú už z princípu viac citácií ako tie mladšieho dáta) a aj citovanosť rôznych odborov je odlišná 
a narastá iným tempom. Najvhodnejšie sa preto javí agregovať citácie za dlhšie obdobie, čím sa odstráni veľká časť volatility (aj 
keď systémové odborové skreslenie sa úplne neeliminuje). V počte citácií na články z WoS na tisíc obyvateľov sú na prvých pozíci-
ách opäť škandinávske krajiny spolu so Švajčiarskom, ktoré má na práce od roku 2005 takmer 550 citácií na tisíc obyvateľov. Pre 
porovnanie, Slovensko je so 45 citáciami na tom viac ako dvanásťnásobne horšie (graf č.8).
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Ako pri kvantite, tak aj pri kvalite, vedeckej produkcie je pomerne zaujímavá pozícia Kórey a Japonska, ktoré sa nachádzajú 
v spodnej časti rebríčka, približne na úrovni Slovenska. Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich odsekoch o financovaní, tieto dve 
krajiny vynakladajú na vedu a výskum jeden z najväčších objemov peňazí a zároveň z tohto objemu pochádza najväčší podiel 
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zo súkromného sektora. Výskumné priority sú u nich teda nastavené odlišne a zameriavajú sa predovšetkým na aplikovaný výskum 
a inovácie. Jedným z najbližších proxy ukazovateľov pre výstupy aplikovaného výskumu sú počty patentov, kde na medzinárodnej 
úrovni rozlišujeme triádové (zaregistrované v EÚ, USA a Japonsku) a PCT (Patent Cooperation Treaty) patentové prihlášky. Keďže tri-
ádové patenty sú procesne aj finančne náročnejšie, je ich niekoľkonásobne menej a obvykle sú nimi kryté len významnejšie objavy. 

V počte triádových patentov je v popredí opäť Švajčiarsko, nasledované Japonskom, Švédskom, Nemeckom, Dánskom a Kóreou. 
Ide o krajiny, ktoré majú viac ako 60 triádových patentov na milión obyvateľov (Slovensko dosahuje hodnotu 2,1 - graf č.9). Pri PCT 
patentových prihláškach je situácia podobná, len na prvom mieste je Japonsko a medzi top krajiny s viac ako 200 PCT prihláškami 
sa okrem vyššie spomínaných dostalo aj Fínsko a Izrael (Slovensko dosahuje hodnotu 13,1 - graf č.10). Tieto krajiny sú celkovo zod-
povedné za viac ako polovicu všetkých OECD patentov.
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Keď sa pozrieme na vývoj jednotlivých výstupov vedy a výskumu, ktorý dosahuje Slovensko v porovnaní s EÚ, zistíme, že podiel 
publikácií od roku 2000 (resp. 2005) vzrástol z 0,5 % na 0,7 % hodnôt EÚ. Ide o mierne podpriemerné hodnoty, ale v princípe sa 
príliš nevymykajú nášmu potenciálu (1,1 % obyvateľstva a 0,8 % HDP). Citovanosť už ale za počtom publikácií výrazne zaostáva 
a práve tam je ešte dostatočný priestor na zlepšenie kvality. (Z povahy ukazovateľa je nepraktické robiť pri citovanosti časové rezy, 
preto na grafe nie je zaznačená). V oblasti patentov je to ale ešte viditeľne slabšie, nakoľko sa pri PCT patentových prihláškach 
Slovensko dlhodobo pohybuje okolo 0,1 % hodnôt EÚ a triádové patenty sú na tom ešte o málo horšie (graf č.11). Celkovo sa dá 
povedať, že na Slovensku mierne zaostáva kvalita výskumu, ale čo zlyháva oveľa výraznejšie, je najmä proces prenosu vedeckých 
poznatkov do praxe.
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Graf č.11                                                                                                      Zdroje: OECD, Web of Science

V predchádzajúcich častiach sme poukázali na postavenie jednotlivých krajín, čo sa týka vstupov a výstupov do vedy a výskumu, 
otázkou je, či je medzi nimi aj nejaké hlbšie prepojenie. Keď sa pozrieme na počet patentov alebo vedeckých prác na milión oby-
vateľov v porovnaní s výdavkami na vedu a výskum, začne sa nám vytvárať o niečo plastickejší obraz (grafy č. 12–20). Napríklad 
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celkové výdavky na vedu a výskum majú pomerne silnú koreláciu s počtom PCT patentových prihlášok, ale súvis s poč-
tom vedeckých prác je pomerne malý. Čím viac peňazí teda ide na vedu celkovo, tým viac patentov krajina získa. Na tento vzťah 
má vplyv najmä pomerne veľký podiel súkromných výdavkov na výskum, ktoré sú smerované oveľa častejšie na aplikovaný než 
základný výskum. Očakávaným výstupom pri súkromnom financovaní sú teda skôr patentové prihlášky a nie práce publikované vo 
vedeckých časopisoch. 

Keď sa potom pozrieme iba na podiel vedeckých výdavkov pre vysoké školy, obraz sa začne meniť – najsilnejší vzťah tu vzniká  
medzi financovaním HERD a vedeckými článkami. Patenty ustupujú do úzadia, aj keď stále je tu výrazný vplyv súkromného 
financovania na počet patentov a s jedinou výnimkou (Argentína) sú biznisové výdavky na výskum v každej krajine vyššie ako finan-
covanie výskumu na vysokých školách. Súkromné financovanie výskumu je tak vo veľkej väčšine krajín dominantným.

Dá sa teda povedať, že keď štát investuje do výskumu na vysokých školách, tieto peniaze sú výrazne podmienené práve publiko-
vaním vo vedeckých časopisoch a podporujú primárne základný výskum, ktorý nemusí mať priame a okamžité dopady na vývoj 
nových technológií. O aplikovaný výskum a patenty sa stará najmä súkromný sektor, ktorý by na to mal mať vytvorené čo najlepšie 
podmienky. V ideálnom prípade by sa tieto dva sektory mali dopĺňať a prelínať na rovnakom území tak, aby bolo možné vytvoriť 
regionálne centrá podobného zamerania, čo sa častokrát deje práve v inovačne úspešnejších krajinách.
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Celkovo je možné jednotlivé krajiny rozdeliť do klastrov podľa toho, či majú vysoké alebo nízke výdavky na vedu a výskum 
v pomere k HDP, či majú vysokú alebo nízku produkciu vedeckých publikácií, aký veľký počet patentov majú a aký je 
podiel výdavkov na výskum zo súkromných zdrojov. Pre lepšiu orientáciu boli použité nasledovné hraničné kritériá: podiel 
GERD (2 %), počet WoS publikácií na milión obyvateľov (2500) a počet PCT patentových prihlášok na milión obyvateľov (150). 
Tieto kritériá nám pomohli lepšie zadefinovať niekoľko hlavných klastrov s podobným správaním (graf č.21). 

Graf č.21                                                                                                      Zdroje: OECD, Web of Science

Ako prvé sú tu škandinávske krajiny spolu so Švajčiarskom (zelená), ktoré sú charakteristické vysokými výdavkami na vedu a výskum 
(okolo 3 % HDP), z ktorých približne dve tretiny sú zo súkromných zdrojov. To sa odráža nielen na vysokej publikačnej aktivite (ob-
vykle viac ako 3000 článkov na milión obyvateľov), ale aj na veľkom počte PCT patentových prihlášok (v každej krajine viac ako 
200 na milión obyvateľov). Tieto krajiny majú spoločné aj to, že dôraz na vedu, výskum a inovácie je strategickou prioritou štátu a 
sú prenášané aj do ostatných sfér spoločnosti. 

Druhé na rade sú krajiny zamerané skôr na praktické výsledky, ako napr. Japonsko, Kórea, Izrael, Nemecko a čiastočne aj Rakúsko a 
USA (modrá). V týchto krajinách sú výdavky na vedu a výskum tiež veľmi vysoké, obvykle 3 % HDP a viac, ale v krajinách ako Izrael 
a Kórea presahujú aj hranicu 4 %. Podiel súkromných zdrojov je ešte o niečo vyšší ako pri predchádzajúcej skupine a zväčša pre-
sahuje 70 %, v prípade Izraela je to aj viac ako 80 %. Ďalším poznávacím znamením týchto krajín je väčší dôraz na počty patentov 
(obvykle viac ako 200) než na počty publikácií, aj keď väčšina z týchto krajín má zaujímavý aj základný výskum.
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Tretím pre nás zaujímavým klastrom sú krajiny ako Veľká Británia (UK), Nový Zéland, Austrália, Kanada, Singapur, Írsko, Holandsko, 
Island, Nórsko a Luxembursko (fialová). Tieto krajiny dosahujú špičkové vedecké výsledky (viac ako 2500 prác na milión obyvate-
ľov), no na druhej strane ich aplikovaný výskum, meraný počtom patentových prihlášok, je vo väčšine prípadov menší. Stále však 
ide o pomerne solídne čísla (cca 100 patentových prihlášok na milión obyvateľov), aj keď za prvými dvoma skupinami už zaostáva 
(výnimkou je Holandsko s takmer 200 patentovými prihláškami). Toto nie je až takým prekvapením, keďže podiel súkromných finan-
cií pre vedu a výskum je oproti predošlým skupinám tiež viditeľne nižší (obvykle výrazne pod 60 %). Čím sú ale tieto krajiny najviac 
zaujímavé je to, že dokážu dosahovať kvalitné až špičkové výsledky s vynaložením pomerne malých prostriedkov – všetky krajiny 
z tejto skupiny totiž majú výdavky na vedu a výskum nižšie ako 2 % HDP. Napríklad UK dáva v pomere k HDP na vedu menej ako 
Estónsko, Slovinsko alebo aj Česká republika, ale či už v počte vedeckých článkov, ich kvalite alebo aj patentových prihláškach tieto 
krajiny ďaleko prekonáva. Zjednodušene povedané, v tomto klastri sa vyskytuje „veľa muziky za (relatívne) málo peňazí“.

Samozrejme, aj v rámci týchto troch klastrov existuje značná heterogenita. Sú ale určitým priblížením sa k lepšiemu pochopeniu celé-
ho systému fungovania vedy, výskumu a inovácií. Systémy v jednotlivých klastroch nie sú rovnaké, ale sledujú podobné ciele – prvý 
klaster maximalizuje vplyv vedy, výskumu a inovácií a kladie ho na jedno z popredných miest v rámci fungovania krajiny; druhý klas-
ter sa zameriava primárne na hmatateľné výsledky výskumu a snaží sa ich čo najefektívnejšie previesť do praxe; pri treťom klastri asi 
nie je náhoda, že väčšina krajín patrí alebo patrila pod „Commonwealth“ alebo ním bola ovplyvnená a tieto krajiny sa zameriavajú 
skôr na cielenejšiu podporu základného výskumu s dôrazom na efektivitu použitia prostriedkov. Presah do aplikovaného výskumu je 
tu tiež pomerne solídny, ale nie je to priorita. 

Avšak nejde len o systém ako celok, niekedy sú zaujímavejšie práve jednotlivé riešenia konkrétnych problémov. V nasledujúcich 
kapitolách sa budeme venovať trom prípadovým štúdiám krajín z jednotlivých klastrov, ktoré by mohli naznačovať možné cesty pre 
určenie dlhodobej stratégie aj pre Slovensko, ako aj ponúknuť inšpirácie k riešeniu niektorých čiastkových problémov. Krajinami, 
na ktoré sa pozrieme bližšie, sú: komplexné Švajčiarsko s vynikajúcou vedou, výskumom aj inováciami; Kórea, ktorá je aj historicky 
výrazne profilovaná na aplikovaný výskum; a všeobecne kvalitný, ale pomerne lacný systém v UK.
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2 Prípadová štúdia 
Švajčiarsko (klaster A)

Prvou krajinou, na ktorej systém sa pozrieme bližšie, je Švajčiarsko. Táto krajina má nielen v súčasnosti, ale aj dlhodobo, najinten-
zívnejší a zároveň špičkový vedecký výkon, ktorý má presah aj do ostatných oblastí spoločnosti. To sa prejavuje nielen na počte 
patentov, ale aj na zamestnanosti v znalostnej ekonomike a konkurencieschopnosti švajčiarskych high-tech produktov a služieb 
v medzinárodnom meradle. 

Začneme pohľadom na základný výskum, kde Švajčiarsko vykazuje najvyšší počet vedeckých prác v pomere k počtu obyvateľov – 
od roku 2000 má priemerný ročný počet prác vo Web of Science (WoS) na milión obyvateľov hodnotu viac ako 3600 (za posledný 
rok je to až 4800 publikácií). Pre porovnanie, druhé v poradí – Dánsko – dosahuje hodnoty 2700 (resp. aktuálne 4100) a Sloven-
sko len 700 (resp. 1100 v poslednom roku). Nie je to však len kvantita vedeckých článkov, ktorá robí zo Švajčiarska vedeckého lídra. 
Okrem veľkého počtu prác je totiž dôležitá aj ich kvalita, a tam Švajčiarsko dosahuje nadpriemerné výsledky citovanosti v každom 
z 22 vedných odborov. Švajčiarsko je tak vedecky na špici vo všetkých odboroch, aj keď na rozvoj niektorých kladie väčší dôraz. 
Špecializácia je zameraná najmä na medicínu, fyziku, geovedy, vesmír, neurovedy, imunológiu, mikrobiológiu a molekulárnu bioló-
giu - až na pár výnimiek ide o vedy výrazne prepojené na farmaceutický priemysel (graf č.22).
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Graf č.22                                                                                                  Zdroj: Essential Science Indicators

Švajčiarsko je taktiež príkladom krajiny, kde na výborný základný výskum nadväzujú aj ostatné ukazovatele inovatívnosti. Medzi naj-
dôležitejšie patrí patentová produkcia, v ktorej Švajčiarsko dlhé roky patrí do prvej trojky krajín s najväčším počtom patentov na mi-
lión obyvateľov. V prípade PCT patentov ide od roku 2000 v priemere o viac ako 270 aplikácií ročne a v poslednom meranom roku 
už o viac ako 320 aplikácií na milión obyvateľov (graf č.8). Pri tzv. triádových patentoch je situácia ešte jednoznačnejšia, keďže sa 
Švajčiarsko so 140 patentmi na milión obyvateľov (graf č.9) nachádza na prvom mieste, nielen historicky, ale aj v poslednom roku. 

Čo však robí zo Švajčiarska takú úspešnú krajinu nielen v základnom výskume, ale aj aplikáciách a v neposlednom rade aj v zna-
lostnej ekonomike ako takej? Ide v podstate o súbor faktorov od histórie, celkového politického nastavenia a konsenzuálneho roz-
hodovania cez systém financovania a hodnotenia až po menej formálny vplyv jednotlivých partnerov. V nasledujúcich odsekoch sa 
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bližšie pozrieme na najvýznamnejšie body, ich vplyv na súčasnú pozíciu Švajčiarska vo svete vedy a inovácií a prejdeme si silnejšie 
aj slabšie stránky tohto systému.

Z historického pohľadu začali koncom 18. a začiatkom 19. storočia s podporou vlády ako prvé vznikať odborné školy, ktoré mali 
po ústupe cechového systému garantovať kvalitu pracovníkov v priemysle. Niektoré kantóny začali neskôr zakladať vlastné univer-
zity a federálna vláda v polovici 19. storočia založila Federálnu polytechniku (súčasné ETH). V druhej polovici 19. storočia boli po-
ložené aj základy chemického a farmaceutického priemyslu, ktorý sa stal hybnou silou vedeckého a inovačného úsilia nasledujúcich 
rokov. 

Ďalšia diferenciácia a formalizácia systému nastala aj ako odpoveď na druhú svetovú vojnu a následnú krízu, keď si Švajčiarsko ako 
prioritu rozvoja určilo práve vedecký a technologický pokrok. V tejto dobe vznikli aj hlavné organizácie, ktoré sú zodpovedné za 
smerovanie a financovanie vedy a výskumu (napr. 1943 Komisia pre technológie a inovácie – CTI1 alebo 1952 Národná švajčiar-
ska nadácia pre vedu – SNSF2 a ďalšie). Hlavné inštitúcie zodpovedné za podporu vedy a výskumu teda už majú vo Švajčiarsku 
dlhoročnú tradíciu.

Posledná fáza vývoja začala v 90. rokoch minulého storočia, keď ekonomická stagnácia urýchlila reformy v celom systéme, či už 
ide o priznanie univerzitného štatútu niektorým odborným školám (Univerzity aplikovaných vied – Fachhochschulen), otváranie sa 
medzinárodným vplyvom (napr. Bolonský proces) alebo vznik akreditačného centra. 

Čo sa týka štruktúry, veda a výskum je prevádzkovaná najmä na vysokých školách (federálne ETH, kantonálne univerzity 
a fachhochschulen), na mimouniverzitných výskumných inštitútoch (veľmi malá časť) a v súkromných podnikoch. Politické rozhodnu-
tia určujúce podmienky na rozvoj a financovanie sú plánované na federálnej, kantonálnej, ako aj spojenej úrovni. Prepojenie medzi 
výskumnými a štátnymi inštitúciami sa deje prostredníctvom vyjednávania v špecifických orgánoch a medzičlánkoch (graf č.23), kde 
sa stretávajú zástupcovia rôznych organizácií, pohybujúci sa na pomedzí výskumu a politiky. Špecifickú úlohu tu zohrávajú aj pro-
fesijné organizácie napojené na priemysel, ktoré majú zo zákona zastúpenie v Švajčiarskej univerzitnej komisii a majú tak možnosť 
sa vyjadriť aj ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa zamestnávateľov a zamestnancov.
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Ako už bolo naznačené, v prípade Švajčiarska je veľmi dôležitá aj interakcia medzi federálnou a kantonálnou úrovňou. Ako všet-
ky ostatné odvetvia, aj veda a výskum fungujú vo federálnom systéme, ktorý dáva samostatné právomoci federálnej správe a iné 
kantónom. Zároveň sa držia princípu subsidiarity, čo znamená, že rozhodnutia aj zodpovednosť by mali byť posunuté čo najnižšie, 
najlepšie na úroveň, na ktorej sa daná činnosť vykonáva. Toto je základ švajčiarskej kultúry konsenzu. Centralizovaná štátna správa 
je v porovnaní s inými krajinami pomerne slabá a naplno tu nefunguje ani systém ministerstiev, ktoré by mali rozhodujúcu úlohu pri 
formovaní politiky, tak ako to poznáme u nás. Pri tvorbe nových rozhodnutí je preto nutná formalizovaná komunikácia na viacerých 
úrovniach, s viacerými partnermi a nie zriedka je zákonom vyžadovaný spoločný postup viacerých orgánov a inštitúcií. Funkcia 
federálnej správy je tak častokrát redukovaná na schvaľovanie rozpočtov, bez konkrétnejšieho určovania strategických cieľov. Fede-

1 https://www.kti.admin.ch/kti/en/home/ueber-uns/die-kti- -entstehung- -leitbild-und-ziele-.html

2 http://www.snf.ch/en/theSNSF/profile/history/Pages/default.aspx#The%20way%20ahead

https://www.kti.admin.ch/kti/en/home/ueber-uns/die-kti--entstehung--leitbild-und-ziele-.html
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rálna vláda, a čiastočne aj parlamentné výbory, zaujímajú skôr pozíciu rozdeľovania zodpovednosti na nižšie orgány.3 ETH, SNSF, 
CTI a medzinárodná spolupráca spadá výhradne pod federálnu správu; ale právomoci pre univerzity, fachhochschulen a odborné 
školy, podobne ako aj regionálne stratégie a podpora startupov, sú už pokryté spoločne na federálnej aj na kantonálnej úrovni.

Pre lepšie pochopenie rozpočtu je zaujímavé pozrieť sa na tri základné veci – celkovú výšku výdavkov na vedu a výskum v porov-
naní k HDP (GERD%), rozdelenie výdavkov na vedu a výskum podľa zdroja financovania a v neposlednom rade aj štruktúru finan-
covania nielen vedy a výskumu, ale aj vysokoškolského sektoru ako takého. 

Pri pohľade na celkovú výšku výdavkov na vedu a výskum patrí Švajčiarsko s 3 % medzi krajiny s najvyššími výdavkami. Pred ním sa 
umiestnili len škandinávske krajiny (Fínsko, Švédsko, Dánsko), ázijské inovačné veľmoci (Japonsko, Kórea) a Izrael. Pre porovnanie, 
Slovensko sa s výdavkami len 0,8 % zaraďuje až na koniec rebríčka (graf č.1). V prípade Švajčiarska ale nejde len o vysoké výdavky 
na vedu a výskum, ale aj prioritizáciu tejto témy v posledných dvoch desaťročiach, keď tieto výdavky rástli v priemere o takmer 2 % 
ročne (priemerný rast EÚ bol len 0,8 %). 

Za pozornosť však nestoja len celkové výdavky, ale aj ich štruktúra. Ak do celého obrazu započítame aj zahraničné peniaze, tak 
sumárne výdavky súkromného sektora tvoria viac ako 70 % všetkých výdavkov na vedu a výskum (pri zahraničných zdrojoch ide, až 
na menšie výnimky, tiež o firemné investície4 - graf č.24). Práve podiel zahraničných investícií do výskumu si zaslúži menšiu odbočku 
– aj napriek pomerne vysokým nákladom dokáže Švajčiarsko zo zahraničia pritiahnuť významný objem financií. To je možné najmä 
vďaka osvedčenej kvalite výskumu, ktorá je podporená aj veľmi dobrou infraštruktúrou. Zahraničné spoločnosti a organizácie tak 
vedia, že za svoje peniaze dostanú adekvátnu kvalitu výstupov a v konečnom dôsledku to pre ne môže byť nielen stabilnejšie, ale aj 
lacnejšie riešenie ako keby mali výskum prevádzkovať v iných krajinách.
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Graf č.24                                                    Zdroj: BFS

Tiež by sa patrilo dodať, že vo Švajčiarsku je štátom financovaný výskum koncentrovaný primárne na univerzitách a mimouniverzitné 
výskumné ústavy tvoria len veľmi malú časť vedeckej produkcie. To súvisí s tým, že sa vláda dlhodobo snaží takéto inštitúty nepodpo-
rovať a čo najviac ich viazať k jednotlivým univerzitám. Takisto akadémie vied vystupujú najmä ako organizácie združujúce vedcov 
s podobným zameraním, ktorí ale pracujú v rôznych inštitúciách, najmä univerzitách.

Poslednou časťou financovania, ktorá má vplyv na vedu a výskum je aj celkový rozpočet vysokého školstva. Keďže základný výskum 
ako taký len zriedkavo prináša okamžitý ekonomický úžitok, doménou firiem ostávajú skôr výdavky na aplikovaný výskum a inová-
cie. Tieto by ale boli z dlhodobého hľadiska bez základného výskumu obtiažnejšie na realizáciu, čo by postupom času znižovalo 
inovačný potenciál celej krajiny. Práve do tejto oblasti výraznejšie vstupuje štát a financuje základný výskum či už cez všeobecnú 
podporu univerzít, infraštruktúru alebo projektové financovanie. Verejné inštitúcie pripravujú a schvaľujú viacročné programy finan-
covania VŠ a výskumu tak, aby boli zosúladené nielen medzi sebou, ale aj s ostatnými výdavkami štátu. Niekoľkoročný horizont 
financovania tak zaručuje stabilnejšie plánovanie výskumu bez veľkých medziročných výkyvov.  V roku 2012 šlo na tieto účely z 
verejných peňazí cca 14 miliárd CHF, s rozdelením medzi federálnu úroveň a kantóny približne pol na pol. Zatiaľ čo sa ale kantóny 

3 SSIC Report: The Constellation of Actors in the Swiss HERI Sector (2015) http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41136.pdf

4 BFS: F+E der Schweiz 2012 Finanzen und Personal (2014) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.180593.pdf

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41136.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.180593.pdf
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upriamujú najmä na financovanie základného chodu kantonálnych univerzít, fachhochschulen a odborných škôl; federálne výdavky 
smerujú skôr na ETH, projektové financovanie vedy a inovácií (SNSF, CTI) a medzinárodných projektov (grafy č.25 a č.26).5
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Grafy č.25 a 26                                                                                                         Zdroj: BBT&EVD

Pri pohľade na rozdelenie rozpočtu treba brať do úvahy aj použitie prostriedkov – najväčšiu časť tvorí základné financovanie inšti-
túcií, a to je prideľované na základe počtu študentov alebo iných špecifických kľúčov. Táto položka je do veľkej miery pod správou 
kantónov. Druhou zložkou sú peniaze na infraštruktúru a treťou je projektové financovanie na základe grantových schém. Keďže 
na federálnej úrovni je prakticky nemožné zasahovať do základného financovania, ktoré je vnímané ako pomerne konzervatívne a 
neflexibilné, snaží sa federálna úroveň usmerniť niektoré priority pomocou projektového či infraštrukturálneho financovania (SNSF, 
CTI, národné kompetenčné centrá, atď.). Práve túto možnosť federálne inštitúcie preferujú najviac, a aj preto rozpočty pre kompe-
titívne udeľované schémy ako SNSF a CTI za desaťročie narástli o viac ako polovicu a ide o najrýchlejšie rastúce položky v celom 
sektore. Pri porovnaní výdavkov ide ale stále o výrazný nepomer medzi základným financovaním inštitúcií a kompetitívnym financo-
vaním projektov. Zo strany federálnej úrovne ide o malú, ale aspoň nejakú páku na usmerňovanie vedy a výskumu – čím viac budú 
jednotlivé inštitúcie pod konkurenčným tlakom, tým skôr sa zamerajú na riešenie aktuálnych výziev. Čo je však potrebné dodať je, že 
konkrétne rozdeľovanie financií na jednotlivé projekty sa už deje prostredníctvom súťaže, kde sú v každom odbore financované len 
tie najkvalitnejšie projekty, ktorých progres je následne sledovaný a vyhodnocovaný mimo priameho dosahu vlády.

Pri porovnaní objemov určených pre SNSF a CTI je tiež jasné, že štát pri financovaní jasne preferuje základný výskum pred apli-
kovaným. Navyše každé financovanie aplikovaného výskumu cez CTI je podmienené spoluprácou s univerzitou alebo verejným 
výskumným inštitútom a firma uchádzajúca sa o podporu musí uhradiť minimálne 50 % nákladov na tento výskum. Pre firmy teda 
nejde o bezrizikovú dotáciu, ale podieľajú sa na nej aj vlastnými prostriedkami. Pri podpore inovačného potenciálu organizuje CTI 
aj viaceré platformy, konferencie a školenia pre začínajúce firmy, poskytuje mentorov, zastrešuje databázu startupov, koordinuje 
investorov a podporuje transfer know-how a technológií6; jednoducho, snaží sa podporiť proces od základného výskumu až po 
predaj finálneho produktu, aby z toho profitovala celá švajčiarska ekonomika. 

Za zmienku tiež stojí to, že štát ani priamo, ani nepriamo finančne nepodporuje súkromné firmy: nemá žiadnu spoluúčasť na ich 
majetku, neposkytuje iné dotácie a ani neumožňuje špeciálne daňové úľavy na výdavky na výskum. Firmy tak investujú do výskumu 
nie zo špekulatívnych dôvodov, ale pre hodnoty, ktoré im prináša výskum ako taký. 

Poslednou vecou, na ktorú sa pozrieme, je štruktúra financovania podľa odborov v rámci projektového financovania SNSF, kde ide 
primárne o prostriedky určené na rozvoj základného výskumu. Celkové rozdelenie na humanitné a spoločenské vedy (25 %), vedy o 
neživej prírode (matematika, prírodné a inžinierske vedy = 37 %) a vedy o živej prírode (biológia a medicína = 38 %) je rozložené 
pomerne rovnomerne a neukazuje veľkú preferenciu ani pre jeden z týchto troch odborov. (graf č.27) Čo by mohlo byť zaujímavé, 
je profilácia kantonálnych univerzít v porovnaní s ETH. Zatiaľ čo ETH je výrazne zameraný na vedy o neživej prírode (až 70 %) a 
takmer vynecháva humanitné a spoločenské odbory (6 %), kantonálne univerzity sa vo výskume najviac orientujú na vedy o živej 

5 BBT&EVD: Bildung, Forschung und Innovation (BFI) BFI-Finanzierung durch Kantone und Bund (2012) http://www.sbfi.admin.ch/php/modules/mediamanager/
sendobject.php?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnJ6IzdeIp96km56Vlmdrl5hOqdayYLGH4tjTy4am06iDf76Af4SN0NTY0oau3aWWpI3Iy5Wn6A--

6 CTI: CTI Multi-year Programme 2013-2016 (2012)  https://www.kti.admin.ch/dam/kti/en/dokumente/ErfolgsgeschichtenundPublikationen/
Taetigkeitsberichte/120508%20Mehrjahresprogramm%20ENG_Web.pdf.download.pdf/120508%20Mehrjahresprogramm%20ENG_Web.pdf

https://www.kti.admin.ch/dam/kti/en/dokumente/ErfolgsgeschichtenundPublikationen/Taetigkeitsberichte/120508%20Mehrjahresprogramm%20ENG_Web.pdf.download.pdf/120508%20Mehrjahresprogramm%20ENG_Web.pdf
https://www.kti.admin.ch/dam/kti/en/dokumente/ErfolgsgeschichtenundPublikationen/Taetigkeitsberichte/120508%20Mehrjahresprogramm%20ENG_Web.pdf.download.pdf/120508%20Mehrjahresprogramm%20ENG_Web.pdf
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prírode (45 %) a aj spoločenské a humanitné vedy (32 %) sú na tom lepšie ako priemer.7 Ide tak o ďalšiu úroveň diferenciácie 
jednotlivých univerzít. Aj keď 70 % univerzitných študentov vo Švajčiarsku študuje na školách pravidelne sa umiestňujúcich v prvej 
dvojstovke svetových rankingov, aj medzi týmito univerzitami sú pomerne výrazné rozdiely. 
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Graf č.27                                        Zdroj: BBT&EVD

Celkovo sa dá povedať, že prepojenie medzi štátom a výskumnými inštitúciami pomocou siete medzičlánkov umožnilo udržať si 
týmto inštitúciám vysokú mieru nezávislosti v určovaní priorít výskumu. Aj keď sa to štát v súčasnosti snaží pomaly meniť navyšovaním 
projektového financovania, v celkovom objeme ide nateraz o malé čísla. Najdôležitejšia tak ostáva medzihra veľkého množstva 
viac či menej dôležitých medzičlánkov, kde prebieha formálna aj neformálna výmena názorov a postupne tak na rôznych úrovniach 
dochádza k zosúladeniu politík a buduje sa tým známy švajčiarsky konsenzus.

Pravdepodobne nejde o najefektívnejší systém riadenia vedy a výskumu, keďže častokrát môže viesť k vyhýbaniu sa konfliktom 
a nepružnosti rozhodovania. Rozhodovacie procesy sú tiež ovplyvňované aj dvojitou úlohou expertov, ktorí sú na jednej strane 
poradcovia a na druhej účastníci týchto procesov. Vyvstáva tak otázka o ich nezávislosti a konflikte záujmov. Jednotliví aktéri majú 
totiž spolupracovať, ale zároveň sú vo vzájomnom boji o limitované prostriedky. Je potom otázne, či prevážia záujmy jednotlivých 
inštitúcií alebo systému. Potrebné sú tak dodatočné kontrolné mechanizmy, ktoré systém ďalej komplikujú.

Podobne negatívne stránky má aj princíp subsidiarity – nakoľko štát neurčuje priority výskumu a z veľkej miery to ponecháva na 
sústavu medzičlánkov, vzdáva sa tým aj debaty o dlhodobom smerovaní a stratégii vedy a výskumu. Toto sa týka najmä finančne 
najnáročnejších projektov a infraštruktúry, ktoré by mohli profitovať z nastavenia jasne stanovenej stratégie rozvoja vedy a výskumu, 
čo by zlepšilo pozíciu výskumu aj v rámci ostatných verejných výdavkov.

Kompetitívny model projektového financovania má tiež nedostatky vo vyššej administratívnej záťaži, ktorú musia vedúci projektov 
pripravovať a vypĺňať. Byrokraciu navyšuje aj založenie akreditačného centra, čo ďalej prispieva k nižšej funkčnosti systému. Aj 
preto sa zvažuje príklon k procesne čo najjednoduchšej forme akreditácií tak, aby bol dopad na vedeckých pracovníkov čo najnižší. 

Švajčiarsky model by sa dal opísať ako pomerne efektívny z dlhodobého hľadiska, ale naopak, značne neefektívny pri operatívnom roz-
hodovaní. Dlhodobá efektivita sa dá vyjadriť pomerom vstupov, ktoré sú do systému vkladané, k výstupom, ktoré z neho dostaneme. Tam 
je síce financovanie výskumu pomerne výrazné (3 % HDP), ale Švajčiarsko zároveň patrí k špičke či už v základnom alebo aplikovanom 
výskume. Na druhej strane sú rozhodovacie procesy v mnohých prípadoch prebytočné a vynútený konsenzus znižuje flexibilitu systému. 

Podobne funguje aj nastavovanie stratégie výskumu, kde chýba rozhodujúci činiteľ a vláda do smerovania výskumu zasahuje len 
veľmi okrajovo, zameranie výskumu si teda vo veľkom určujú jednotlivé vysoké školy. Pri tom všetkom ale patrí Švajčiarsko spomedzi 
európskych krajín k tým viac špecializovaným, keďže nadpriemerný objem výskumu sa koncentruje práve na medicínske a farmace-
utické odvetvia, čím Švajčiarsko v týchto odvetviach získava konkurenčnú výhodu.

7  SNSF: Research funding in figures (2014) http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/por_fac_sta_jb14_e.pdf

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/por_fac_sta_jb14_e.pdf
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Úspechy Švajčiarska neprišli náhodne, ale sú výsledkom desaťročí systematickej podpory vedy a výskumu nie za konkrétnym účelom, 
ale preto, lebo veda a inovácie prinášajú ekonomike najvyššiu pridanú hodnotu, umožňujú lepšie odolávať ekonomickým krízam, po-
mocou nich vedia lepšie čeliť výzvam v rýchlo sa meniacom svete a v konečnom dôsledku zlepšujú aj kvalitu života celej spoločnosti. 
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3 Prípadová štúdia Kórea (klaster B)
Druhou krajinou, ktorú si rozoberieme podrobnejšie, bude Kórejská republika. Na rozdiel od Švajčiarska nepatrí Kórea medzi 
dlhodobých lídrov vo vede, výskume ani inováciách a medzi špičku sa prepracovala len v posledných rokoch. Kórea patrí medzi 
najrozvinutejšie krajiny na svete so solídnym HDP a výborným Indexom ľudského rozvoja. Nebolo tomu ale vždy tak – ešte v roku 
1961 bolo HDP na obyvateľa menej ako 100$ a Kórea bola pod úrovňou krajín, ako napr. Bangladéš, Keňa, Sudán, Čad a mnohé 
ďalšie. Keď si k tomu pripočítame viac ako 80 %-ný podiel rurálneho obyvateľstva živiaceho sa najmä poľnohospodárstvom a nedo-
statok nerastných surovín, asi by nikto nepredpovedal, že o 50 rokov pôjde o jednu z najrozvinutejších krajín sveta.8 Kľúčom k tomuto 
výraznému ekonomickému progresu bolo okrem viacerých externých faktorov aj správne určenie ekonomickej stratégie a využitie 
príležitostí, ktoré ponúka veda a výskum, aj keď v prípade Kórey sa veda do popredia začala dostávať len v posledných rokoch. 
Kórejský výskum je výrazným spôsobom zameraný na inovácie a aplikácie v praxi, aj vďaka čomu sa za pol storočia dokázala 
Kórea dostať spomedzi najchudobnejších krajín sveta medzi tie najbohatšie. 

Čo sa týka vedeckého výkonu, Kórea vykazuje pomerne malý počet vedeckých prác v pomere k počtu obyvateľov, kde je od roku 
2000 s priemerným počtom prác vo WoS na milión obyvateľov len o málo lepšia od Slovenska a za Švajčiarskom zaostáva viac ako 
štvornásobne. Čo si ale zaslúži pozornosť je vývoj za posledných 15 rokov. V roku 2000 na tom totiž bola Kórea ešte horšie ako 
Slovensko a odvtedy len 2 krajiny OECD urobili väčšie pokroky ako Kórea (Luxembursko a Portugalsko - graf č.7).

Ale ako sme už spomenuli, nejde len o kvantitu vedeckých článkov – a v kvalite je na tom Kórea o poznanie horšie. Vykazuje znaky 
podobné Slovensku, kde len jeden okrajový odbor (0,1 % z počtu publikácií) dosahuje nadpriemernú svetovú citovanosť (graf č.28). 
Čo je ale zaujímavejšie je špecializácia odborov, ktorá dáva tušiť, čo kórejskí vedci v porovnaní so svetom preferujú. V tomto smere 
sú v popredí vedy o materiáloch, počítačové vedy, inžinierstvo, fyzika, mikrobiológia, farmácia a chémia. Podobne ako v prípade 
Švajčiarska sú tak preferované odbory napojené na domáci priemysel. Na opačnom konci preferovaných odvetví je psychológia, 
spoločenské vedy, geovedy, ekonómia, ekológia a „zelená“ biológia. 
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8  Gupta N: Innovation Policies of South Korea (2013) https://www.ida.org/~/media/Corporate/Files/Publications/STPIPubs/ida-d-4984.ashx
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Aj keď pokrok vo vede je v prípade Kórei viditeľný, stále nedosahuje úroveň, ktorú by sme pri podobne rozvinutej krajine očakávali. 
Ako už ale bolo naznačené, nie je to základný výskum vyjadrený počtom publikácií, čo hnal Kóreu v posledných desaťročiach do-
predu. Pre potreby priemyslu je oveľa zaujímavejší aplikovaný výskum a s tým súvisiace patenty, a tam patrí Kórea medzi popredné 
svetové krajiny. Na milión obyvateľov dosahuje viac ako 220 PCT patentových prihlášok (graf č.10) a keďže v roku 2000 bola táto 
hodnota nižšia ako 50, znamená to, že za 15 rokov žiadna iná krajina OECD nezaznamenala podobne impozantný nárast. Veľmi 
podobná situácia je aj pri tzv. triádových patentoch, kde má Kórea niečo cez 60 patentov na milión obyvateľov (graf č.9). Zatiaľ 
dosahuje o niečo nižšie pozície oproti prvým v poradí, ale rast od roku 2000 je oproti ostatným krajinám o poznanie rýchlejší a je 
predpoklad, že v dohľadnej dobe sa už Kórea bude nachádzať na treťom mieste na svete.

Ako presne sa Kórea dostala na súčasnú úroveň bude jasnejšie, keď sa pozrieme na historický vývoj, politické nastavenie a systém 
financovania a hodnotenia vo vede a výskume. V ďalších častiach si bližšie rozoberieme najvýznamnejšie faktory a rozhodnutia, 
ktoré najviac ovplyvnili súčasnú pozíciu Kórey najmä vo svete výskumu a inovácií a pozrieme sa na silnejšie aj slabšie stránky tohto 
typu systému. 

Pri pohľade do histórie sa nedá opomenúť jedno silné špecifikum, a tým je občianska vojna, ktorá rozdelila Kóreu na relatívne vyspe-
lejší a industriálnejší sever a rurálnejší juh bez väčšieho nerastného bohatstva. Po niekoľkých rokoch tápania sa po prevrate začiat-
kom šesťdesiatych rokov začali na juhu implementovať stratégie rastu, pre ktoré bol kľúčový rozvoj priemyslu a orientácia na export. 
Kórea mala v začiatkoch veľmi lacnú a málo sofistikovanú pracovnú silu, ktorú sa snažila využiť hlavne v ľahkom priemysle. Keďže 
krajina bola prakticky bez nerastných surovín, bola nútená hľadať nové cesty rozvoja. Už vtedy vláda položila základy budúceho 
rastu, keďže okrem rýchleho vzdelávania más začala postupne zakladať viaceré výskumné inštitúty, technické univerzity, budovať 
technologickú infraštruktúru a získavať naspäť svojich výskumníkov pôsobiacich v zahraničí. V ďalších dekádach Kórea prechádzala 
postupne na ťažký a chemický priemysel, neskôr cez automobilový a elektrotechnický priemysel ku komunikačným a IT technoló-
giám, aby sa v súčasnosti pomaly posúvala k bio- a nano- technológiám.9 S týmito prechodmi bol prepojený aj výskum: spočiatku 
postačovali drobné vylepšenia a adaptácia zahraničných technológií v domácich podmienkach, neskôr sa rozvíjalo licencovanie, 
reverzné inžinierstvo a Kórea napodobňovala svetové vynálezy, až ju nakoniec stúpajúca cena práce a medzinárodná konkurencia 
doviedli k vlastnému výskumu. Išlo tak o cestu od učenia sa zo  zahraničných skúseností k vlastnému vývoju, alebo inak, o cestu od 
imitácií k inováciám. V súčasnosti už ale aj tento vývoj naráža na svoje hranice a bez základného výskumu a kreatívneho prístupu 
bude pre Kóreu čoraz ťažšie napredovať ďalej.

Čo sa týka štruktúry, veda a výskum je prevádzkovaná najmä v súkromných podnikoch, vládnych inštitútoch a vysoké školy sú až na 
treťom mieste. Ide teda oproti Švajčiarsku o diametrálne odlišný prístup, keďže tam základ tvoria práve univerzity (aj v spolupráci 
s firmami). Toto súvisí so silnou pozíciou centrálnej vlády (do roku 1987 bola Kórea prakticky diktatúrou), ktorá výrazne zasahuje 
do mnohých stránok vedy a výskumu. Už od začiatkov vláda podľa aktuálnych potrieb priamo zriaďovala a financovala výskumné 
inštitúty, veľakrát už aj s konkrétnym zameraním (napr. Kórejský inštitút pre atómovú energiu; elektrotechnológie; biotechnológie; 
genetiku; morský výskum; transport; tabak, atď). Tieto inštitúty boli a stále ostávajú preferovanou formou prevádzkovania výskumu 
pred univerzitami, aj keď sa to pomaly začína meniť a s postupnou zmenou dôrazu na základný výskum sa zvyšuje aj úloha univer-
zít. Na rozdiel od Švajčiarska ale kórejská vláda priamo vstupuje do jednotlivých procesov, značne ovplyvňuje smerovanie vedy 
a výskumu a určuje a kontroluje aj presné témy, ktoré sa majú skúmať.10 V Kórei si napríklad zadávateľ častokrát vyberal vedca na 
riešenie konkrétneho projektu a nie vedec si vyberal projekt, ktorému sa bude venovať. Tento prístup má výhodu v tom, že je možné 
z centrálnej úrovne lepšie naplánovať priority a určiť strategické smerovanie vedy a výskumu, ale na druhej strane sa tým výrazne 
okliešťujú možnosti na základný výskum, ktorý je zo svojej povahy skôr dlhodobý, bez konkrétneho účelu a hnaný vedcami zdola.

Najväčší objem výskumu sa však deje v súkromných podnikoch, najmä veľkých korporáciách ako Samsung, LG, Hyundai, atď. Ich 
sila a prepojenosť s vládou v začiatkoch pomáhali rozhýbať priemysel aj výskum, ale postupom času ich výsadné postavenie začína 
obmedzovať inovatívnosť menších podnikov, ktoré nefungujú v rovnakých podmienkach. Preto sa viaceré vládne iniciatívy zameria-
vajú práve na podporu výskumu v menších firmách, napríklad povinným verejným obstarávaním inovatívnych produktov a služieb 
od menších firiem alebo aj podporou startupov. Vláda tiež prevádzkuje stovky inkubátorov po celej krajine, poskytuje pôžičky a 
záruky pre malé začínajúce firmy a niektoré aj priamo financuje. Na rozdiel od Švajčiarska sa tiež vláda snaží priamo usmerňovať 
zameranie firiem na vedu a výskum, či už ide o spolufinancovanie, granty, zákonné úpravy, zjednodušenie administratívy, daňové 
zvýhodnenia pre firmy alebo daňové zvýhodnenia pre zamestnancov (zníženie/odpustenie dane z príjmu zamestnanca pracujúce-
ho vo výskume).11 Zatiaľ čo verejné financovanie vedy a výskumu sa od roku 2000 zvýšilo o polovicu, súkromné zdroje sa viac ako 
zdvojnásobili (graf č.29). Všetky tieto faktory majú za následok výrazné zatraktívnenie výskumu z pohľadu firiem a počty spoluprác 

9 OECD: Industry and Technology Policies in Korea (2014) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/industry-and-
technology-policies-in-korea_9789264213227-en 

10 Bartzokas A: Monitoring and analysis of policies and public financing instruments conducive to higher levels of R&D investments - Country Review Korea (2008) 
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/korea.pdf

11 O’Donnel T: South Korea SME Innovation Support Schemes (2012) http://www.yumpu.com/en/document/view/8934952/south-korea-sme-innovation-support-
schemes-pro-inno-europe
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s univerzitami a výskumnými inštitútmi, ako aj počty súkromných výskumných centier, sa postupne zvyšujú. Ťažisko štátnej podpory sa 
v posledných rokoch presúva od priameho financovania k nepriamej podpore cez spomínané inkubátory, networking, poskytovanie 
infraštruktúry, právneho rámca a podobné opatrenia.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

BERD% HERD% GovERD%

13%

79%

7%

9%11%

Výskumníci

79%

Univerzity Firmy 

Vláda

Výdavky

Grafy č.29 a 30                                                                                                                Zdroj: OECD

Pri pohľade na celkovú výšku výdavkov na vedu a výskum patrí Kórea s viac ako 4 % GERD medzi krajiny s najvyššími výdavkami, 
pred ňou sa umiestnil len Izrael. V prípade Kórei ale nejde len o vysoké výdavky na vedu a výskum, ale aj o prioritizáciu tejto témy 
v posledných rokoch, keď tieto výdavky od roku 2000 narástli takmer dvojnásobne, čo sa nepodarilo žiadnej inej krajine s výnimkou 
Estónska a Číny (graf č.1). Avšak za pozornosť nestoja len celkové výdavky, ale aj ich štruktúra, kde výdavky súkromného sektora tvo-
ria takmer 80 % všetkých výdavkov na vedu a výskum a naopak, výdavky na vysoké školy len menej ako 10 %. S výdavkami je spätý 
aj počet výskumníkov, ktorých je o niečo viac na univerzitách ako vo výskumných inštitútoch, stále je tam ale výrazné zaostávanie za 
súkromným sektorom (graf č.30). Poslednou vecou, na ktorú sa pozrieme, je štruktúra štátneho financovania podľa odborov, kde je 
oproti Švajčiarsku najväčšia zmena v postavení humanitných a spoločenských vied, ktoré v Kórei zďaleka nie sú prioritou12 (graf č.31).
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12 Lee JJ: UNESCO Science Report 2010 - Republic of Korea (2010) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_r-korea_EN.pdf 
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Celkovo majú inovácie v Kórei pomerne dobré postavenie a dostatočné financovanie, ale pre krajiny na úrovni Kórei je už k úspeš-
ným inováciám potrebný aj pomerne riskantnejší základný výskum, keďže bez nových a nečakaných vedeckých výsledkov je ťažké 
vyvinúť ďalšiu prevratnú technológiu. Kórei už prestáva stačiť kopírovanie zahraničných poznatkov a potrebovala by tvoriť aj vlastnú 
vedu, na ktorú v jej prípade začal byť kladený dôraz len pred niečo viac ako 10 rokmi. Na rozdiel od vývoja ale vede trvá oveľa 
dlhší čas, kým začne prinášať výsledky a aj ľudské zdroje potrebné pre vedu vykazujú inú kvalitu – už nepostačuje dodržiavať zave-
dené iteratívne postupy pri dizajne a vylepšovaní existujúcich vecí, ale je potrebná aj dávka zvedavosti a kreativity (na čo kórejské 
školstvo, zamerané skôr na memorovanie, nie je pripravené). Napriek tomu, že má Kórea pomerne vysokú intenzitu výdavkov na 
vedu a výskum a aj rozsiahlu a kvalitnú infraštruktúru, aj kvôli silnej centralizácii je efektivita výskumu pomerne nízka a potrební sú 
aj kvalitnejší vedci a výskumníci. 

Oproti základnému výskumu je rozdelenie verejných peňazí pomerne výrazne orientované v prospech aplikovaného výskumu a vý-
voja (cca 35 % vs. 65 %) a aj na výskumných univerzitách tvorí základný výskum menej ako polovicu celého výskumu. Univerzity pri 
verejnom financovaní nie sú na prvom mieste, a preto sú nútené hľadať si zdroje v súkromnom sektore a naopak, štát podporuje firmy 
v spolupráci s univerzitami, čoho výsledkom vlastne je, že sa ďalej odvádza ťažisko od základného k aplikovanému výskumu.13 Naj-
väčšia výzva tak v súčasnosti je, ako poriadne rozbehnúť základný výskum, keďže úspešnosť technologického pokroku v najbližších 
desaťročiach sa bude odvíjať práve od tohto faktora. 

Prvý výraznejší program na podporu vedy na univerzitách prišiel v 90-tych rokoch a slúžil na podporu individuálnych (špičkových) 
vedcov: pre začínajúcich vedcov to bol 9-ročný program s niekoľko-státisícovou dotáciou (fungoval na princípe 3+3+3 roky, pričom 
po každom období bolo vyradených 15 % najhorších projektov); obdobný program fungoval aj pre špičkových vedcov, ktorý bol 
ale nastavený na 5+5 rokov s dotáciou prevyšujúcou milión dolárov.14 Na podobnom kompetitívnom modeli boli postavené aj dva 
projekty ‘BrainKorea21’, kde boli podporované najlepšie vedecké skupiny.15 Ďalšia vlna prišla s ‘Inciatívou 577’, ktorá si dala za 
cieľ, aby Kórea dosiahla výdavky na výskum vo výške 5 % HDP, aby sa výskum zameral na 7 definovaných oblastí a aby sa Kórea 
v základnom výskume dostala medzi 7 najdôležitejších krajín sveta, čo sa týka kvality vedeckých výstupov. A práve toto je možno 
dôležité zdôrazniť – aj keď sa Kórea v pomere vedeckých publikácií k počtu obyvateľov nachádza v spodnej časti rebríčka, čím ďa-
lej, tým viac sa do popredia dostáva nie kvantita vedeckých výstupov, ale najmä ich kvalita vyjadrená počtom citácií – nepotrebujú 
teda publikácie pre publikácie, dôležitá je aj ich citovanosť a celkový prínos. 

Kórejský model by sa dal opísať ako jednostranne zameraný na vývoj a inovácie, čo síce desaťročia umožňovalo rozvíjať ekonomiku 
expresným tempom, ale na súčasnej úrovni rozvinutosti krajiny už naráža na limity rastu a výrazné úskalia v podobe zanedbaného 
základného výskumu. Dlhodobá efektivita vyjadrená pomerom vstupov a výstupov naznačuje, že za pomerne veľké peniaze (4 % 
HDP) dokázala Kórea vybudovať silne priemyselne zameraný výskum, ale vedecké výsledky nezodpovedajú vynaloženým nákla-
dom. Na to má čiastočne vplyv aj centralizácia rozhodovacích procesov, kde vláda výrazne zasahuje do výberu priorít pre výskum. 
Toto zlepšuje flexibilitu a umožňuje rýchlo reagovať na vývoj v priemysle, ale na druhej strane to nepraje základnému výskumu, ktorý 
potrebuje dostatočný čas, aby sa mohol naplno rozvinúť.

V blízkej budúcnosti totiž žiadne terajšie čísla ani výdavky nemusia Kórei zabezpečiť zotrvanie na súčasných pozíciách. Dôležité 
bude, ako sa krajina dokáže preklopiť na vyššiu úroveň technologickej kapacity a kreativity. Na jednej strane Kórea zatiaľ neoplýva 
dostatočnou hĺbkou poznania v základnom výskume, aby mohla sama generovať nápady pre aplikovaný výskum a vývoj v podob-
nom rozsahu ako USA alebo niektoré európske krajiny a na strane druhej nedokáže cenou vzdelanej pracovnej sily konkurovať 
krajinám ako Čína.16 Kórea si to už uvedomuje, a preto sa do popredia postupne dostávajú univerzity a základný výskum.

13 OECD: Science, Technology and Industry Outlook 2014 - Korea http://www.oecd.org/korea/sti-outlook-2012-korea.pdf

14 http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/41731/22872

15 Seong S et al.: Brain Korea 21 - Phase II (2008) http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG711.pdf

16 Campbell JR: Building an IT Economy: South Korean Science and Technology Policy; Issues in Technology Innovation, No 19 (2012) http://www.brookings.edu/~/
media/Research/Files/Papers/2012/9/12%20korean%20technology%20campbell/CTI_19%20_Korea_Tech_Paper_Formatted.pdf

http://www.oecd.org/korea/sti-outlook-2012-korea.pdf
http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/41731/22872
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG711.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2012/9/12%20korean%20technology%20campbell/CTI_19%20_Korea_Tech_Paper_Formatted.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2012/9/12%20korean%20technology%20campbell/CTI_19%20_Korea_Tech_Paper_Formatted.pdf
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4 Prípadová štúdia UK (klaster C)
Posledná krajina, na ktorej systém sa pozrieme bližšie, je UK. Tá stabilne a dlhodobo kladie dôraz skôr na základný výskum, ktorý 
je pomerne intenzívny a zároveň patrí do najužšej svetovej špičky. Toto robí z UK lídra (druhé miesto za US v celkovom počte citácií) 
a zároveň svetovú liaheň výskumníkov. Pri konkrétnych číslach vedeckého výkonu vykazuje UK vysoký počet vedeckých prác v po-
mere k počtu obyvateľov, kde je od roku 2000 priemerný ročný počet prác vo Web of Science (WoS) na milión obyvateľov viac ako 
2300 (za posledný rok 2700 publikácií). Ale ako už bolo spomenuté, ešte dôležitejšia je kvalita, kde UK udáva trendy vo všetkých 
vedných disciplínach a dosahuje nadpriemerné výsledky citovanosti v každom z 22 vedných odborov. UK je tak vedecky na špici vo 
všetkých odboroch a aj vďaka otvorenému a kompetitívnemu systému priťahuje najlepších a najperspektívnejších vedcov z celého 
sveta. Špecializácia je zameraná najmä na vedy o vesmíre, ekonómiu, spoločenské vedy, psychológiu, ale aj molekulárnu biológiu, 
imunológiu, geovedy, mikrobiológiu, neurovedy a medicínu – ide tak o dve vetvy výskumu, všeobecnejšiu biologickú vetvu („biela“ 
biológia) a vedy zamerané na spoločnosť ako takú (graf č.32).
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Čo sa týka ostatných ukazovateľov inovatívnosti, tu Spojené kráľovstvo mierne zaostáva, keď sa mu nedarí špičkové výsledky 
základného výskumu prenášať do praxe v dostatočnom rozsahu. Zatiaľ čo v počte prác a najmä citovanosti patrí medzi najlepšie 
krajiny vo svete, pri patentovej produkcii sa umiestňuje len v strede rebríčka. V prípade PCT patentových prihlášok sa od roku 2000 
až doteraz pohybuje na podobných úrovniach tesne pod hranicou 100 prihlášok na milión obyvateľov (graf č.10). Za Kóreou tak 
zaostáva viac ako dvojnásobne a za Švajčiarskom dokonca trojnásobne. Veľmi podobná je aj situácia pri triádových patentoch, kde 
sa UK pohybuje pod hranicou 30 patentov na milión obyvateľov a patrí rovnako medzi stredne silných inovátorov (graf č.9). Stále 
ide o pomerne solídne čísla ukazujúce možnosti rozvoja, ktoré je ale možné uchopiť aj lepšie.

Z historického hľadiska patrí Spojené kráľovstvo medzi najstaršie krajiny venujúce sa výskumu, pričom prvá univerzita vyučovala už 
v jedenástom storočí a do konca šestnásteho storočia na jej území fungovalo už 7 univerzít. Výskum sa preto dlhodobo koncentroval 
práve na týchto inštitúciách, ktoré si strážili svoju samostatnosť voči centrálnej vláde, čo bolo posilnené aj vnútorným delením univer-
zít na čiastočne nezávislé „colleges“. Aj výskumné priority boli teda dlhodobo určované zdola a tento stav bol oficiálne potvrdený 
začiatkom dvadsiateho storočia v tzv. Haldaneho princípe, ktorý uzákonil, že rozhodnutia o smerovaní vedy a výskumu by mali byť 
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robené primárne vedcami a nie politikmi.17 Financovanie tak bolo presunuté na výskumné výbory, ktoré sú formálne nezávislé od 
centrálnej vlády, ktorá poskytuje prostriedky a hlavný strategický rámec, ale ďalšie prerozdeľovanie je už v kompetencii jednotlivých 
výborov. Celkovo je britský systém výskumu do veľkej miery tvarovaný históriou, výrazne autonómny a zameraný skôr na postupné 
budovanie vedomostí, nie na aplikovaný výskum. Ide tak o evolučný prístup k vede, čo je v ostrom kontraste s prípadom Kórei, ktorej 
systém je zameraný najmä na rýchle zmeny zamerania výskumu, centralizované riadenie a okamžité praktické výsledky. 

Vláda v UK možno neurčuje priamo priority výskumu, ale dáva o to väčší pozor na jeho kvalitu. Existuje tu tzv. duálna podpora vý-
skumu, kde časť prostriedkov ide na univerzity formou blokového financovania a časť cez projektové schémy. Blokové financovanie 
má základ v komplexných hodnoteniach prevádzaných v niekoľkoročných rozostupoch (RAE/REF). Tieto hodnotenia sú zamerané 
na podrobnejšie hodnotenie niekoľkých najlepších prác prihlásených výskumníkov, ktoré sú posudzované podľa významnosti, origi-
nality a použitých metód.18 Na základe výsledkov tohto hodnotenia je potom pridelená dotácia škole ako celku. Naopak, projek-
tové schémy sa zameriavajú na posudzovanie jednotlivých projektov a financie sú pridelené konkrétnemu výskumníkovi. Jednotlivé 
projekty sú hodnotené výskumnými výbormi pre danú oblasť, teda napríklad filozofický projekt je posudzovaný vo výbore pre hu-
manity, ktorý ma určený svoj rozpočet. Dalo by sa povedať, že zatiaľ čo blokové financovanie sa pozerá do minulosti, projektové sa 
zameriava skôr na posudzovanie budúceho potenciálu (aj keď dôležitú úlohu tu tiež zohrávajú aj minulé výsledky).19 Okrem týchto 
dvoch schém v UK funguje aj financovanie cez priame zadanie z jednotlivých ministerstiev (napr. armáda), zahraničné či súkromné 
prostriedky a veľkou mierou sa na financovaní vedy a výskumu podieľajú aj charity (graf č.33). V týchto prípadoch ide buď o priamu 
objednávku, alebo sa zadávatelia (najmä v prípade charít) orientujú podľa verejných výsledkov kvality univerzít podľa komplexných 
hodnotení/projektov.
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Keď sa pozrieme na celkové financovanie vedy a výskumu, zistíme pomerne zaujímavú vec, a to, že s podielom výdavkov len 1,6 % 
patrí UK medzi podpriemerné krajiny OECD. Ide o financovanie zhruba na úrovni polovice výdavkov Švajčiarska a aj krajiny ako 
Česká republika dávajú na vedu a výskum väčší podiel financií ako UK. Ako u jednej z mála krajín sa tiež tieto výdavky od roku 
2000 pomaly znižujú (graf č.1). Pri štruktúre financovania je zrejmé menšie zameranie na súkromný sektor, kde patrí UK s hodnotou 
65 % skôr k priemeru spomedzi krajín OECD. Dôležitosť univerzít ako motorov výskumu je zvýraznená aj počtom výskumníkov 
v jednotlivých sektoroch, pričom UK s takmer 60 % výskumníkmi pracujúcimi vo vysokom školstve patrí medzi najvyššie postavené 
krajiny v tomto ukazovateli (graf č.5). 

Ako už bolo spomenuté, štátom financovaný výskum je koncentrovaný primárne na univerzitách a dôraz je kladený najmä na kva-
litu. Preto by nemalo byť prekvapujúce, že 10 % najlepších univerzít si medzi sebou rozdelilo viac ako polovicu blokových grantov, 
takmer dve tretiny projektového financovania a viac ako tri štvrtiny peňazí z charít (graf č.34).  Ide tak o naozaj kompetitívny systém, 
ktorý berie hodnotenie výskumu vážne. Nefunguje len „pro forma“, ale výsledky na základe kvality výskumu výrazne určujú zame-
ranie jednotlivých univerzít.

17 UISS Committee: Putting Science and Engineering at the Heart of Government Policy - The Haldane Principle (2009) http://www.publications.parliament.uk/pa/
cm200809/cmselect/cmdius/168/16807.htm

18 Rosenberg G: REF Manager’s report (2015)  http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/REF_managers_report.pdf

19 RCUK: Impact Report 2014   http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/publications/2014ImpactReport.pdf

20 Hughes A et al: The Dual Funding Structure for Research in the UK (2013)    https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/181652/bis-13-545-dual-funding-structure-for-research-in-the-uk-research-council-and-funding-council-allocation-methods-and-the_pathways-to-impact-of-
uk-academics.pdf

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmdius/168/16807.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmdius/168/16807.htm
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Zaujímavý je aj pohľad na štruktúru projektového financovania podľa odborov. Podľa špecializácie výskumu a dôrazu na spolo-
čenské vedy je predpoklad, že výdavky na túto kapitolu budú relatívne vyššie, opak je však pravdou a výdavky na humanitné a 
spoločenské vedy (cca 10 %) sú približne na úrovni Kórei, ktorá je ale výrazne orientovaná na praktické aplikácie a spoločenské 
vedy pre ňu nie sú prioritou (graf č.35). 

Za zmienku tiež stojí to, že štát podporuje výskum v súkromnom sektore rozsiahlou batériou stimulov, či už priamo cez fondy rizikového 
kapitálu a rozmanité dotácie alebo nepriamo cez špeciálne daňové úľavy na výdavky na výskum,21 networking, vzdelávanie startupov a 
podnikateľské zóny na univerzitách.22 Vláda teda v istej obmedzenej miere skúša takmer všetky spôsoby podpory prenosu výskumných po-
znatkov do praxe a je predpoklad, že po vyfiltrovaní tých najefektívnejších bude UK v nasledujúcich rokoch stúpať aj v parametroch inovácií. 
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21 Fowkes RK et al: Evaluation of Research and Development Tax Credit (2015) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/413629/HMRC_WorkingPaper_17_R_D_Evaluation_Final.pdf

22 Innovate UK: Innovation: get details about Innovate UK funding competitions (2015) https://www.gov.uk/guidance/innovation-get-details-about-innovate-uk-
funding-competitions#collaborative-research-and-development

23 UK Dpt of Business, Innovation & Skills: Science and research budget allocations for FY 15/16  (2014)  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/278326/bis-14-p200-science-and-research-budget-allocations-for-2015-to-2016.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/413629/HMRC_WorkingPaper_17_R_D_Evaluation_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/413629/HMRC_WorkingPaper_17_R_D_Evaluation_Final.pdf
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Ak by sme mali stručne charakterizovať britský systém, dalo by sa povedať, že prepojenie medzi štátom a univerzitami sa vo výskume 
deje na viacerých úrovniach, ale takmer všetky závisia od kvality ponúkaných výstupov. Najväčšiu váhu majú projektové schémy, 
ktoré sú prevádzkované výskumnými výbormi a majú od štátu zaručenú vysokú mieru nezávislosti. Štát tiež pravidelne organizuje 
hodnotenia vedeckej kvality oddelení a podľa týchto hodnotení sú potom jednotlivé univerzity financované. Ide o pomerne náročné 
posudzovanie a administratívna záťaž býva veľmi častou výhradou k tomuto systému. Celý proces je tiež značne nákladný (takmer 
50 miliónov libier pre štát a štvrť miliardy celkovo)24 a keďže do veľkej miery koreluje s výsledkami posudzovania projektových 
schém, pravidelne sa vyskytujú snahy o jeho zjednodušenie. 

Čo v UK nefunguje ideálne je prepojenie základného a aplikovaného výskumu na vývoj a inovácie. Patentová výkonnosť je solídna, 
ale určite poskytuje priestor na zlepšenie. Ekonomika je ale pomerne zdravá a konkurencieschopná a spolu s veľmi silným finančným 
sektorom zatiaľ nepociťuje výrazný nedostatok inovácií. V tomto smere sú pomerne zaujímavé výsledky prieskumu, podľa ktorého 
pracovníci z najlepšie hodnotených oddelení vykazujú najväčšiu afinitu k spolupráci s priemyslom a k podávaniu patentových prihlá-
šok.25 Z toho vyplýva, že podpora kvalitného výskumu môže mať dopad aj na nadväzujúce aplikácie. Avšak štát nefinancuje výskum 
len kvôli jeho ekonomickým prínosom a značná časť je zameraná aj na zlepšenie prostredia a poznanie samotné.

Každopádne, úloha štátu je pomerne zredukovaná na zabezpečenie hodnotenia, celkového financovania a určenie všeobecnej 
stratégie; konkrétne priority sú už do veľkej miery mimo jeho kontrolu. Až na občasnú ťažkopádnosť pri hodnotení ide o stabilný a 
efektívny systém, ktorý vykazuje vynikajúce výsledky vo vede a výskume za relatívne malý objem financií. Keďže gro výskumu je 
prevádzkované na univerzitách, kde sa nachádza aj väčšina pracovníkov vo výskume, ide o systém, ktorý sa svojou povahou najviac 
ponáša na ten slovenský. Najväčšie rozdiely sú práve v efektivite výberu špičiek, kde má UK zavedený výrazne kompetitívny model 
hodnotenia a ten značne zamedzuje plytvaniu prostriedkov na neperspektívne projekty a slabšie inštitúcie.

24 Farla K & Simmonds P: REF 2014 Accountability Review: Costs, benefits and burden (2015) http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/
Independentresearch/2015/REF,Accountability,Review,Costs,benefits,and,burden/2015_refreviewcosts.pdf

25 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181652/bis-13-545-dual-funding-structure-for-research-in-the-uk-research-
council-and-funding-council-allocation-methods-and-the_pathways-to-impact-of-uk-academics.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181652/bis-13-545-dual-funding-structure-for-research-in-the-uk-research-council-and-funding-council-allocation-methods-and-the_pathways-to-impact-of-uk-academics.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181652/bis-13-545-dual-funding-structure-for-research-in-the-uk-research-council-and-funding-council-allocation-methods-and-the_pathways-to-impact-of-uk-academics.pdf
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5 Možnosti rozvoja pre Slovensko
Aká je situácia Slovenska a aké poučenie si z predchádzajúcich kapitol môžeme zobrať? Postupne sa pozrieme na jednotlivé faktory 
ako sú výsledky vedy a výskumu, financovanie a celkový systém, zadefinujeme našu pozíciu a naznačíme možné cesty ďalšieho 
rozvoja.

Slovensko ako krajina nekladie na vedu a výskum veľký dôraz. Občasne sa zjavia výnimočné výsledky, ale ide skôr o špičkových 
jednotlivcov alebo vedecké tímy a nie o výsledok systematickej podpory výskumu. Kvalitnejší výskumníci majú tendenciu zo Sloven-
ska skôr odchádzať ako prichádzať – stráca sa tak časť potenciálu a kvôli nízkej atraktivite systému je ťažké prilákať adekvátnu 
náhradu zo zahraničia (Slovensko v tomto smere ani nevyvíja žiadnu aktivitu). Takmer dve tretiny výskumníkov je zamestnaných na 
vysokých školách (graf č.5), kde je tento pomer na prvom mieste spomedzi sledovaných krajín. Toto čiastočne vplýva aj na ostatné 
faktory a tvaruje celý systém vedy a výskumu na Slovensku, ktorý je profilovaný výrazne v prospech univerzitného výskumu.

Keď už je taký veľký podiel výskumníkov ukotvených v akademickom prostredí, očakáva sa rozsiahla vedecká produkcia. Čo sa ale 
týka počtu publikácií, spomedzi európskych krajín OECD je Slovensko na chvoste len tesne pred Maďarskom a Poľskom (graf č.7). V 
pomere k počtu obyvateľov sa teda na Slovensku vyprodukuje len malý počet článkov. Oveľa dôležitejšia ako počet je ale vo vede 
kvalita – jeden paradigmatický objav má väčšiu hodnotu ako nespočet drobných vylepšení. Ak si ako proxy ukazovateľ dôležitosti 
výskumu zoberieme jeho citovanosť, dostane sa Slovensko na predposledné miesto spomedzi európskych krajín OECD. Toto sa 
potvrdí aj pri pohľade na štruktúru našej vedy, kde Slovensko dosahuje nadpriemerné výsledky len v dvoch okrajových odboroch 
tvoriacich menej ako 2 % našej vedeckej produkcie. Všetky ostatné odbory sú tak zákonite podpriemerné. Špecializáciu vykazujeme 
hlavne vo fyzike, biochémii, mikrobiológii a vedách o vesmíre, ale ani v jednej z týchto oblastí nedosahujeme nadpriemerne kvalitné 
výsledky a niektoré odbory sú dokonca v hlbokom podpriemere (menej ako 50 % priemeru - graf č.36). Slovensko si tiež bude mu-
sieť položiť otázku ohľadne strategických priorít výskumu. Či bude pokračovať vo všeobecnej podpore vedy ako to robí napríklad 
Švajčiarsko, určí konkrétne priority výskumu (Kórea), alebo pôjde strednou cestou (napr. všeobecné rámce podpory v UK). 
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Celkovo sa dá povedať, že napriek veľkému počtu výskumníkov na vysokých školách, ktorých vedeckou náplňou by (na rozdiel 
firemných výskumníkov) mala byť práve kvalitná publikačná činnosť, produkujeme len menší počet publikácií a tieto ako celok ani 
nevykazujú známky dostatočnej kvality. Zameriavať sa v tomto stave na zvyšovanie vedeckej produkcie bez adekvátneho tlaku na 
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kvalitu neprispeje k zlepšeniu vedy a výskumu. Výskumníci sa budú ešte viac sústrediť na počty strán popísaného papiera namiesto 
snahy o zaujímavé výsledky, ktoré by mali potenciál zlepšiť ekonomiku a spoločnosť. Švajčiarsko a najmä UK majú prepracované 
systémy hodnotenia vedy a výskumu, a preto je u nich tento problém pomerne nevýznamný. Ešte aj Kórea, ktorá si postupom času 
začína uvedomovať význam a potrebu základného výskumu, presúva pozornosť práve na hodnotenie kvality, nie kvantity.

Ako sme si ukázali na príklade Kórey, nie je vždy potrebné zamerať sa na základný výskum a primerané ekonomické výsledky sa 
dajú v strednodobom horizonte dosiahnuť aj sústredením sa na aplikovaný výskum a inovácie. V tomto smere je ale Slovensko z po-
hľadu patentovej produkcie ešte horšie. V priemere sú evidované len dva triádové patenty a 13 PCT patentových prihlášok na milión 
obyvateľov (grafy č.9 a 10). Aj krajina, ktorá nie je nijak výrazne zameraná na aplikovaný výskum (UK), dosahuje v týchto ukazova-
teľoch približne desaťnásobne vyššie hodnoty a lepšie sú na tom aj takmer všetky krajiny OECD. To nám poukazuje na fakt, že táto 
stránka výskumu je na Slovensku takmer neznáma a nevyužívaná. Toto môže súvisieť s už spomínanou koncentráciou výskumníkov na 
vysokých školách a ich nižším zastúpením v súkromných spoločnostiach. Pre inovatívnu firmu, pre ktorú je výskum dôležitý, sú patenty 
spôsobom, ako si investície do tejto oblasti ochrániť. Ak je ale na Slovensku tento typ firiem zastúpený len minimálne, nízka produkcia 
patentov nemusí byť taká prekvapujúca a len odráža postavenie krajiny ako výrobnej a nie inovatívnej entity. 

Tomu neodporuje ani pohľad na financovanie vedy, ktoré na Slovensku viditeľne zaostáva a je výrazne orientované na vysoké škol-
stvo. Je otázne, či sa s výdavkami vo výške 0,8 % HDP dá očakávať výrazný rast v kvalite vedy a výskumu. Pre to, aby sa inovácie 
dostali do popredia a mali aj reálny vplyv na ekonomiku, to nemusí byť dostatočný objem. S týmto súvisí aj podpora výskumu zo 
strany súkromného sektora, ktorá na Slovensku od roku 2000 prinajlepšom stagnuje. Tu sa ukazuje, že pre súkromný sektor nie je v 
tomto ohľade Slovensko atraktívnou krajinou. Švajčiarsko si môže dovoliť luxus a neposkytovať firmám priame dotácie, keďže si je 
vedomé kvality svojho systému. Aj ono ale pomocou nepriamej podpory prevádzkuje, aktívne usmerňuje a stará sa o prostredie na 
výmenu poznatkov medzi firmami a univerzitami. Pre ostatné krajiny, najmä tie s menej rozvinutým výskumom, je podpora výskumu 
v súkromných podnikoch ako aj prepojenie s vysokým školstvom o to dôležitejšia.

Toto by ale nemalo ísť na úkor základného výskumu, keďže by sa tým ohrozila dlhodobá konkurencieschopnosť krajiny. Verejná 
podpora základného výskumu je z dlhodobého hľadiska nevyhnutná, keďže pre firmy je investícia do tohto typu výskumu príliš ris-
kantná a nebudú ho prevádzkovať. Napriek tomu sú od základného výskumu závislé mnohé budúce inovácie a ak chce Slovensko 
ostať konkurencieschopné a pokračovať v raste, bude nutné posunúť sa k produktom a službám s vyššou pridanou hodnotou, ktorú 
zabezpečujú práve tieto inovácie. 

Možnosti, ako to zmeniť, sú buď cez priamu štátnu podporu inovatívnych firiem, či už cez investície, dotácie alebo daňové úľavy, 
alebo nepriamo cez podporu inovatívneho prostredia, infraštruktúry, spolupráce s vysokými školami, networking a podobne. V Kórei 
boli univerzity v tomto cykle pomerne nevýznamné a orientácia výskumu na biznis bola takpovediac inherentná. Švajčiarsko aj UK 
už aktívne pomáhajú firmám nájsť adekvátneho partnera v univerzitnom prostredí, kde najmä UK skúša širokú škálu možností podpo-
ry. Vo všetkých troch bližšie skúmaných krajinách medzi najčastejšie formy patria spoločné projekty, kde sa firmy spolupodieľajú na 
financovaní (minimálne 50 % spoluúčasť). Nakoľko by firmám malo reálne záležať na úspechu projektu a mali by byť zaangažova-
né aj finančne. Medzi ďalšie dôležité formy podpory patria aj networkingové schémy, podpora infraštruktúry, inkubátorov a hlavne 
pre začínajúce firmy aj vzdelávanie a poradenstvo. 

Z prieskumov vyplýva, že medzi najdôležitejšie motivátory firiem pre spoluprácu s výskumnými inštitúciami a univerzitami je pova-
žovaná kompetentnosť v odbore, technické zabezpečenie a finančná úspora. Inými slovami, vysoká škola musí firmám ponúknuť 
niečo nové a zaujímavé, vedieť to spracovať a tento proces musí viesť k nižším nákladom ako keby si to mali firmy robiť vo vlastnej 
réžii. Naopak, najväčšie bariéry spolupráce sa spájajú s organizačným prepojením a rozdielmi v kultúre a myslení – na vysokých 
školách nie je jasná organizačná štruktúra, právny rámec, určené zodpovednosti alebo tieto nie sú dodržiavané. Vysoká škola má 
byť spoľahlivým partnerom, ktorý rozumie potrebám firiem a vie sa im prispôsobiť.26 Inak povedané, vysoká škola musí mať v prvom 
rade znalosti a vedomosti, ale tieto by mala vedieť aj zasadiť do kontextu konkrétnej firemnej kultúry tak, aby bol prenos poznatkov 
čo možno najhladší. Najlepšie na tento účel sa javia spoločné platformy, kde si jednotlivé strany môžu zosúladiť svoje potreby a 
ponuky.

Čo na Slovensku v inováciách chýba najviac, ako firmám tak aj univerzitám, je ochota riskovať – skúsiť, zlyhať, opakovať úspešné, 
poučiť sa z chýb a ísť ďalej. Odmietanie rizika je pre inovácie a najmä výskum úplnou katastrofou, keďže práve skúšanie nového je 
raison d‘être inovácií ako takých a tam úspech už z princípu nemôže byť zaručený. Čo ale môže riziko znížiť na prijateľnú úroveň 
sú tri veci – jednoznačnosť, dôslednosť a predvídateľnosť. Systém podpory výskumu by mal zohľadňovať dlhodobé plánovanie, 
rozhodovacie procesy by mali byť čo možno najtransparentnejšie a vopred definované a výsledky by mali byť kontrolovateľné a aj 
kontrolované. Pre firmy aj pre vysoké školy by malo byť jasné, že ak chcú navzájom spolupracovať, môžu si spoluprácu naplánovať 

26 European Commission: Innovation Union Competitiveness Report (2014) http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.
pdf#view=fit&pagemode=none
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na dlhšie obdobie, proces bude jednoduchý, podmienky presne stanovené a hlavne sa budú dodržiavať. Práve nastavenie tohto 
systému je úlohou pre štát – konkrétne kroky ako dotácie, daňové úľavy, networking a poradenstvo z toho už len vyplývajú.

V neposlednom rade ale netreba zabúdať, že aj najlepšie nastavený systém môže zlyhať na ľudskom faktore. Je teda napríklad 
zbytočné navyšovať plošné financovanie, ak nie sú dostupné dostatočné ľudské kapacity, ktoré by tento nárast dokázali absorbovať 
– nie je problém peniaze minúť, problémom je ich naozaj využiť. Práve toto je oblasť, kde je možné priniesť najvýraznejšie zmeny 
aj bez potreby zvýšeného rozpočtu. Z dlhodobej perspektívy bude potrebné zvýšiť výdavky na výskum, bude potrebné aj zvýšiť 
ochotu a motiváciu firiem podieľať sa na výskume, ale ešte dôležitejšie bude urobiť opatrenia, aby sa prostriedky určené na vedu a 
výskum použili čo najefektívnejšie, teda aby sa dostali k výskumníkom, ktorí nielen že dosahujú kvalitné výsledky, ale ktorí výskum 
berú zodpovedne („vedou žijú, nie sa vedou živia“). Slovensko už vo vede investovalo dosť prostriedkov do budov a prístrojov, 
možno nastal čas zamerať sa aj na ľudí.
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6 Zhrnutie a závery
Spomedzi krajín, ktoré sú vo výskume a inováciách pomerne úspešné, je možné vyčleniť tri širšie definované klastre podľa zamerania 
výskumu a systému podpory zo strany štátu. V rámci týchto klastrov je možné sledovať, aké sú v týchto krajinách vstupy aj výstupy 
do vedy a výskumu a aký systém to všetko v pozadí prepája.

Prvý klaster má podchytenú väčšinu aspektov súvisiacich s kompletným procesom od základného výskumu až po vývoj finálneho 
produktu. Pre krajiny, ktoré sem patria, je výskum základným kameňom ekonomiky a venujú sa mu na všetkých úrovniach, od pozna-
nia a kultúrneho prínosu vedy, až po reálne produkty a aplikácie. S tým súvisí aj istá miera neefektivity, keďže na vedu a výskum 
ide vysoký podiel výdavkov a nie všetky musia spĺňať prísne kritériá efektivity. Prioritizácia vedy a výskumu je vyjadrená finančnou 
podporou zo strany štátu aj previazaním biznisu na vysoké školy, či už pomocou priamej spolupráce alebo využívaním ich výstupov. 
Úloha vysokých škôl je tak v týchto krajinách prakticky nezastupiteľná. 

Druhý klaster kladie väčší dôraz na praktické výstupy a aj výskum je orientovaný na aplikácie a reálnu využiteľnosť. Krajiny z tohto 
klastra môžu dosahovať aj výborné výsledky vo vede, ale nie je to pravidlom, keďže na úspešnú výrobu mnohých produktov v 
strednodobom horizonte postačuje aj iteratívna miera inovácií bez prevratných objavov. Úloha vysokej školy závisí podľa potrieb 
aké jednotlivé krajiny kladú na základný výskum, čím menšia váha základného výskumu, tým je dôležitosť vysokých škôl nižšia. Ako 
extrémne príklady môžu slúžiť ázijské krajiny ako Japonsko a Kórea, pre ktoré je úloha vysokých škôl zredukovaná na výchovu kva-
lifikovaných pracovníkov pre priemysel, ale neočakáva sa od nich vysoká miera kreativity ani rozvinutejší základný výskum. Tento 
systém už ale pri dostatočne rozvinutej ekonomike stráca na efektivite a naráža na vlastné limity ekonomického prínosu.

Tretí klaster sa snaží komplexne podporovať základný aj aplikovaný výskum, ale dôraz je jednoznačne kladený na základný výskum. 
Čím je tento klaster špecifický, je vysoká miera efektivity, keďže dokáže dosahovať špičkové výsledky vo vede a prinajmenšom so-
lídne výkony v aplikáciách za relatívne nízke financovanie. Keďže tieto krajiny nedávajú na vedu a výskum vysoké sumy, potrebujú 
mať systém, ktorý tieto limitované prostriedky rozdelí čo možno najefektívnejšie. 

Ak sa chce Slovensko zaradiť medzi úspešné krajiny, tak v princípe sú možné tri cesty rozvoja vedy a výskumu načrtnuté v týchto 
klastroch a žiadna z nich nie je jednoduchá. Môžeme si vedu a výskum určiť ako skutočnú prioritu, pracovať na kvalite základného 
výskumu a masívne podporovať prenos jeho výsledkov do praxe. Znamenalo by to výrazné zvýšenie rozpočtu na vedu a výskum a 
keďže je pre celkovú zmenu systému potrebná aj podpora od biznisu, musí sa počítať aj s nepriamymi nákladmi v podobe daňových 
zvýhodnení pre podniky podporujúce výskum. Ide tiež o dlhodobé nastavenie systému a je k tomu nutná aj zmena myslenia. Tu môže 
nastať problém s dostatočnou kvalitou personálu, keďže mentalita a osobnostné nastavenie úspešného vedca je pomerne špecifické a 
nedá sa vychovať za niekoľko mesiacov. Vysoké školy sú na tejto ceste veľmi dôležité, keďže by v ideálnom prípade mali napĺňať väčši-
nu činností k tomu potrebných. Musia nielen zabezpečiť výskum samotný a jeho rozširovanie k aplikáciám, ale aj vychovávať budúcich 
vedcov, ktorí budú dostatočne vzdelaní a zároveň otvorení, aby vedeli priniesť niečo nové. Celkovo teda ide nielen o pomerne drahú, 
ale aj veľmi dlhú cestu, ktorá je naviac náročná na správny management a dostupné ľudské zdroje.

Druhá cesta je zameranie sa na okamžité dopady na ekonomiku. Nepotrebujeme k tomu nutne základný výskum a aj úloha vysokých 
škôl nemusí byť taká výrazná. Oveľa dôležitejšia pri tomto modeli je súhra medzi štátom a firmami, od vysokých škôl nie sú príliš veľké 
očakávania a postačuje výchova kvalifikovaných pracovníkov. Pomerne vysoké nároky sú ale kladené na priemysel, ktorý by mal pre-
brať veľkú časť financovania a vytvoriť dostatok výskumných pracovných pozícií. V našich podmienkach môže byť práve toto najväčším 
problémom, keďže preklopenie orientácie priemyslu na výskum nemôže prísť nariadením zhora. Aj keby štát nastavil dokonalé pod-
mienky pre podporu výskumu v súkromných podnikoch, ak tieto necítia potrebu inovovať sami od seba, akékoľvek formálne zvýšenie 
financovania bude zo strany firiem len zo špekulatívnych dôvodov. Inak povedané, je možné firmy k inováciám motivovať, ale nie je 
možné ich k tomu donútiť.

Tretia cesta znamená isť smerom ku kvalite a zefektívneniu jednotlivých procesov. Financovanie vedy a výskumu na Slovensku je pod-
priemerné a patrí k najhorším spomedzi krajín OECD. Ukončiť debatu pri objeme financií ale nepostačuje - kladieme si vôbec otázku, či 
by výsledky nemohli byť lepšie aj pri súčasnom financovaní? Či naozaj podporujeme tie najkvalitnejšie projekty a tých najschopnejších 
ľudí? Napríklad Nový Zéland dáva na vedu a výskum len o niekoľko desatín HDP viac, štruktúra financovania aj podiel výskumníkov 
na vysokých školách sú veľmi podobné Slovensku, a predsa sú výstupy vo vede a výskume niekoľkonásobne lepšie. Keď budú úspešne 
zodpovedané tieto otázky, môžeme sa začať baviť o navyšovaní financovania, inak ani niekoľkonásobné zvýšenie rozpočtu nemusí 
priniesť očakávaný posun vpred. Nemusí to nutne znamenať, že táto cesta je menej ambiciózna alebo dlhšia, je ale pomerne náročná 
na procesy. Pokiaľ prvá cesta smeruje k celkovému zvyšovaniu objemov a náročná je najmä koordinácia veľkého množstva aktérov, 
táto cesta je náročnejšia na odbornosť a šikovnosť managementu, keďže je nutné veľmi presne zadefinovať ciele a tieto potom vyhod-
nocovať, upravovať a neustále zlepšovať procesy. Pri tlaku na efektivitu totiž môžu nastať nezamýšľané dôsledky v podobe formálneho 
plnenia kritérií a rôznych perverzných motivácií. Efektivita taktiež znamená, že nie každý dostane to o čo žiada a počet neuspokojených 
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je väčší v iných systémoch. To so sebou zákonite prináša aj nemalé politické tlaky. Aj keď je tento model o niečo viac zameraný práve 
na vysoké školy, nevylučuje sa ani spolupráca s praxou. Táto ale tiež musí podliehať sledovaniu efektívnosti procesov. 

Toto je len hrubý náčrt strategického smerovania pre vedu a výskum. Jednotlivé opatrenia sa líšia aj v podobných krajinách z rov-
nakého klastra. Tieto cesty tiež nie sú exkluzívne a je možné medzi nimi nájsť viaceré prieniky a jednotlivé ich aspekty je možné na-
vzájom kombinovať tak aby čo najlepšie zapadli do existujúceho prostredia. Pri zmenách je totiž dôležitý aj vplyv ďalších faktorov, 
ako sú štruktúra financovania, personálne obsadenie, kvantita a kvalita výstupov, systém podpory vedy a výskumu a v neposlednom 
rade úloha vysokých škôl v celom tomto procese. Veda, výskum a vysoké školy sú inherentne konzervatívne a zvlášť citlivé na re-
volučné zmeny. Preto prvky ktoré výborne fungujú v jednej krajine nemusia byť úplne prenositeľné do inej. Slovensko nekladie na 
vedu a výskum veľký dôraz. Neexistuje tu naozaj silná potreba venovať sa výskumu a jeho procesom systematicky. Ide o dlhodobú 
záležitosť, ktorá začne prinášať hmatateľné výsledky v lepšom prípade až o niekoľko rokov, ale niekedy aj desaťročí. Téma vedy a 
výskumu nepatrí ani medzi najpopulárnejšie. Tento nezáujem je výrazne negatívny jav, ktorý má svoje zjavné nevýhody. Na strane 
druhej ale dokáže rozumné uchopenie témy nasmerovať stratégiu rozvoja vedy a výskumu správnym smerom a prekonať niektoré 
počiatočné prekážky vyplývajúce z konzervatívneho nastavenia systému. Priestor tu na to je.
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1 Vysokoškolský systém SR v číslach

Počet obyvateľov (2014)
Počet vysokoškolských (VŠ) studentov (2012)
Podiel VŠ studentov s cudzím štátnym občianstvom (2012)
Počet VŠ studentov študujúcich  v zahraničí (2012)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania
(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty)

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %)
Verejné a súkromé výdavky na   VŠ   vzhľadom k HDP (EÚ21 1,43 %)
Jednotkové výdaje na studenta VŠ vzhledem k HDP na obyvateľa (EÚ21 39 %) 
Poradie podľa hodnotenia VŠ systéme Universitas 21 Ranking (skóre 0-100 %)

Zdroje ( Resources ) 

Prostredie  ( Environment) 
Otvorenosť (Connectivity) 

Výsledky ( Output )

5,4 mil.

4%
221 tis.

Zdroj: Eurostat 2015, OECD EaG 2014, Universitas 21 a vlastnévýpočty

36 tis. (25 tis. v ČR)

33%

Kľúčovéporovnateľnéukazovatele Slovensko (SK)

36. (47,4 %)
41. (38,8 %)
35. (79,0 %)
34. (42,4 %)
33. (29,0 %)

61 % + 1 % (2012)
65 % + 1 % (2010)
59 % + 1 % (2005)

19%
37 % + 3 % (2000)

1,00 %

Slovensko je relatívne malá (stredoeurópska) členská krajina Európskej únie s počtom obyvateľov približne 5,4 miliónov v roku 
20141. Na vysokoškolské štúdium bolo podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (vzťahujúcich sa 
k roku 2012) zapísaných 221 tisíc študentov (z toho 4 % s cudzím štátnym občianstvom), naviac - 36 tisíc Slovákov bolo na vyso-
koškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich 25 tisíc, teda približne 2/3 v Českej republike). Čistá miera vstupu do terciárneho 
vzdelávania2 dosahuje 61 % vo vysokoškolskom sektore a 1 % v nevysokoškolskom sektore.

Z európskeho hľadiska dosahuje Slovensko stále ešte podpriemerné hodnoty z hľadiska celkového podielu vysokoškolsky vzde-
lanej populácie. V slovenskej dospelej populácii (vo veku 25-64 rokov) je 19 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ 
čo priemer zemí EÚ21 predstavuje 30 %3. Veľmi rýchlo sa to však mení, protože podiel absolventov vysokých škol v najmladších 
vekových kohortách je naopak i v medzinárodnej komparácii vysoký. A to je ešte podiel vysokoškolsky vzdelanej dospelej popu-
lácie na Slovensku negatívne ovplyvnený nezvládnutím Bolonského procesu, pretože väčšina študentov vysokých škôl pokračuje 
v päťročnom vysokoškolskom štúdiu.

V rámci Európy ide o krajinu podpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na 
vysoké školstvo dosahujú na Slovensku 1,00 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ tvorí 1,43 % HDP4. 
Z európskychkrajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom k HDP menej len Maďarsko (0,97 % HDP).

Veľmi nízke investície do vysokého školstva sa potvrdzujú rovnako aj pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín. Jednotkové 
výdavky na študenta vo vysokoškolskom vzdelávaní (vrátane výdavkov vysokých škôl na výskum a vývoj) tvorí na Slovensku 33 % 
HDP na obyvateľa. Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 % HDP na obyvateľa.

Podľa výsledkov celkového hodnotenia rebríčkov vysokoškolských systémov U215 z roku 2015 je slovenský vysokoškolský systém 
hodnotený ako 36. najúspešnejší na svete (teda podobne ako napríklad 35. Grécko nebo 37. Srbsko). Najlepšie sa Slovensko 
v roku 2015 umiestnilo na 33. mieste v dimenzii zohľadňujúcej umiestnenie vysokých škôl danej krajiny v medzinárodných rebríč-
koch, počty vedeckých článkov a ich citácií a absolventov a ich zamestnateľnosť na trhu práce (Output). Naopak najhoršie, na 41. 
mieste, v dimenzii zohľadňujúcej verejné a súkromné výdavky na vysokoškolské vzdelávanie a výskum (Resources).

1 Zdroj: databáza Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do).

2 Čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania reprezentuje podiel osôb, ktoré v priebehu svojho života vstúpia do niektorého z programov terciárneho vzdelávania. 
Čistá miera vstupu je definovaná ako súčet čistých mier vstupu po jednotkách veku. Ide tu o súčet podielov ľudí prvýkrát zapísaných do terciárneho vzdelávania 
všetkých jednotiek veku vzhľadom k veľkosti populácie v danom veku.

3 Zdroj: OECD EaG 2014 (http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf)

4 Zdroj: OECD EaG 2014 (http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf)

5 Zdroj: U21 Ranking of National Higher Education Systems (http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-of-national-higher-education-
systems).
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ISCED 5 2 139 733 733

-

- 2 872
- - - -

- - - - -

2 139 733 733

ISCED 6 97 700 023 106 23 106

- 2 872 

120 806
-

ISCED 5 - school and work-based vocational 

ISCED 5 - general/academic

ISCED 5 - vocational/professional

- - - -ISCED 6 - academic

- - - - -

62 427 012 485

ISCED 6 - professional 

ISCED 7 12 485

-

74 912
- - - -

- - - - -

ISCED 8

ISCED 7 - academic 

ISCED 7 - professional

10 295 658 0 658 10 953
ISCED 5-8 172 561 36 982 733 36 249 209 543

TOTAL

Zdroj: Eurostat a vlastnívýpočty

Status inštitúcií, Slovensko 2013 Public institutions
Počty študentov podľa stupňov vzdelania a právneho

Private institutions
Private government 

dependant institutions
Private government 

independent institutions

Podľa údajov databázy Eurostat bolo v roku 2013 na vysokoškolské štúdium na Slovensku zapísaných takmer 210 tisíc študentov, 
z toho prevažná väčšina (82 %) na verejných inštitúciách. Zostávajúcich 18 % študentov je v drvivej väčšine zapísaných na tzv. 
private government independent institutions a iba 2 % z nich na tzv. private government dependent institutions6. 58 % všetkých vyso-
koškolských študentov je na Slovensku zapísaných na bakalárske štúdium (ISCED 6), pričom sa nerozlišujú akademické a profesijne 
orientované programy. Na magisterské štúdium (ISCED 7) je zapísaných 36 % všetkých vysokoškolákov a ani tu sa nerozlišujú aka-
demické a profesijne orientované programy. Na krátke štúdium (ISCED 5) je na Slovensku zapísané 1 % všetkých vysokoškolákov 
a na doktorandské štúdium (ISCED 8) 5 %.

6 The terms government dependent and independent education institution refer only to the degree of a private institution‘s dependence on funding from 
government sources; they do not refer to the degree of government direction or regulation. A government-dependent privateinstitution is one that receives 
more than 50 per cent of its core funding from government agencies. Anindependent private institution is one that receives less than 50 per cent of its core 
from government agencies.
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2 Financovanie vysokého školstva: 
SR v medzinárodnom porovnaní

Úroveň a rozsah vysokého školstva bezo sporu ovplyvňuje ekonomickú, sociálnu a kultúrnu prosperitu krajiny a prispieva tiež k zvy-
šovaniu jej konkurencieschopnosti. Jeho rozvoj však samozrejme závisí od možnosti a schopnosti spoločnosti venovať vysokému 
školstvu zodpovedajúce personálne, materiálne a finančné zdroje. 

Nezvyčajná expanzia vysokoškolského7 vzdelávania v posledných rokoch vo veľkej väčšine vyspelých krajín prirodzene narážala 
na limity verejných rozpočtov. Tiež ekonomická kríza, ktorá vyspelý svet postihla v druhej polovici minulej dekády, mala na rozvoj 
vysokoškolských systémov rad negatívnych dopadov. Expanzia počtu vysokoškolákov a ekonomická kríza sa vďaka tomu postupne 
premietali tiež do spôsobov a mechanizmov financovania vysokých škôl.

Na jednaj strane sa hľadajú cesty, ako do financovania vysokých škôl viac zapojiť samotných študentov a ich rodiny, ale i budúcich 
zamestnávateľov absolventov všeobecne a podnikateľskú sféru zvlášť; rovnako sú i samotné vysokoškolské inštitúcie tlačené k tomu, 
aby získavali finančné prostriedky z ďalších verejných a súkromných zdrojov. Na strane druhej sa výrazne menia i pravidlá rozdeľo-
vania verejných prostriedkov vysokým školám – viac než inokedy sú orientované na výkonové, výstupné a kvalitatívne charakteristiky 
vysokoškolských inštitúcií.

Na úrovni verejných i neverejných zdrojov financovania vysokého školstva (ktorá je obvykle sledovaná ako percento k hrubému 
domácemu produktu príslušnej krajiny) existujú medzi rozvinutými krajinami značné rozdiely. Napríklad v porovnaní so Spojenými 
štátmi americkými (USA) alebo Kanadou, kde celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo presahujú 2 % hrubého 
domáceho produktu (HDP), je značne podfinancovaná celá Európa, ktorá je naviac z hľadiska výšky výdavkov na vysoké školstvo 
vnútorne veľmi rôznorodá. 

Podľa najnovších porovnateľných údajov z databázy OECD EaG 20158, ktoré sa vzťahujú k roku 2012, vynakladá SR na vysoké 
školstvo 1,04 % svojho HDP (v roku 2011 to bolo 1,00 %), čo je na jednej strane viac než  v Taliansku (0,94 %), avšak menej než 
napr. v Maďarsku (1,25 %), Poľsku (1,33 %) alebo ČR (1,44 %) a samozrejme výrazne menej než napríklad vo Švédsku (1,69 %), 
Fínsku (1,85 %) alebo USA (2,79 %). Napriek tomu, že podiel výdavkov na vysoké školstvo na HDP v SR medzi rokmi 2000 a 2012 
vzrástol (z 0,78 % na 1,04 %), stále nedosahuje ani priemer krajín OECD (1,55 %), ani priemer krajín EÚ219 (1,36 %). 

Podiel výdavkov na vysoké školstvo z HDP je však ukazovateľ, ktorý nezohľadňuje počet študentov a navzájom porovnáva systémy 
s relatívne nízkym i vysokým počtom študentov vzťahujúcim sa k zodpovedajúcej populácii. Práve v tomto smere však došlo na Slo-
vensku počas posledných zhruba dvadsať rokov k veľkým zmenám. 

7 V medzinárodnom porovnaní by sa malo presnejšie hovoriť o terciárnom vzdelávaní, v tomto texte sa však kvôli zjednodušeniu používa tradičnejší termín 
vysokoškolské vzdelávanie.

8 Publikácia OECD EaG 2015 bola zverejnená 24. novembera 2015.

9 Priemer krajín EÚ21 je podľa definície OECD počítaný ako nevážený priemer údajov za 21 krajín OECD, ktoré sú zároveň členmi Európskej únie. Sú nimi Belgicko, 
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia.
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Výdavky na vysoké školstvo sú však výrazne ovplyvnené veľkosťou vysokého školstva danej krajiny (počtom a podielom študentov 
zo zodpovedajúcej populácie). Preto sa ako vhodnejší ukazovateľ na porovnanie rozsahu financovania vysokého školstva javia vý-
davky, ktoré pripadajú na jedného študenta s prihliadnutím na cenovú úroveň v každej krajiny (prepočítané podľa tzv. parity kúpnej 
sily na porovnateľnú cenovú úroveň), teda tzv. jednotkové výdavky. 

V roku 2012, ku ktorému sa vzťahujú zatiaľ posledné porovnateľné medzinárodné údaje OECD, sa úroveň financovania jednotko-
vých výdavkov na vysokých školách pohybovala vo väčšine rozvinutých krajín na približne jeden a pol, dvoj alebo ešte viacnásobne 
vyššej úrovni, než to bolo v SR a v niekoľkých ďalších krajinách predovšetkým východnej (vrátane ČR) a južnej časti EÚ10. Pozitívnou 
správou je, že zatiaľ čo ešte v roku 2011 bolo Slovensko v sledovanej skupine krajín (pozri obrázok) podľa ukazovateľa jednot-
kových výdavkov vo vysokom školstve s miernym odstupom posledné, v roku 2012 sa posunulo tesne pred Maďarsko a takmer na 
úroveň Portugalska. Pre porovnanie SR sa medziročne (2011-2012) posunulo pred úroveň Portugalska, Poľska i Talianska.

10 Ukazovateľ jednotkových výdavkov v absolútnom vyjadrení (v prepočítaní na USD) býva však kritizovaný práve preto, že nezohľadňuje rozdielnu ekonomickú 
úroveň jednotlivých krajín. Na druhej strane je potrebné mať na pamäti, že vysoké školy dnes už fungujú vo veľmi globálnom konkurenčnom prostredí, v ktorom 
sa nižšie jednotkové náklady nevyhnutne prejavia v kvalite poskytovaných služieb (obmedzené možnosti získať najlepších zahraničných odborníkov, špičkové 
vybavenie a pod.).
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Ukazovateľ jednotkových výdavkov v porovnateľnej mene a cenovej úrovni má však zase tú nevýhodu, že do značnej miery odráža 
ekonomickú úroveň danej krajiny. Pre korektné porovnanie slovenského vývoja to má prinajmenšom dva dôsledky. Po prvé je ekono-
mická úroveň Slovenska stále pod úrovňou väčšiny krajín OECD aj EÚ, čo automaticky znižuje aj uvedený ukazovateľ. Súčasne je 
však potrebné zdôrazniť, že v posledných rokoch sa vysokoškolské systémy rozvinutých krajín stali súčasťou globálneho prostredia 
a tiež konkurencia medzi nimi má globálny charakter. Preto však vysoké školy z krajín, ktoré nemôžu výraznejšie zvýšiť absolútne 
výdavky na študenta a skrátka preto, že ich ekonomiky ešte nemajú dostatočnú výkonnosť, nemôžu dlhodobo konkurovať vysokým 
školám z krajín, ktorých HDP na obyvateľa je (aj v prepočítaní na doláre podľa rozdielnej cenovej úrovne) podstatne vyšší. Nemôžu 
totiž ponúknuť špičkovým akademickým pracovníkom porovnateľné platové podmienky, ale ani porovnateľné vybavenie a technické 
zázemie, ktorého ceny sú samozrejme väčšinou tiež medzinárodné. A to je samozrejme jedným z problémov konkurenciechopnosti 
slovenských vysokých škôl, hoci finančné možnosti samozrejme nie sú problémom jediným. Po druhé však počas posledného štvrť-
storočia samozrejme došlo k priblíženiu ekonomickej úrovne Slovenska k najvyspelejším krajinám, čo automaticky zdvihlo porov-
návanie absolútnej úrovne výdavkov, avšak vzhľadom na to, že sa súčasne zvýšili aj všetky ostatné ceny a náklady v slovenskej 
spoločnosti, vysoké školy vlastne toto zvýšenie nepocítili.

Ďalším významným a často používaným ukazovateľom pre porovnanie úrovne financovania vysokého školstva, ktorý berie do úvahy 
nielen samotné výdavky a rozsah vysokého školstva (počet študentov), ale aj rôznu ekonomickú úroveň jednotlivých krajín, sú preto 
jednotkové náklady na vysokoškolského študenta v pomere k HDP na obyvateľa.  V Slovenskej republike (rovnako ako v ČR) tento 
ukazovateľ za posledných dvadsať rokov výrazne klesal. Napriek tomu, že podľa slovenských údajov za rok 2012 po dlhšom obdo-
bí vzrástol, výsledkom je podpriemerná pozícia v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami. Pritom ešte v roku 2000 bola úroveň 
jednotkových výdavkov na vysokoškolského študenta v SR podstatne lepšia, pretože bola približne o 10 % vyššia ako priemer krajín 
EÚ 21 a dosahovala napríklad dokonca úroveň Holandska, Nemecka alebo Dánska.
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Podrobnejšie porovnanie finančnej situácie a rôznych zdrojov príjmov jednotlivých slovenských vysokých škôl so školami napríklad v 
Dánsku, Holandsku, Švédsku alebo v Belgicku ukazuje, že dokonca aj tie najlepšie slovenské univerzity sú financované horšie alebo 
na podobnej úrovni ako vyššie odborné školy alebo profesijné akadémie v týchto krajinách. Rozpočtové príjmy slovenských univerzít 
v porovnaní s univerzitami v spomínaných krajinách sú však približne len tretinové.

Nasledujúca tabuľka vybraných krajín (a jednotlivých typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania) zobrazuje celkové počty zapí-
saných študentov na úrovniach vyššieho vzdelávania ISCED 5-8, celkové príjmy v eurách, tzv. core príjmy v eurách a predovšetkým 
celkové aj core príjmy v eurách vzťahujúce sa k počtu študentov.

Hlavné (core) príjmy vysokých škôl sú definované ako finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na prevádzku celej inštitúcie, nie sú 
vyčlenené na konkrétne činnosti a o ich vnútornom prerozdeľovaní má právo rozhodovať samotná inštitúcia. Pre väčšinu vysokých 
škôl sú hlavné príjmy tvorené najmä základným štátnym príspevkom/dotáciou.

Do údajov sú započítané iba vysokoškolské inštitúcie zaradené do databázy ETER (European Tertiary Education Register). Pri kaž-
dom type vysokoškolských inštitúcií je v zátvorke uvedený počet inštitúcií s dostupnými údajmi v ETER.
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Slovensko 164 938 761 917 398 715 433 116 4 619 4 338

162 610 744 604 929 698 372 378 4 579 4 295

2 328

Univerzi ty (17) Umelecké 

vysoké školy (3) 17 312 469 17 060 738 7 437 7 328

1 Česká republika 339 493 780 990 488 1 270 209 198 5 246 3 741

1 330 307 738 159 843 1 236 195 856 5 262 3 743

6 265 10 676 962 8 310 909 1 704 1 327

2 921

Univerzi ty (20)

Vysoké školy neuniverzi tného typu (2) 

Umelecké vysoké školy univerzi tného typu 32 153 683 25 702 433 11 008 8 799

Dánsko 4 281 907 452 617 028 2 995 030 748 15 795 10 624

3 161 639 470 954 767 2 237 350 242 21 473 13 842

83 605 719 074 441 546 505 607 8 601 6 537

32 842 186 855 838 143 533 806 5 690 4 370

3 821 75 731 982 67 641 092 19 820

Univerzi ty (8)

Profes i jné vysoké školy (8)

Akadémie profes i jného VŠ vzdelávania (9) 

Umelecké vysoké školy univerzi tného typu 17 702

Nizozemsko 9 689 646 861 714 625 6 074 184 264 14 300

6 

8 808

180 273 903 3 480 787 558 23 572 13 276

3 681 440 722 2 593 396 

Univerzi ty (18) 262 190 

Univerzi ty apl i kovaných vied – hogeschool  (3) 427 456 706 8 612 6 067

Príjmy vysokých škol (v €) 
European Tertiary Education Register (ETER)

Počet 

vysokých škol 
študentov 

k počtu študentov
Celkové príjmy Core príjmy (ISCED 5-8)

vysokých škol 
Celkové príjmy 

(v €)
vysokých škol 
Core príjmy 

(v €)

Posledné dostupné porovnateľné údaje z databázy OECD sú bohužiaľ k dispozícii so značným oneskorením (publikácia OECD EaG 
2015 vydaná v novembri 2015 prezentuje finančné údaje za rok 2012), a preto nie sú celkom vhodné na posudzovanie prebieha-
júceho vývoja.

Aktuálne trendy vo vývoji financovania vysokého školstva (z verejných prostriedkov) v Európe už od vypuknutia finančnej krízy v roku 
2008 sleduje EUA (European University Association). Tohtoročná správa EUA Public Funding Observatory Report 2015 (zverejnená 
v novembri 2015), podobne ako v predchádzajúcich rokoch, prináša údaje o aktuálnych zmenách vo financovaní v 28 európskych 
vysokoškolských systémoch, a to ako o zmenách za posledný rok, tak o vývoji za celé sledované obdobie 2008 – 2015. Na záver 
správa uvádza hlavné trendy vývoja: prehlbujúce sa rozdiely nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj medzi celými regiónmi 
Európy, veľké obmedzenie investícií do infraštruktúry a neopodstatnené spoliehanie na to, že prostriedky z európskych programov 
pomôžu zmierniť dôsledky úspor na národnej úrovni.

EUA systematicky zbiera údaje o financovaní vysokých škôl z verejných zdrojov prostredníctvom svojich kolektívnych členov - teda 
národných konferencií rektorov. Od roku 2010 každoročne publikuje prehľadnú správu a súčasne umožňuje online prístup k priebež-
ne aktualizovaným údajom všetkých sledovaných krajín prostredníctvom tzv. interactive online tool11.Od roku 2014 správa uvádza 
aj údaje za Fínsko, Luxembursko, Slovinsko, Srbsko a Flámske spoločenstvo Belgicka. Až na Bulharsko a Rumunsko sú teda v správe 
zastúpené všetky členské krajiny EÚ (vrátane dvoch belgických spoločenstiev) a navyše ešte Srbsko.

11 http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/governance-autonomy-and-funding/public-funding-observatory-tool.aspx.
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Autori správy zdôrazňujú, ako veľmi je pre pochopenie skutočnej situácie v každej krajine dôležité vidieť finančné čiastky v širších 
súvislostiach, a to ako s ohľadom na zmeny v počte študentov, tak aj najmä na mieru inflácie, pretože tá obmedzuje pozitívne dô-
sledky zvýšenia rozpočtov vysokých škôl a zhoršuje negatívne dôsledky ich krátenia. Je preto potrebné zaoberať sa predovšetkým 
rozpočtovými zmenami po započítaní vplyvu inflácie, hoci správa uvádza aj zmeny nominálnej hodnoty rozpočtu.

Pripojený obrázok názorne prezentuje aktuálny vývoj vo financovaní vysokého školstva (v nominálnych hodnotách) v európskych 
krajinách v rokoch 2012 (posledné porovnateľné údaje z databáz OECD) a 2015. Krajiny s najvyšším relatívnym nárastom finanč-
ných prostriedkov plynúcich v sledovanom období do vysokého školstva z verejných zdrojov sú na obrázku označené tmavozelenou 
farbou a na druhej strane, krajiny s najväčším relatívnym poklesom finančných prostriedkov tmavočervenou farbou.
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Celkové verejné výdavky na 
vysoké školstvo (v mil. €)

2008 2010 2012 2014 2015 2012-2015* 2008-2015*

Luxembourg N/A 115,8 151,7 N/A N/A 10,7% 83,0%
Germany 20 200,0 22 300,0 24 700,0 28 100,0 N/A 13,8% 39,1%
Norway 2 385,7 2 621,9 2 912,4 3 275,2 3 309,6 13,6% 38,7%
Belgium - French Community 491,3 529,4 585,6 607,3 654,0 11,7% 33,1%
Austria 1 870,0 2 169,0 2 169,0 2 470,0 2 470,0 13,9% 32,1%
Sweden 4 475,9 5 244,7 5 476,4 5 823,9 5 908,2 7,9% 32,0%
Denmark 2 303,9 2 692,1 2 892,3 3 020,6 N/A 4,4% 31,1%
Poland 2 639,1 2 780,9 2 942,3 3 403,3 N/A 15,7% 29,0%
Iceland 96,3 97,6 101,2 114,8 121,0 19,5% 25,6%
Belgium - Flanders 1 782,0 1 870,2 1 890,2 2 205,1 2 173,5 15,0% 22,0%
Serbia 171,8 179,9 212,4 229,2 198,8 -6,4% 15,7%
Netherlands 3 069,0 3 202,0 3 323,0 3 501,0 3 499,0 5,3% 14,0%
Portugal 611,0 690,0 602,0 654,6 690,0 14,6% 12,9%
France 18 200,0 19 500,0 19 800,0 20 100,0 N/A 1,5% 10,4%
Finland N/A 2 162,0 2 340,0 N/A N/A 0,0% 8,3%
Croatia 352,8 350,4 371,4 371,6 365,1 -1,7% 3,5%
Slovakia 437,9 446,9 447,2 442,3 453,1 1,3% 3,5%
Slovenia 330,3 357,0 342,9 336,0 340,1 -0,8% 3,0%
Italy 7 551,0 7 295,0 6 633,0 7 010,0 6 923,0 4,4% -8,3%
Estonia 254,5 214,3 290,7 N/A N/A -21,7% -10,5%
Czech Republic 891,1 892,1 763,6 804,9 794,6 4,1% -10,8%
UK 12 253,8 14 484,4 12 438,2 10 708,9 10 616,0 -14,6% -13,4%
Spain 8 016,8 8 043,3 7 741,0 7 179,5 6 920,5 -10,6% -13,7%
Lithuania 235,5 181,3 189,3 176,7 180,7 -4,6% -16,8%
Hungary 657,6 603,6 524,1 434,2 543,4 3,7% -17,4%
Latvia 188,0 110,3 110,6 121,5 127,0 14,9% -32,4%
Ireland 1 548,4 1 411,6 1 236,8 1 048,3 987,8 -20,1% -36,2%
Greece 267,9 244,6 200,4 133,0 N/A -33,6% -50,3%
Krajiny sú zoradené podľa veľkosti zmeny rozpočtu na vysoké školstvo v rokoch 2008-2015 Zdroj: EUA Observatory 2015
* Hodnoty pri krajinách, pre ktoré nie je k dispozícii  údaj za rok 2015, vychádzajú z posledných dostupných údajov (2014 alebo 
2013) a sú vyznačené kurzívou (v prípade FR, DE, DK, PL a EL sa posledný dostupný údaj vzťahuje k roku 2014 a v prípade LU, FI a 
EE k roku 2013). Pri krajinách, pre ktoré nie je k dispozici údaj za rok 2008 vychádzajú hodnoty z najnovšieho dostupného 
údaja (2009 alebo 2010) a sú vyznačené kurzívou (v prípade LU a LT sa najnovší dostupný údaj vzťahuje k roku 2009 a v prípade 
FI k roku 2010). 

Ak uvažujeme o rozpočtoch v nominálnych hodnotách, najväčší relatívny nárast finančných prostriedkov smerujúcich do vysokého 
školstva z verejných zdrojov v rokoch 2012-2015 zaznamenali Island (19,5 %), flámska časť Belgicka (15,0 %), Lotyšsko (14,9 %) 
a Portugalsko (14,6 %). Naopak, najväčší relatívny pokles finančných prostriedkov smerujúcich do vysokého školstva z verejných 
zdrojov bol zaznamenaný v Írsku (-20,1 %), UK (-14,6 %) a v Španielsku (-10,6 %).

Slovensko z hľadiska nominálneho vývoja verejných výdavkov na vysoké školstvo medzi rokmi 2012-2015 (1,3 %) patrí medzi kraji-
ny s miernym rastom v rozmedzí 1-5 %, rovnako ako Maďarsko (3,7 %) a Česká republika (4,1 %). 

Pri pohľade na obraz dlhodobejšieho vývoja financovania vysokých škôl (v celom sledovanom období 2008-2015) sa ukazuje, že 
finančné prostriedky smerujúce do vysokého školstva z verejných zdrojov nominálne najviac vzrástli v Nórsku, valónskej časti Bel-
gicka, Rakúsku, Švédsku a Dánsku (o viac než 30 %). Naopak, najväčší pokles o viac než 30 % v rokoch 2008-2015 zaznamenali 
Lotyšsko, Írsko a Grécko. Slovensko sa s nominálnym zvýšením o 3,5 % zaraďuje medzi krajiny s miernym nárastom, podobne ako 
Chorvátsko alebo Slovinsko.
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Oveľa dôležitejšie je však sledovať reálny vývoj finančných prostriedkov zohľadňujúci vývoj inflácie, kde sa rozdiely medzi kraji-
nami ešte prehlbujú. Pri započítaní inflácie vzrástli v rokoch 2008 - 2014 (údaje o inflácii za rok 2015 nie sú k dispozícii) finančné 
prostriedky smerujúce do vysokého školstva z verejných zdrojov jednoznačne najviac v Nemecku, Nórsku a Švédsku (o 20-40 %). 
Naopak, najväčší pokles o viac ako 40 % prebehol v Grécku, Maďarsku a Lotyšsku. Slovensko sa pri zohľadnení inflácie umiestnilo 
spoločne s Chorvátskom a Slovinskom v skupine krajín s miernym poklesom vo výške 5-10 %. Pre porovnanie, Česká republika sa 
pri zohľadnení inflácie umiestnila spoločne so Španielskom, Islandom, Talianskom a Srbskom v skupine krajín s poklesom vo výške 
10-20 %.

Celkovo je reálny vývoj verejných výdavkov na vysoké školstvo v európskych krajinách v rokoch 2008-2014, či už klesajúci alebo 
stúpajúci, pomerne konzistentný. Poľsko a Portugalsko síce zvrátili dlhodobý reálny pokles, ale skôr predstavujú výnimku. V ostatných 
krajinách južnej a východnej Európy, hoci sa tam občas podarilo pokles krátkodobo spomaliť či dokonca zastaviť, nie je vidieť ani 
náznak toho, že by sa verejné výdavky na vysoké školstvo vrátili na úroveň roku 2008. Tlak na vysoké školy, aby sa snažili diverzi-
fikovať svoje finančné zdroje, sa stále zvyšuje. Posledné údaje z roku 2015 tak potvrdzujú hlboké rozdiely medzi oboma skupinami 
krajín, ktoré ohrozujú konsolidáciu EHEA (European Higher Education Area) a ERA (European Research Area).

Znižovanie príspevkov univerzitám má prirodzene rad negatívnych dôsledkov. Správa EUA sa pokúša zmapovať tie najčastejšie 
a najdôležitejšie pre oblasť výskumu (Research), výučby (Teaching), pre zamestnancov vysokých škôl (Staffing), pre vysokoškolské 
areály (Campus) a pre zmeny v platení školného (Tution fees). Dôsledky sa prejavujú predovšetkým v kvalite rôznych činností vyso-
kých škôl, škody sú postupné a nie sú tak viditeľné, ale o to ťažšie sa budú naprávať.

V mnohých krajinách sa napríklad obmedzuje prijímanie nových pracovníkov (Španielsko a Írsko), v Taliansku sa môže obsadiť len 
polovica uvoľnených pozícií. Tiež dlhodobé obmedzovanie investícií do infraštruktúry sa v niektorých krajinách už začína viditeľne 
prejavovať. Niekoľko krajín sa preto snaží hľadať cesty, ako zabezpečiť efektivitu a udržateľnosť financovania vysokého školstva: 
v Lotyšsku sa prejednáva použitie troch odlišných modelov financovania, v Írsku má do budúceho roka expertná komisia predložiť 
návrhy na reformu financovania, v Dánsku uvažujú, či neobmedziť počet študentov a do akej miery vlastne absolventi zodpovedajú 
požiadavkám trhu práce.
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Je však potrebné si uvedomiť, že dôležitý nie je len objem finančných prostriedkov investovaných do vysokoškolského vzdelávania, 
ale aj spôsob a mechanizmy ich prerozdeľovania na úrovni inštitúcií. Aktuálnym trendom vo vývoji financovania vysokých škôl vo 
vyspelých krajinách sú venované nasledujúce tri kapitoly: Problematika školného na vysokých školách, Výkonové financovanie eu-
rópskych vysokých škôl a Financovanie na podporu excelentnosti európskych vysokých škôl.
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3 Problematika školného na 
vysokých školách

Vo výške a v podobe školného na vysokých školách dochádza v krajinách OECD v posledných rokoch k významným zmenám. 
Zmeny sú po prvé vyvolané expanziou počtu študentov a s tým spojenými problémami s financovaním ich štúdia z verejných roz-
počtov. A po druhé, tlak na zavádzanie či zvyšovanie školného umocnila ekonomická kríza po roku 2008, ktorá nielen prehĺbila 
problémy verejných rozpočtov, a teda taktiež rozpočtov vysokých škôl, ale oveľa najliehavejšie tiež nastoľuje otázky relevantnosti 
a efektívnosti vysokoškolského vzdelávania.

Navyše sa v posledných desaťročiach zvyšuje internacionalizácia vysokého školstva, ktorá je dôsledkom silnejúcej globalizácie 
ekonomiky a spoločnosti vôbec, aj rýchlo rastúcej kapacity inštitúcií terciárneho vzdelávania po celom svete. Počet vysokoškolských 
študentov, ktorí študujú v zahraničí, stúpol z 0,8 miliónov v roku 1975 na 4,1 milióna v roku 2010, teda viac ako päťkrát. A podľa 
všetkého bude tento trend ďalej12 pokračovať.

Z toho vychádzajúca transformácia vysokého školstva, ktorá prebieha už niekoľko rokov v krajinách OECD, má tri zásadné a v mno-
hom podobné úlohy:

– ako zabezpečiť, že zvyšovanie počtu vysokoškolských študentov a učiteľov nepovedie k poklesu kvality vzdelávania;

– ako obstáť v silnejúcej medzinárodnej konkurencii o najlepších študentov a učiteľov, ale aj o čoraz dôležitejšie medzinárodné 
zdroje;

– ako vhodne vyvážiť financovanie z verejných a súkromných zdrojov (príspevky od podnikov a spoluúčasť samotných študen-
tov), aby to všetko efektívne fungovalo a rastúce náklady bolo z čoho uhradiť.

Zdroje financovania vysokého školstva sa stali jednou z ústredných tém diskusie v krajinách OECD. Celkom 14 z 25 krajín OECD, pre 
ktoré sú k dispozícii údaje, zaviedlo alebo rozšírilo po roku 1995 systém školného. Výsledkom bol väčšinou práve nárast priemerné-
ho školného, spojený s revíziou úrovne štátnej podpory študentov (často ide o znižovanie štipendií alebo ich premenu na pôžičky).

V krajinách OECD možno v súčasnosti vymedziť štyri základné modely školného v celkovom rámci financovania vysokých škôl: škan-
dinávsky, ázijský, anglosaský a kontinentálny európsky model. Každý z týchto modelov je sprevádzaný určitým systémom podpory 
študentov formou štipendií (podpora za niečo), príspevkov (podpora na niečo) alebo pôžičiek (podpora dočasná). 

3.1 Štyri základné modely financovania v krajinách OECD 
Je zrejmé, že vysoké školy budú musieť súperiť o zahraničných študentov s univerzitami v susedných krajinách, z ktorých mnohé 
dostávajú od štátu alebo vyberajú od študentov oveľa viac prostriedkov než na Slovensku. Priemerná výška školného na verejných 
vysokých školách, ktorá môže byť významným zdrojom týchto prostriedkov, sa v jednotlivých krajinách značne líši (pozri nasledujúci 
obrázok).

12  V texte tejto kapitoly  sú využité niektoré myšlienky kolegov (napríklad Eric Charbonnier) analytikov a expertov OECD z Direktoriátu pre vzdelávanie a kompetencie 
(OECD Directorate for Education and Skills).
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Priemerné ročné školné (domáci študenti verejných vysokých škôl; US$ podľa parity kúpnej sily PPP)

  Bakalárske a magisterské štúdium 2003/2004 Bakalárske štúdium 2013/2014
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US$ (PPP)

Ak sa prepoja údaje o školnom s informáciami o podpore študentov (štipendiá, príspevky alebo pôžičky) v jednotlivých krajinách 
OECD, je možné rozlíšiť štyri základné modely financovania: škandinávsky, ázijský, anglosaský a kontinentálny európsky model.

Škandinávsky model 

Z pohľadu študenta ide o ideálny model, pretože vysokoškolské štúdium je zadarmo a všetci študenti majú navyše nárok na nejakú 
formu štipendia alebo aspoň študentské pôžičky (väčšinou výhodne úročené a s garanciou štátu). Tento model v škandinávskych 
krajinách (presnejšie označenie je severské krajiny – Nordic countries - teda Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko a Island) nepochybne 
prispieva k spravodlivejšiemu prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu (equity). Na druhej strane sú v škandinávskych krajinách príjmy 
absolventov vysokých škôl v porovnaní s príjmami stredoškolákov oveľa nižšie než napr. na Slovensku alebo v iných vyspelých kraji-
nách. (táto tzv. vysokoškolská renta alebo prémia je práve na Slovensku a tiež v Českej republike zatiaľ jedna z najvyšších v Európe.) 
Taktiež miera (progresívneho) zdaňovania príjmu vysokoškolákov v škandinávskych krajinách patrí v rámci OECD k tým najvyšším 
- štát tak vlastne získava späť od absolventov časť svojich výdavkov na vysokoškolské vzdelanie. Nejde však o absolventskú daň, 
pretože vyššiu daň z príjmu platia tí, ktorí majú vyššie príjmy, nie tí, ktorí zadarmo študovali. V posledných rokoch je však pôvodná 
podoba škandinávskeho modelu postupne modifikovaná, zavádzajú sa poplatky za predlžovanie štúdia, štipendiá sa menia na štu-
dentské pôžičky, zavádza sa školné pre zahraničných študentov (mimo občanov z členských krajín EÚ) a pod. Škandinávsky model 
financovania sa vďaka tomu približuje situácii v iných krajinách na európskom kontinente.

Ázijský model 

Ázijský model (z krajín OECD ide o Japonsko a Kóreu, ale podobné je to aj v ďalších krajinách Ázie) je pre študentov z ekonomické-
ho hľadiska jednoznačne najmenej výhodný. Školné je skutočne vysoké a podpora naopak veľmi nízka. Vysoké školy totiž získavajú 
prostriedky predovšetkým zo súkromných zdrojov (z viac ako 50 %), a to len sčasti od podnikov, väčšinu musia získať zo školného. 
Rodičia sa tak ocitajú pod veľkým ekonomickým tlakom; ak nepatria k vyšším vrstvám, často sa napríklad viac príbuzných skladá 
na školné pre jedného nádejného potomka. Niet sa čo čudovať, že z toho vyplývajúca zodpovednosť ovplyvňuje vzťah študentov 
k výučbe a štúdiu. Zároveň je tiež zrejmé, že prístup k vysokoškolskému vzdelaniu je ekonomicky podmienený a vysokoškolské 
vzdelávanie sa tak podieľa na udržiavaní spoločenských nerovností. Takisto možnosti vysokých škôl získať prostriedky od podnikov 
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sú komplikované. Napríklad v Japonsku sa kvôli tomu predstavitelia firiem stávajú členmi správnych rád univerzít s rozhodovacími 
právomocami. Tento systém vybičovala súťaž o najlepších študentov a solventné podniky do tej miery, že pred niekoľkými rokmi 
takmer tretina japonských vysokých škôl musela ohlásiť ekonomický bankrot. Tiež v ázijskom modeli financovania však dochádza 
k zmenám, mnohokrát pod vplyvom globalizácie a medzinárodnej súťaže, ale aj v dôsledku zvyšovania ekonomickej úrovne mno-
hých ázijských krajín. Nedávno napríklad Japonsko aj Kórea zvýšili úroveň štátnej podpory študentov s cieľom znížiť spoločenské 
nerovnosti a zlepšiť rovnomernosť (equity) v prístupe na vysoké školy. Vďaka tomu sa ázijský model začína čím ďalej viac posúvať 
smerom k modelu anglosaskému.

Anglosaský model 

Rôzne podoby tohto modelu nájdeme v mnohých anglosaských krajinách (Veľká Británia, USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland). 
Školné je vysoké a líši sa podľa odboru štúdia alebo podľa vysokoškolskej inštitúcie. Študent síce musí na vysokoškolské štúdium 
vynaložiť veľa peňazí, ale súčasne môže využívať plošné a nárokové štipendium alebo sa snažiť získať výberové formy podpory, 
ktorých funguje celý rad a môžu byť verejné aj privátne. Splácanie pôžičiek, ktoré môžu študenti čerpať, je často viazané na ich 
príjem, čo znamená, že absolvent začína splácať, až keď dosiahne určitú výšku pracovného príjmu (platu, mzdy). Ak študent defi-
novaný príjem nedosiahne do stanoveného počtu rokov, uhradenie pôžičky prechádza na štát. V tomto modeli, ktorý preberá stále 
viac krajín OECD, je vyvíjaný určitý tlak na vlády a na vysokoškolské inštitúcie, aby zabezpečili, že absolventi vysokých škôl budú 
dobre pripravení pre uplatnenie na pracovnom trhu. V realite vysokoškolskej politiky mnohých krajín sú skúšané rôzne varianty tohto 
modelu a jeho parametre sú na základe vyhodnotenia a analýz podrobované v podstate neustálym revíziám. V poslednej dobe 
je možné napríklad pozorovať rad významných opatrení a krokov, ktoré sa od roku 2010 uskutočňujú v Anglicku, alebo reformu 
vyhlásenú v roku 2013 v USA prezidentom Obamom.

Je možné tiež pripomenúť, že aj pre české a slovenské vysoké školstvo OECD odporúčala v 90. rokoch zavedenie modifikovanej 
obdoby modelu HECS (Higher Education Contribution Scheme), ktorý funguje už štvrť storočia v Austrálii; zákon dokonca česká 
vláda v roku 1995 schválila a predložila do Poslaneckej snemovne, kde však na poslednú chvíľu stratil väčšinovú politickú podporu.

Model kontinentálnej Európy

Systémy financovania vysokého školstva a úloha školného v ňom v krajinách na európskom kontinente je celkom ťažké zhrnúť do 
jedného modelu, pretože rôznosť jednotlivých národných systémov je značná. Ak sa teda hovorí o štvrtom modeli, sú tým myslené 
isté podobnosti, ktoré nájdeme v mnohých európskych krajinách, ako je napríklad Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Španielsko alebo 
Taliansko. Vyznačuje sa pomerne nízkym školným a súčasne nedostatočne rozvinutým systémom podpory študentov. Vysoké školstvo 
je v takto vymedzenom európskom kontinentálnom modeli do značnej miery financované štátom. Niektoré krajiny - predovšetkým 
Rakúsko a Taliansko - realizujú od konca 90. rokov reformy, ktorých cieľom síce bolo zvýšiť na verejných vysokých školách školné, 
ktoré však napriek tomu zostáva len mierne v porovnaní napríklad s ázijským alebo anglosaským modelom. Systémy v niektorých 
iných krajinách európskeho kontinentu - ako je Holandsko - sa podobajú skôr anglosaskému modelu. Naopak, napríklad v Nemecku 
došlo k postupnému zrušeniu školného (zavedeného v roku 2007) prakticky vo všetkých spolkových krajinách (od jesene 2014 
nemecké vysoké školy v žiadnej spolkovej krajine školné nevyberajú 13); tým sa nemecký systém vlastne priblížil škandinávskemu 
modelu. Samostatnú kapitolu predstavuje rozbor systémov financovania vysokého školstva a školného v nových členských krajinách 
EÚ - prinajmenšom skúsenosti z poľského alebo maďarského systému však stoja za pozornosť.

3.2 Naliehavá potreba vyvážiť verejné 
a súkromné financovanie 

Poznatky z porovnávania systémov financovania v krajinách OECD a vymedzovania štyroch uvedených modelov je možné zovše-
obecniť do záveru, že hlavné rozdiely medzi nimi je možné vysvetliť dvoma charakteristikami:

– v akom pomere je vo vysokoškolskom systéme vyvážené financovanie z verejných a súkromných zdrojov na strane jednej a

– v akom rozsahu sú štát a privátna sféra schopní a ochotní poskytovať- študentom vysokých škôl rôzne formy podpory na strane 
druhej.

13 European Commission/EACEA/Eurydice (2015). National Student Fee and Support Systems in  Europea Higher Education – 2015/16. Eurydice Facts and Figures. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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Niektorým krajinám sa darí získavať nové súkromné   zdroje, iné zvyšujú financovanie z verejných rozpočtov. Tam, kde nejdú ani 
jednou z týchto ciest, majú vo vysokom školstve stále väčšie problémy spojiť požiadavky rastu s požiadavkami kvality. Škody, ktoré 
týmto už v niektorých krajinách nastali, môžu byť nezvratné.

Pritom sa jasne ukazuje, že celý rad predsudkov proti zavádzaniu školného v niektorých krajinách vychádza z úplne mylných a za-
vádzajúcich informácií, respektíve mýtov o školnom, ktoré sú populisticky zneužívané obzvlášť v politických diskusiách napríklad 
pred voľbami 14.

Päť nasledujúcich námetov môže pomôcť vhodne vyvážiť verejné a súkromné   financovanie vysokého školstva v rôznych krajinách 
predovšetkým kontinentálnej Európy. Takéto námety sú dôležité pre ďalšie úvahy a diskusiu o školnom a jeho prípadnej diferenciácii 
podľa odborov štúdia a budúceho pracovného uplatnenia.

(1) Zlepšiť voľbu oboru štúdia

V súčasnosti veľká časť novo zapísaných študentov nedokončí ani bakalárske štúdium, nedokončí ho v očakávanom (riadnom) termí-
ne alebo zmení zvolený odbor v priebehu štúdia.

Primerané školné môže mať pozitívny vplyv iba vtedy, ak sa podarí znížiť mieru neúspešnosti a ukončovania štúdia hneď v počiatoč-
ných ročníkoch štúdia a ak sa zavedú fungujúce mechanizmy, ktoré zabezpečia lepšiu voľbu odboru štúdia.

(2) Zvýšiť zapojenie podnikov do financovania vysokých škôl a vytváranie pracovných príležitostí pre absolventov niektorých 
odborov

Podiel podnikového sektora na financovaní vysokého školstva v niektorých krajinách dosahuje či dokonca presahuje 10 % (naprí-
klad Austrália, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, Holandsko, Švédsko, Veľká Británia alebo USA). Napríklad vo Švédsku idú však 
tieto prostriedky predovšetkým do výskumu a vývoja. Vysoké školy sa vďaka tomu dostávajú do užšieho kontaktu so svetom podni-
kania a zvyšujú sa tak možnosti pre uplatnenie absolventov radu odborov. 

Z takejto praxe je nevyhnutné sa čo najviac poučiť a urýchlene ju v potrebnej podobe aplikovať. Podstatne tomu však môžu na-
pomôcť cielené finančné stimuly VŠ inštitúcií i podnikov (mnohokrát súčasne zamestnávateľov budúcich absolventov) k takémuto 
správaniu.

(3) Prispôsobovať školné a štátnu pomoc situácii na trhu práce

Krajiny OECD, kde študenti platia vysoké školné, ale súčasne majú nárok na štátnu pomoc (pôžičky a štipendiá pre rôznych znevý-
hodnených študentov),   sa nevyznačujú menšou mierou celkovej účasti (participácie) na vysokoškolskom vzdelávaní. Nie je v nich 
však zrejmá ani nižšia spravodlivosť (equity) pre rôzne sociálne skupiny či väčšie nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdeláva-
niu, než je tomu v iných krajinách. Toto konštatovanie sa však netýka porovnaní so severskými krajinami, kde sú nerovnosti v prístupe 
k vysokoškolskému vzdelaniu skutočne nízke, čo je však spôsobené historicky nižšími celkovými nerovnosťami v spoločnosti a tomu 
zodpovedajúcej spoločenskej klíme. Ich model financovania vysokého školstva je preto ťažko prenositeľný do krajín s inou tradíciou. 
V krajinách, kde študenti platia vysoké školné a súčasne poberajú v súhrne vysokú podporu, sa výška školného rôzni podľa odboru 
štúdia a uplatniteľnosti na trhu práce. Môže sa tak stať vhodne využiteľným nástrojom vysokoškolskej politiky. Príkladom je Austrália, 
kde sa školné v odboroch, ktorých je na trhu práce nedostatok, niekedy znižuje, aby sa štúdium pre študentov stalo atraktívnejším.

(4) Nepreceňovať náklady na štúdium

Ak uchádzači o štúdium vnímajú náklady na vysokoškolské štúdium ako príliš vysoké, môžu naň rezignovať, hoci majú nárok na 
finančnú podporu od štátu. Tento problém v súčasnosti rieši Veľká Británia, kde poklesli počty študentov v niektorých sektoroch 
vysokého školstva, sčasti v dôsledku trojnásobného zvýšenia školného na niektorých školách v roku 2012. Podobne v Spojených 
štátoch je školné v určitých častiach vysokoškolského sektora tak vysoké, že zadlženosť študentov predstavuje dokonca riziko pre 
ekonomickú stabilitu krajiny. V čase ekonomickej krízy, keď výrazne klesá počet pracovných príležitostí, majú nezamestnaní absol-
venti tendenciu si brať ďalšie pôžičky, aby mohli pokračovať v štúdiu.

Ak má vysokoškolský systém úspešne fungovať, musí sa cena štúdia upravovať podľa skutočnej kvality príležitostí na trhu práce. 
Vyžaduje to však prepracovanejší systém informácií než ten dnešný, aby mladí ľudia napríklad dosť presne vedeli, aký druh práce 
môžu vykonávať po určitom štúdiu na vysokej škole a s akou pravdepodobnosťou také miesto získajú, aké šance majú na úspešné 
dokončenie štúdia vzhľadom k svojim maturitným výsledkom a aký plat môžu dosiahnuť po absolvovaní.

14 Dominic Orr, Alex Usher, Johannes Wespel: Do changes in cost-sharing have an impact on the behaviour of students and higher education institutions? Evidence from 
nine comparative studies. Volume I: Comparative Report. Volume II: National Reports. Luxembourg: Publications Office oftheEuropean Union, 2014
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(5) Zvýšiť školné pre zahraničných študentov

Takmer v polovici krajín, pre ktoré sú k dispozícii dostatočné údaje, sa na verejných vysokých školách líši výška školného podľa toho, 
či ide o domácich alebo zahraničných študentov. V posledných rokoch pritom aj niektoré z krajín, kde je vysokoškolské štúdium inak 
bezplatné a silno dotované štátom (napríklad Dánsko a Švédsko), zvýšili školné pre študentov z krajín mimo Európy. Je však potrebné 
poznamenať, že takéto opatrenia môžu mať negatívny dopad, ako sa to stalo vo Švédsku, kde po reforme z roku 2011 významne 
poklesol počet študentov, ktorí nie sú občanmi krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) alebo Švajčiarska, a teda nie sú 
od školného oslobodení.
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4 Výkonové financovanie 
európskych vysokých škôl

V júni 2015 ukončila EUA (European University Association) projekt DEFINE, ktorý hľadal čo najefektívnejšie modely financovania 
vysokých škôl, a publikovala celkom tri záverečné správy, ktoré sa venujú najvýznamnejším dnešným trendom v oblasti financovania 
vysokoškolských inštitúcií. Témou správy s názvom DEFINE Thematic Report: Performance-Based Funding of Universities in Europe je 
výkonové financovanie. Výsledná správa sa zaoberá tromi otázkami: Do akej miery je financovanie vysokých škôl v Európe založené 
na ich výkone a ako sú prvky výkonového financovania zakotvené v mechanizme financovania z verejných prostriedkov? Aké dô-
sledky má výkonové financovanie pre vysoké školy a ich aktivity aj pre celý vysokoškolský systém? Na čo by tvorcovia vzdelávacej 
politiky aj vedenie vysokých škôl mali pamätať pri zavádzaní prvkov výkonového financovania do modelu financovania?

Vo svojej prvej časti správa podáva prehľad o systémoch financovania vysokého školstva v Európe z verejných prostriedkov a o tom, 
aké miesto v nich zastávajú prvky výkonového financovania. Vo svojej druhej časti potom správa analyzuje dôsledky výkonového 
financovanie na celý vysokoškolský systém aj na jeho jednotlivé inštitúcie a uvádza aj možné neplánované dôsledky. V tretej časti 
je uvedených niekoľko príkladov európskych krajín, ako začleniť výkonové financovanie do modelu financovania. Posledná časť 
obsahuje závery a odporúčania.

Údaje z 26 vysokoškolských systémov boli získané pomocou dotazníka, niekoľkých kôl konzultácií a rozhovorov s kolektívnymi 
členmi EUA, t.j. s organizáciami združujúcimi vysoké školy v jednotlivých krajinách. K tomu boli pridané prípadové štúdie spracova-
né na základe vlastného hodnotenia inštitúcií a ďalej výsledky tematickej skupiny (focus group) - zloženej zo zástupcov 12 vysokých 
škôl a 2 zástupcov centrálnych úradov - počas návštevy Copenhagen Business School vo februári 2014. Predbežné výstupy boli 
potom ešte prerokované v októbri 2014 na druhom EUA Funding Forum v Bergame.

4.1 Systémy financovania
Systémy financovania vysokého školstva v Európe z verejných prostriedkov sú veľmi rozdielne, v štruktúre príjmov aj v spôsobe 
alokácie. Hlavným zdrojom sú verejné prostriedky, vo veľkej väčšine krajín v 75 – 90 %, v Anglicku však len asi v 40 %. Školné (a 
administratívne poplatky) v mnohých krajinách zavedené nie je a väčšinou sa jeho podiel pohybuje medzi 5 – 15 %, v Anglicku 
tvorí 30 %. Pre dlhodobú udržateľnosť inštitúcií majú stále väčší význam ďalšie príjmy (spolupráca s podnikmi, poskytované služby, 
donácie, európske fondy). Vo väčšine systémov ich podiel presahuje 10 % a v niektorých už dosahuje 30 %.

Okrem zdroja príjmu hrá veľkú úlohu aj štruktúra výdavkov vzhľadom na finančnú udržateľnosť inštitúcie. Priemerne idú asi dve 
tretiny celkových výdavkov na osobné výdavky, ďalšou významnou zložkou sú aj výdavky za udržiavanie (či nájom) infraštruktúry 
a vybavenia. Vysoký podiel fixných nákladov značne obmedzuje schopnosť inštitúcií znižovať náklady, systémy verejného financo-
vania na to berú ohľad a veľký podiel prostriedkov poskytujú na základe vstupov. To však vo väčšine systémov obmedzuje podiel 
výkonového financovania.

Vo väčšine európskych systémov sa základné financovanie poskytuje ako celková suma (block grant), ktorú inštitúcie môžu ďalej 
rozdeľovať voľne, s určitými obmedzeniami (prípad ČR) alebo len v rámci definovaných kategórií (prípad Slovenska); len výnimočne 
sú prideľované prostriedky rozpísané na jednotlivé položky.

Výška celkovej sumy sa určuje rôznymi spôsobmi, ktoré sa často kombinujú: historicky, vyjednávaním, na základe normatívu alebo 
kontraktom o výstupoch, ktoré sa inštitúcia zaväzuje  splniť.

Správa venuje veľkú pozornosť prvkom výkonového financovania, ktorými centrum usmerňuje správanie inštitúcií. Sú to najmä nor-
matívy (funding formulae) a ukazovatele, na ktorých sú založené.

Ďalším prostriedkom, ktorým centrum usmerňuje správanie inštitúcií, je kontraktové financovanie. To definuje určite ciele, ktoré má 
inštitúcia dosiahnuť a na ktorých sa zhodli obaja partneri - ministerstvo aj vysoká škola (performance contracts, target agreements či 
development contracts). Ich rôzne typy existujú v 14 z 26 skúmaných systémov, v 10 môžu mať vplyv na financovanie inštitúcie, hoci 
rôzne veľký (ich podiel na financovaní inštitúcie sa pohybuje medzi 1 až 7 % celkovej sumy), ale vo väčšine systémov sa považujú 
skôr za nástroj riadenia než financovania.
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4.2 Výkonové financovanie a jeho dôsledky
Druhá časť správy analyzuje, aké dôsledky má výkonové financovanie na systémovej a  inštitucionálnej úrovni. Je potrebné si uvedo-
miť, že použitie jedného modelu a jedného ukazovateľa môže ponúkať nové rovnako, ako aj prinášať isté riziká.

To sa týka aj prvej oblasti, dôsledkov pre počet študentov, kvalitu výučby a ukončovanie štúdia. Kritérium počtu absolventov jasne 
motivuje inštitúcie, aby čo najviac zvýšili počet prijímaných študentov. Avšak len v 8 skúmaných systémoch môžu vysoké školy samy 
rozhodovať o tom, koľko študentov prijmú, v ostatných platia určité obmedzenia. V porovnaní s počtom prijímaných študentov, teda 
ukazovateľom vstupu, ukazovateľ počtu absolventov núti inštitúcie zamerať sa na výsledok procesu výučby, na podporu študentov 
a znižovanie predčasných odchodov (napr. pomocou poradenstva a zvyšovania počtu konzultačných hodín). Na druhej strane, 
riziko môže prinášať znižovanie štandardov a kvality výučby, aby sa vyprodukovalo viac absolventov za kratšiu dobu. Môže sa tak 
dávať prednosť prednáškam pre veľký počet poslucháčov pred seminármi pre malé skupiny, čím sa obmedzí osobný kontakt medzi 
učiteľmi a študentmi.

Vo výskume sa meria produktivita inštitúcie i jednotlivých pracovníkov napr. bibliometrickými kritériami, počtom kontraktov s pod-
nikmi a výškou externého financovania, ktoré sa podarilo získať. Tieto ukazovatele motivujú k rozširovaniu výsledkov v akademickej 
sfére  aj ku spolupráci s externými partnermi mimo nej, na druhej strane prinášajú na systémovej aj inštitucionálnej úrovni riziko tzv. 
Matúšovho efektu - prostriedky smerujú k tým, ktorí už sú úspešní a nedostatok prostriedkov znevýhodňuje ostatných. To môže silne 
ovplyvniť profilovanie a diferenciáciu jednotlivých inštitúcií. Kontrakty s externými partnermi tiež zvýhodňujú aplikovaný výskum 
pred základným a rizikovým výskumom, pre ktorý je potrebné zabezpečiť dostatočné financovanie z verejných zdrojov. Používanie 
bibliometrických kritérií je veľmi kontroverzné, pretože núti pracovníkov publikovať predčasne a čo najviac a dávať prednosť výsku-
mu pred výučbou. Navyše, znevýhodňuje určité odbory, predovšetkým humanitné, ktoré tradične publikujú menej ako prírodovedné.

Nasledujúci graf uvádza prehľad výkonových ukazateľov pre rozdeľovanie vysokoškolského rozpočtu v európskych krajín a ukazuje 
na početnosť ich používania.  

POUŽÍVANIE UKAZOVATEĽOV NA FINANCOVANIE VYSOKÝCH ŠKÔL V EURÓPE (2015)
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Kontraktové financovanie umožňuje aktívny dialóg ministerstva a inštitúcií ako rovnocenných partnerov, výkonové financovanie 
môže pomôcť zamerať aktivity inštitúcie, a tak podporiť strategické plánovanie. Ak sa však ako účinný nástroj nepriameho riadenia 
používa na to, aby boli vysoké školy nútené sledovať ciele predpisované zvonku, dostáva sa do rozporu s autonómiou inštitúcií, ktorá 
je jedným z hlavných princípov európskeho vysokého školstva. Toto riziko sa zvyšuje, ak podiel výkonového financovania vzrastá, 
vysoké školy nie sú zapojené do stanovovania cieľov a ukazovateľov a od všetkých inštitúcií sa vyžaduje to isté bez ohľadu na ich 
profil a špecifické črty.

Výkonové financovanie môže mať pozitívne i negatívne dôsledky aj pre alokáciu prostriedkov a finančný manažment. Môže viesť k 
väčšej transparentnosti, zvýšenej efektivite a k racionalizácii rozdeľovania prostriedkov, keď budú odmeňované prednostne tie inšti-
túcie, ktoré majú dobré výsledky. Môže motivovať k diverzifikácii príjmov, a tým posilniť finančnú udržateľnosť inštitúcie. Existujú však 
tiež úskalia. Splnenie určitého ukazovateľa by malo viesť k získaniu väčšieho množstva prostriedkov, ale štátny rozpočet je zvyčajne 
obmedzený, vopred fixovaný, takže ak rastie počet jednotiek, má to za následok zníženie jednotkovej ceny. Vzrastie iba konkurencia 
medzi jednotlivými inštitúciami, a to môže znížiť ochotu vzájomne spolupracovať. Orientácia na dosiahnuté výkony môže tiež viesť 
k tzv. Matúšovmu efektu, o ktorom sme sa už zmienili. Priama väzba medzi základným financovaním a financovaním z externých 
zdrojov môže zvýšiť motiváciu vysokých škôl spolupracovať s podnikmi, ale nesmie sa zabúdať na skutočnosť, že externý príjem 
často nehradí všetky vzniknuté náklady a rozdiel musí vysoká škola hradiť zo základného financovania.

Je tiež nutné si uvedomiť, že výkonové financovanie sa v niektorých oblastiach nemôže uplatniť. Môže ovplyvniť, čo inštitúcie vo 
vzdelávaní a výskume ponúkajú, ale už nie dopyt. Voľba odboru závisí od mnohých iných faktorov, samotné výkonové financovanie 
nie je účinným nástrojom pre vyrovnanie nedostatku absolventov v niektorých odboroch. Ale ani uplatnenie kritéria ukončenia štúdia 
nevedie k jednoznačným výsledkom, pretože postup študenta ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ktoré nezávisia na inštitúcii. Ukázala to 
tiež skúsenosť Copenhagen Business School. Aj keď dánsky systém normatívov (taximeter system) je zameraný predovšetkým na 
ukončenie štúdia, vzrástli na CBS len počty bakalárov, ale počty magistrov sa naopak znížili.

Tak je možné definovať niekoľko zásad, ako na systémovej a inštitucionálnej úrovni riadiť výkonové financovanie tak, aby sa využili 
možnosti, ktoré otvára a zmiernili sa jeho riziká. Medzi ne patria:

– Zabezpečiť transparentnosť mechanizmu financovania je základom efektívneho systému financovania, motivovať vysoké školy 
možno len vtedy, ak mu rozumejú.

– Obmedziť podiel výkonového financovania, ukazovatele výstupov vyvažovať s ukazovateľmi vstupov a čiastkových výstupov. 
Vo väčšine európskych systémov sa tak garantuje minimálna úroveň financovania inštitúcie (alebo aspoň obmedzuje jej zníže-
nie oproti predchádzajúcemu rozpočtu), čo zvyšuje predvídateľnosť a pomáha finančne plánovať.

– Výdavky na aktivity inštitúcie (napr. štandardné náklady na študenta) začleniť do modelu financovania, a tým podporiť jej 
finančnú udržateľnosť.

– Rešpektovať rôzne potreby podľa profilu inštitúcií, inak sa môže stierať ich rôznosť, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na stále 
rozmanitejšie potreby modernej ekonomiky i spoločnosti. Je preto vhodnejšie definovať viac ukazovateľov i cieľov.

– Rešpektovať rozdiely medzi odbormi je nevyhnutné preto, aby sa odstránili nedostatky bibliometických kritérií.

– Posilňovať systémy zabezpečenia kvality rovnako ako akademický étos, aby sa zabránilo tlaku na splnenie ukazovateľov ukon-
čenia štúdia znižovaním kvality výučby aj výskumu.

– Vypracovať systém internej alokácie prostriedkov, vyvažujúcej niektoré negatívne dôsledky externého modelu financovania, 
ktorý všeobecne značne ovplyvňuje aj alokáciu prostriedkov v inštitúcii. Tá však má byť pre každú inštitúciu špecifická, má 
zodpovedať jej štruktúre, profilu a prioritám.
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4.3 Príklady európskych krajín
V tejto časti uvádzame štyri príklady, ako európske krajiny menia svoje modely financovania:

Rakúsko

Ministerstvo uzatvára trojročné kontrakty s jednotlivými inštitúciami, v ktorých sú definované výkony, ktoré bude vysoká škola po-
skytovať ako verejnú službu a celková suma prostriedkov, ktorú jej za to štát poskytne ako block grant. Ten sa skladá z dvoch častí 
- zo základného rozpočtu, ktorý je stanovený jednaním (a ktorého značná časť slúži na úhradu osobných nákladov) a z príspevku 
vysokoškolských štrukturálnych fondov, ktorého výška je určená podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov a dohodnutých 
cieľov (týkajúcich sa výučby, výskumu, rozvoja odboru a spoločenských cieľov, ako sú inklúzia, rodová rovnosť, integrácia menšín 
a dostupnosť, celoživotné vzdelávanie alebo internacionalizácia a transfer vedomostí). Ďalej dostávajú vysoké školy dodatočné ve-
rejné prostriedky na infraštruktúru a klinický výskum a výučbu. V kontrakte sa tiež stanovujú opatrenia pre prípad, keď vysoká škola 
nesplní stanovené ciele (napríklad povinnosť mať rezervy), alebo štát nemá dosť prostriedkov, aj postupy podávania správ. Zdô-
razňuje sa pritom nutnosť stáleho dialógu ministerstva s vysokou školou, aby sa mohlo včas zabrániť prípadnému nesplneniu cieľov.

Hodnota kontraktov, ktoré štát uzavrel s vysokými školami v roku 2012 na obdobie 2013-2015, je celkovo takmer 9 miliárd €, z 
toho tvoria dojednávané základné rozpočty asi 7 miliárd €, príspevky zo štrukturálnych fondov asi 450 miliónov € a dodatočné 
prostriedky asi 1, 5 miliardy €.

Holandsko

Od roku 2009 ministerstvo pripravuje reformu vysokého školstva, aby ustálo masívne zvýšenie počtu študentov (do roku 2020 o tre-
tinu dnešného stavu), lepšie sa prispôsobovalo potrebám znalostnej ekonomiky a znížil sa počet predčasných odchodov zo štúdia. 
Pretože hlavnými cieľmi reformy je zvýšenie kvality a diverzifikácie vysokého školstva, pripravil sa aj nový systém financovania, ktorý 
podporuje profilovanie inštitúcií a diferenciáciu vzdelávacej ponuky. Posilnil sa podiel výkonového financovania, zatiaľ čo starý 
systém bol založený prevažne na vstupoch (60 % podľa počtu zapísaných žiakov, 20 % historicky, podľa doterajšej výšky financo-
vania, 20 % podľa počtu udelených diplomov) a zaviedlo sa uzatváranie dohôd o výkonoch medzi ministerstvom a vysokou školou.

Ako prvý krok museli vysoké školy vypracovať strategický plán na obdobie 2012-2016 s tromi prioritami:

– zlepšiť svoje výsledky (7 ukazovateľov: miera úspešného ukončenia štúdia, miera predčasných odchodov, zmena odboru, 
hodnotenie kvality alebo počet vynikajúcich študentov, intenzita výučby, réžia);

– posilniť svoj profil vo výučbe aj výskume (vzdelávacie portfólio, priority výskumu, reakcie na strategické priority štátnej inovač-
nej politiky a na veľké výzvy);

– zvýšiť vplyv a využitie výskumu.

Vysoké školy si mohli zvoliť svoje ciele a formu strategického plánu individuálne, ale museli stanoviť ciele pre rok 2015 podľa uvede-
ných 7 ukazovateľov. V lete 2012 nezávislá komisia posúdila všetky strategické plány z hľadiska ich prepojenia s národným cieľom 
inštitúcie profilovať aj ich realizovateľnosť. Ak bolo hodnotenie kladné, minister dohodu s vysokou školou o výkonoch podpísal.

7 % celkovej sumy, ktorú inštitúcia dostane ako block grant, je určených na podporu kvality a profilovanie inštitúcie: 5 % je tzv. pod-
mienené financovania (podmienené uzavretím dohody o výkonoch s ministerstvom), 2 % je selektívne financovanie (vysoké školy s 
vyšším hodnotením svojho strategického plánu dostávajú relatívne viac prostriedkov).

V roku 2016 sa bude hodnotiť dosiahnutie cieľov podľa 7 ukazovateľov. V negatívnom prípade sa v období 2017-2020 podmienené 
financovanie zníži.

Taliansko

Taliansky systém rozdeľovania verejných prostriedkov vysokým školám kombinoval tri formy financovania: kontraktové, výkonové 
a inkrementálne (t.j. historické, vychádzajúce z výšky poskytovanej v predchádzajúcom roku). V roku 2012 rozhodla vláda postupne 
zvyšovať podiel výkonového financovania (na dvojnásobok do roku 2020) a od roku 2014 inkrementálne financovanie nahradiť 
prostriedkami, ktorých výška sa určí podľa štandardných nákladov na študenta; cieľom tohto opatrenia je odstrániť historicky vznik-
nuté nerovnosti, keď inštitúcie rovnakej veľkosti a rovnakého profilu dostávali na študenta prostriedky v rôznej výške. (Štandardné 
náklady na študenta majú štyri zložky, zodpovedajúce výskumu a výučbe (štandardný počet pedagogických a výskumných pracov-
níkov), vedeniu, infraštruktúre a ďalším špecifickým aspektom.)
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Fínsko

Vo Fínsku je základné financovanie vysokých škôl založené na normatívoch, ktoré pokrývajú ako strategické financovanie, tak 
výučbu aj výskum. Vláda prijíma na ďalšie štyri roky plán rozvoja vzdelávania, výskumu a vývoja. Vysoké školy sa riadia okrem 
programu vlády, plánu rozvoja a príslušnej legislatívy aj dohodami o výkone, ktoré uzatvárajú s ministerstvom na obdobie troch 
rokov. Na jeho začiatku rokujú s ministerstvom o operatívnych a kvalitatívnych cieľoch io potrebných prostriedkoch, dohoda tiež 
zahŕňa monitorovanie a hodnotenie dosiahnutia cieľov a použitých postupov. Dohoda o výkonoch a normatívy s ukazovateľmi sa 
považujú za vzájomne sa doplňujúce nástroje.

Nasledujúca schéma znázorňuje súčasné pravidlá výkonového financovania vysokých škôl vo Fínsku a váhu jednotlivých ukazovateľov 
v celkovom rozpočte fínskych vysokých škôl v roku 2013. 

4.4 Závery a odporúčania projektu EUA DEFINE
Poslednou časťou správy sú závery a odporúčania, ktoré sú na nich založené. Pre ich závažnosť uvádzame závery ako doslovnú 
citáciu v preklade: 

„Z analýzy dôsledkov zavedenia výkonového financovania, ktorá preukázala jeho prínosy aj riziká, vyplýva, že sa musí využívať 
obozretne. Môže byť cestou, ako zvýšiť transparentnosť využívania verejných prostriedkov a podporiť profilovanie jednotlivých 
inštitúcií, a to najmä uzatváraním individuálnych kontraktov. Nevyhnutným predpokladom však je, že pri návrhu celého mechanizmu 
aj pri uzatváraní kontraktu sú vysoké školy rovnocenným partnerom ministerstva a že medzi nimi dochádza ku skutočnému dialógu. 
Ciele, ukazovatele aj postupy musia byť jasné a nie príliš zložité, aby výkonové financovanie mohlo fungovať ako spravodlivý a efek-
tívny mechanizmus rozdeľovania prostriedkov.

Jeho dôsledky však možno len ťažko kontrolovať, do značnej miery závisia od iných faktorov, ako sú právny rámec daného vysoko-
školského systému, celkový model financovania a podiel výkonového financovania, ako aj profil inštitúcie, štruktúra príjmov, interné 
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riadenie a správa. Veľkú úlohu hrá i konkrétny návrh, zvolené procesy, rovnako tiež uplatňovanie nástrojov financovania, v pozitív-
nom i negatívnom zmysle. Zistiť, do akej miery pomáha výkonové financovanie zvýšiť výkonnosť vysokých škôl vo výučbe a výskume 
je neisté a ťažké kvôli riziku a nezamýšľaným dôsledkom, ktoré môže mať. Preto je riadenie založené na výkonovom financovaní na 
detailnej úrovni nevhodné a tiež by podrývalo autonómiu inštitúcie. Okrem toho dosiahnutie širších cieľov vzdelávacej a výskumnej 
politiky nezávisí len na výkone inštitúcie, ale aj na množstve iných faktorov. Preto nemôže byť výkonové financovanie jedinou cestou, 
ako dosiahnuť určitý cieľ vzdelávacej politiky a musí sa o ňom uvažovať v širšom kontexte spolu s inými mechanizmami motivácie 
a podpory.

Jeho podiel na celkovom objeme financovania z verejných zdrojov by mal byť limitovaný tak, aby neohrozil finančnú udržateľnosť 
inštitúcie. Nemal by sa užívať na úkor základného financovania, ale naopak, navyšovať ho o dodatočné prostriedky. Udržateľný sys-
tém financovania vysokého školstva musí brať do úvahy náklady na aktivity vysokých škôl, ktoré sú do značnej miery fixné (vstupy), 
odmeňovať výkon a umožňovať inštitúcii, aby investovala do svojej budúcnosti. 

Správu uzatvárajú odporúčania, na čo by tvorcovia vzdelávacej politiky aj vedenie vysokých škôl mali pamätať pri zavádzaní prv-
kov výkonového financovania do modelu financovania. Uvádzame ich v doslovnej citácii preklade:

Odporúčania pre tvorcov vzdelávacej politiky

Systém vysokého školstva a jeho financovania – celkový kontext:

– Riešte model financovania vysokého školstva ako celok.    

– Pri určovaní podielu výkonového financovania vychádzajte zo štruktúry výdavkov.

– Podiel výkonového financovania (založeného na výstupoch) by mal byť obmedzený vzhľadom k vysokému podielu osobných 
a fixných výdavkov (vstupné faktory). 

– Nekráťte základné financovanie z verejných prostriedkov, ale navyšujte ho o dodatočné prostriedky založené na výkone.

Právny rámec:

– Posilňujte autonómiu vysokých škôl vo všetkých ohľadoch.

– Umožnite, aby vysoké školy samy rozhodovali o ďalšej alokácii prostriedkov v rámci inštitúcie.

Ciele a zmysel:

– Jasne definujte ciele a zmysel navrhovaných opatrení.

– Rozhodnite, či ide o redistribúciu obmedzených zdrojov alebo o nepriame riadenie inštitúcie ako motivovanie k výkonu.

– Podľa toho zvoľte opatrenia, ktoré umožnia najlepšie dosiahnutie cieľa (t.j. vstupné a výstupné ukazovatele; kontraktové finan-
covanie).

Voľba ukazovateľov:

– Voľbu cieľov a ukazovateľov konzultujte s vysokými školami.

– Berte do úvahy rozmanitosť profilov inštitúcií a ich úlohy vo vysokoškolskom systéme.

– Snažte sa na dosiahnutie stanovených cieľov nájsť čo najvhodnejšie aproximácie.

– Nevyužívajte ukazovatele, ktoré pôvodne neboli vyvinuté na účely financovania (napr. rebríčky vysokých škôl či hodnotenie 
laboratórií), pretože to narúša celý systém.

– Minimalizujte administratívne činnosti nevyhnutné na meranie, generovanie a zbieranie dát.

– Dávajte pozor, aby jednotlivé ciele a ukazovatele neboli v rozpore.

– Vyhnite sa ukazovateľom, na ktoré majú vysoké školy len malý vplyv (napr. zamestnanosť absolventov).

Dopad:

– Ako to je možné, vyhodnoťte možné nezamýšľané dôsledky ešte pred zavedením reformy.
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– Pamätajte, že dopad na jednotlivé inštitúcie značne závisí na ich profile a štruktúre.

Realizácia:

– Keď zavádzate nové opatrenia, počítajte so skúšobným / prechodným obdobím.

– Plánujte pravidelnú spätnú väzbu (hodnotenie po určitom období) s možnosťou úprav.

– Snažte sa vyvážiť úsilie s potrebami a navrhnite efektívne postupy riadenia a podávanie správ. 

Odporúčania pre vysoké školy 

Pri plánovaní: 

– Zapojte sa do návrhu pripravovaného opatrenia na úrovni vysokoškolského systému.

– Koordinujte úsilie, napríklad na úrovni národnej organizácie vysokých škôl, aby ste vyjadrili svoje názory a prispeli konštruk-
tívnymi vstupmi.

– Veďte aktívny dialóg s verejnou správou a snažte sa čo najviac prepojiť kontraktové financovanie s prioritami inštitúcie.

– Do návrhu kontraktu zapojte širšiu akademickú obec.

Pri realizácii: 

– Určte priority inštitúcie a vypracujte stratégiu, ako sa vyrovnať so zmenami vo financovaní a ako im prispôsobiť interný systém 
alokácie prostriedkov.

– Zaveďte interný systém alokácie prostriedkov založený na prioritách inštitúcie (môže sa líšiť od externého systému).

– Vyhnite sa priamemu prepojeniu medzi odmeňovaním, kariérnym postupom pracovníkov a výkonovými ukazovateľmi, podľa 
ktorých sa alokujú prostriedky, pretože to môže mať nežiaduce dôsledky (napr. lepšie známky alebo zníženie kvality výučby).

– Zaveďte účinný systém interného zabezpečovania kvality a podporujte zvyšovanie kvality.



253

5 Financovanie na podporu 
excelentnosti európskych 
vysokých škôl

V rámci projektu DEFINE15, ktorý hľadá čo najefektívnejšie modely financovania vysokých škôl, vydala EUA tiež správu, ktorej témou 
je rozbor pomerne nového trendu financovania na podporu špičkovej kvality, excelentnosti vysokých škôl (Funding for Excellence). 
Iniciatívy excelentnosti, teda rôzne modely financovania špičkovej kvality z verejných prostriedkov, sú spolu s internacionalizáciou 
a s medzinárodnými rebríčkami vysokých škôl jednými z najvýraznejších prejavov hlbokej premeny, ktorou dnes prechádza vysoké 
školstvo aj jednotlivé vysokoškolské inštitúcie na celom svete, a teda aj v Európe. Aj keď nemožno ešte úplne zhodnotiť ich vplyv na 
vysokoškolské systémy, pretože tie sa prejavia až po dlhšej dobe, je možné na základe porovnania iniciatív excelentnosti v desiatich 
európskych krajinách formulovať určité zovšeobecnenia a odporúčania ako pre úroveň systému vysokého školstva, tak aj pre úroveň 
jednotlivých vysokoškolských inštitúcií. Správa je zaujímavá aj vďaka tomu, že obsahuje aj základné charakteristiky a parametre 
(ciele, rozsah, obdobie a formy) iniciatív excelentnosti, ktoré fungujú vo Fínsku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, 
Rusku a Španielsku.

EUA venuje celkovej úrovni, stratégiám aj metódam financovania vysokých škôl dlhodobo systematickú pozornosť. Usporiadala 
o ňom už dve medzinárodné fóra (EUA Funding Forum), prvé v Salzburgu v roku 2012 a druhé vlani v Bergame. Na financovanie 
vysokého školstva je tiež zameraný projekt EUA DEFINE, finančne podporovaný Európskou komisiou v rámci Programu celoživotné-
ho vzdelávania (Lifelong Learning Programme). Zahájený bol na jeseň 2012 a skončí tento rok na jar. Projekt DEFINE systematicky 
monitoruje a analyzuje rôzne opatrenia európskych krajín na zvýšenie efektivity a dlhodobej finančnej udržateľnosti vysokého škol-
stva, ktorými sú predovšetkým výkonové financovanie, podpora excelentnosti vysokých škôl a rôzne formy ich koncentrácie a fúzií. 
Na projekte, ktorý skúma 25 európskych vysokoškolských systémov (medzi nimi aj slovenské vysoké školstvo), spolupracuje EUA s 
portugalským výskumným centrom CIPES (Centre for Research in Higher Education Policies) a štyrmi univerzitami (s univerzitami v 
Oxforde a v Erlangen-Norimbergu, Aalto university v Helsinkách a s dánskou Copenhagen Business School) a vybranými expertmi 
z niektorých európskych krajín.

Tematickú správu Fundingfor Excellence na základe podkladov od expertov z jednotlivých krajín spracovali vedúci projektu EUA 
Enora Bennetot Pruvot a Thomas Estermann. Konštatujú v nej, že excelentnosť je síce heslo dňa, avšak jednotlivé modely podpory ex-
celentnosti majú dosť rozdielne ciele. V Anglicku je REF (Research Excellence Framework) nástrojom pre rozdeľovanie verejných pro-
striedkov na výskum. Vo Francúzsku majú Excellence Initiatives (s objemom 7,7 miliárd €) slúžiť na vytvorenie desiatich obrovských 
centier schopných súťažiť s najlepšími univerzitami na svete. Názov ruského Projektu 5-100 (s objemom 750 miliónov €) vypovedá 
o cieli dostať do roku 2020 aspoň 5 ruských univerzít do prvej stovky svetových rebríčkov. Nemecko do roku 2017 vynaloží 4,6 
miliardy € na zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokého školstva a výskumu na základe svojej Exzellenzinitiative, v ktorej 
definovalo tri kategórie: rozvoj graduate schools, vytvorenie clusters of excellence a vypracovanie dlhodobej stratégie inštitúcie.

Iniciatívy excelentnosti sa väčšinou zameriavajú na výskum, niektoré však aj na výučbu a na zlučovanie inštitúcií (príkladom je práve 
fínska Aalto University, ktorá vznikla zlúčením troch odborných vysokých škôl). Iniciatívy excelentnosti zvyšujú medzinárodnú viditeľ-
nosť vysokoškolských inštitúcií, prispievajú k zladeniu ponuky a dopytu, usilujú sa o väčšiu účinnosť vynaložených prostriedkov ich 
koncentráciou na vybrané inštitúcie, a tým všetkým aj vysoké školy hierarchizujú. V niektorých prípadoch má krátkodobé poskytnutie 
dodatočných verejných prostriedkov pomôcť vysokej škole, aby získala ďalšiu podporu zo súkromných zdrojov. To je jasným cieľom 
napríklad v Nemecku aj v Španielsku.

Prvým odporúčaním na systémovej úrovni je, že o iniciatívach excelentnosti sa má vždy uvažovať v rámci celkového modelu finan-
covania, potrebné je premyslieť, aký majú vzťah k ostatným formám financovania, ako sú základné financovanie inštitúcie (block 
grants) a bežné formy výberového financovania (competitive funding). Iniciatívy excelentnosti majú byť teda predovšetkým zdrojom 
doplnkového financovania a nemajú základné financovanie obmedzovať. Autori upozorňujú, že v čase znižovania verejných vý-
davkov samozrejme existuje nebezpečenstvo, že sa prostriedky namiesto na zvyšovanie kvality a kapacity tých najlepších inštitúcií 
použijú na ich každodennú prevádzku. Napríklad v Španielsku bolo v období 2008-2014 základné financovanie vysokých škôl 
plošne redukované o viac ako 1,1 miliardy €, teda o 15 % a súčasne išlo v období 2009-2011 asi 700 miliónov € do programu Cam-
pus of International Excellence. Vždy je preto potrebné usilovať sa o synergiu s existujúcimi mechanizmami vrátane financovania zo 

15 DEFINE - Designingstrategiesforefficientfunding of HE in Europe (http://www.eua.be/define.aspx).
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súkromných zdrojov, o odstránenie nadmernej závislosti na finančných zdrojoch iniciatívy a o dlhodobú udržateľnosť financovaných 
aktivít. Keďže tie majú primárne podporovať dosiahnutie vedeckovýskumných cieľov, je nutné vo výdavkoch umožniť určitú flexibilitu.

Ďalšie odporúčania sa týkajú evaluácie a výberového konania. Predovšetkým je potrebné jasne definovať ciele a kritériá výberu 
a usilovať sa o maximálnu transparentnosť. Vysoké školy väčšinou dávajú prednosť dvojkolovému výberovému konaniu, pretože 
obmedzuje písanie podrobných projektov, a teda aj zbytočnú stratu vynaložených kapacít a prostriedkov, pokiaľ inštitúcia neuspeje. 
Spôsob výberu má byť kontrolovateľný a vyvážený, aby sa zabezpečilo spravodlivé posudzovanie rôznych odborov a interdisci-
plinárnych aplikácií (napríklad tým, že panel hodnotiteľov bude zložený tak zo špecialistov, ako aj z expertov so širším zamera-
ním). Hodnotitelia musia byť dôkladne poučení a ich práca sledovaná, inštrukcie, ako posudzovať predložené projekty, musia byť 
zrozumiteľné a jednoznačné a musí byť dopredu jasné, či a podľa akých kritérií sa majú okrem predloženého projektu posúdiť aj 
doterajšie výsledky danej inštitúcie.

Čo sa týka celkového poňatia a zamerania iniciatív excelentnosti, správa EUA odporúča, aby sa vyhli priamemu prepojeniu s medzi-
národnými rebríčkami vysokých škôl, predovšetkým preto, že metodiky rebríčkov sa líšia a kritériá, ktorými rebríčky merajú výskum, 
sa môžu líšiť od cieľov iniciatív excelentnosti. Iniciatívy excelentnosti majú tiež podporovať inovatívne, rizikové alebo experimentálne 
projekty vysokých škôl. Verejná správa i hodnotitelia nemajú postupovať konzervatívne a opatrne, čo by len posilňovalo a rozširova-
lo existujúce rozdiely medzi vedúcimi inštitúciami, aktérmi a tými ostatnými. Majú tiež podporovať rozvoj tímov mladých odborníkov, 
teda nastupujúcej generácie vedcov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.

Rad odporúčaní sa vzťahuje na riadenie a monitorovanie celého procesu na úrovni vysokoškolského systému i jednotlivých inštitúcií. 
Verejná správa, financujúce orgány i vedenie vysokých škôl by nemali podceniť náročnosť riadenia, mali by dôkladne posudzovať 
ako vyvolané náklady, tak aj očakávané prínosy. Financujúci orgán musí mať spätnú väzbu a sledovať mechanizmus výberu. Ne-
ustále monitorovanie projektu pomôže vyhodnocovať, ako sa plnia ciele a dodržiavajú náklady. Administratívne postupy by mali byť 
čo najjednoduchšie, aby sa písanie správ a plnenie ďalších požiadaviek nestalo dôležitejšie ako dosahovanie stanovených cieľov.

Väčšina analyzovaných iniciatív excelentnosti je časovo obmedzená na obdobie piatich až siedmich rokov. Je preto nutné zabez-
pečiť udržateľnosť činností a dosiahnutých výsledkov aj v čase, keď dodatočné financovanie skončí, napríklad tým, že sa začlenia 
do bežného mechanizmu financovania a využije sa spolupráca s externými (predovšetkým privátnymi) partnermi vysokých škôl. 
Pripraviť vhodný postup, vhodnú stratégiu ďalšieho vývoja po skončení iniciatívy excelentnosti a potrebné zdroje doplnkového 
financovania je úlohou ako pre financujúce orgány, tak aj pre vysokoškolské inštitúcie.

Správa nakoniec uvádza odporúčania na úrovni vysokej školy. Jej vedenie by malo anticipovať možné nezamýšľané dôsledky ini-
ciatívy na rôzne skupiny akademických a ostatných pracovníkov, aj na niektoré oblasti činností inštitúcie, doplniť takúto analýzu plá-
nom opatrení na zmiernenie nežiaducich dôsledkov, formulovať stratégiu inštitúcie a znovu vyhodnotiť jej priority. V rámci stratégie 
vysokej školy sa potom môžu napríklad presúvať finančné prostriedky na stanovené ciele, inštitúcia môže investovať do tzv. internej 
iniciatívy excelentnosti, ktorá je navrhnutá podľa jej špecifických potrieb.

Ciele iniciatívy excelentnosti musia byť jasné a musia sa efektívne komunikovať ako vo vnútri inštitúcie, aby sa zmeny vyvolané účas-
ťou na iniciatíve prijímali pozitívne, tak i voči externým partnerom, aby sa posilnila vzájomná dlhodobá spolupráca. Komunikácii 
so svojimi externými partnermi by mala inštitúcia venovať osobitnú pozornosť, zoznamovať ich s tým, aké aktivity v rámci iniciatívy 
excelentnosti rozvíja. Pomôže to nielen k ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov s externými partnermi vysokej školy, ale prispeje aj 
k udržateľnosti dosiahnutých výsledkov aj po skončení iniciatívy.

Nasledujúca tabuľka ukazuje základné charakteristiky jednotlivých programov excelentnosti v ôsmich európskych krajinách, ktoré 
boli analyzované v rámci projektu DEFINE Európskej asociácie univerzít (EUA).
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6 Porovnanie financovania vysokých 
škôl v SR a v ČR v roku 2015

Financovanie vysokého školstva v SR je (rovnako ako v ČR) realizované prevažne z verejných zdrojov. Finančnú podporu / prí-
spevok vysokým školám zo štátneho rozpočtu je v SR možné členiť do 4 základných dotácií poskytovaných na základe zmluvy. 
Prvou a rozhodujúcou dotáciou (zaisťujúcou napĺňanie jedného zo základných poslaní vysokých škôl) je dotácia na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov. Druhou významnou dotáciou, orientovanou na výskumné aktivity je dotácia na výskumnú, 
vývojovú a umeleckú činnosť. Treťou je dotácia na rozvoj vysokých škôl a štvrtou samostatne vykazovanou je dotácia na sociálnu 
podporu študentov.

Ak uvažujeme o národných verejných prostriedkoch smerujúcich do vysokého školstva zo štátneho rozpočtu SR (bez kapitálových 
výdavkov a operačných programov EÚ), v roku 2015 ide o čiastku približne 442 mil. €, ktorá je alokovaná prevažne do oblasti 
vzdelávacej činnosti, ktorá predstavuje 53,6 % objemu týchto finančných prostriedkov. Ďalej nasledujú výskumná, vývojová a ume-
lecká činnosť na vysokých školách (33,3 %), sociálna podpora študentov (12,8 %) a rozvoj vysokých škôl (0,3 %).

Pre porovnanie, v ČR ide v roku 2015 (pri rovnakom vymedzení, teda bez kapitálových výdavkov a operačných programov EÚ) ide 
približne o sumu 994 mil. € z národných verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Táto suma takisto v SR smeruje prevažne do 
oblasti vzdelávacej činnosti (tzv. rozpočtový okruh I, čiže inštitucionálna časť rozpočtu vysokých škôl), ktorá predstavuje 58,9 %. 
Ďalej nasledujú výskumná, vývojová a inovačná činnosť na vysokých školách (27,4 %), sociálne záležitosti študentov (7,7 %), rozvoj 
vysokých škôl (4,2 %) a medzinárodná spolupráca a ďalšie ukazovatele (1,7 %).
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Z porovnania štruktúr poskytovaných finančných prostriedkov z hľadiska oblastí, do ktorých sú alokované, vyplýva, že v SR smeruje 
väčší podiel finančných prostriedkov do vzdelávacej činnosti (o 5,3 percentuálneho bodu) a na rozvoj vysokých škôl (o 3,9 percen-
tuálneho bodu), v SR naopak väčší podiel do výskumnej činnosti (o 5,9 percentuálneho bodu) a na sociálne záležitosti študentov (o 
5,1 percentuálneho bodu).

6.1 Výskumná činnosť
Rozpočet vysokého školstva na financovanie výskumnej činnosti VVŠ (dotácia na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť) tvorí v SR 
v roku 2015 približne 147mil. € (pre porovnanie, v ČR takmer 273 mil. €). V aktuálne platnej metodike rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám v SR je rozpočet členený do 6 častí - dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum 
a vývoj, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA), po-
krytie vplyvu valorizácie platov, účelové dotácie VVŠ na vedu a techniku a dobiehajúca účelová dotácia na doktorandské štipendiá 
(pričom ako z hľadiska programového rozpočtovania, tak z hľadiska celkovej logiky rozpočtu, spadajú posledné 3 časti rozpočtu 
do prvej menovanej dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj).
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Výskumná činnosť: Rozpočet VVŠ v SR 2015

Dotácia na 
prevádzku a rozvoj 
infraštruktúry pre 

VaV

Kultúrna a 
edukačná grantová 
agentúra MŠVVaŠ 

SR (KEGA)

Pokrytie vplyvu 
valorizácie platov 
na podprogram 

077 12

Dobiehajúca 
účelová dotácia na 

štipendiá 
doktorandov

CELKOM: 147 mil. €
Inštitucionálne financovanie

Vedecká grantová 
agentúra MŠVVaŠ 
SR a SAV (VEGA)

Účelové dotácie 
VVŠ na vedu a 

techniku

88,1 % 6,4 % 1,7 %

1,3 %

Z hľadiska objemu finančných prostriedkov poskytovaných na výskumnú činnosť vysokých škôl je najvýznamnejšou dotácia na pre-
vádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj vo výške takmer 130 mil. € (88,1 %), ktorá je poskytovaná v rámci inštitucionálnej 
formy financovania. Zvyšné finančné prostriedky (11,9 %) sú poskytované v rámci účelovej formy financovania, pričom najvýznam-
nejšími položkami je financovanie projektov v rámci vnútorných grantových schém VEGA (6,4 %) a KEGA (1,7 %). Významným 
zdrojom účelového financovania výskumných projektov vysokých škôl v SR je tiež Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

V ČR sú finančné prostriedky na výskumnú činnosť poskytované aj v inštitucionálnej a účelovej forme. Rozhodujúcim ukazovateľom 
pre výpočet inštitucionálnej časti rozpočtu na výskumnú činnosť vysokých škôl je podiel vysokej školy na bodovej hodnote výsledkov 
výskumu, vývoja a inovácií evidovaných v Registri informácií o výsledkoch (RIV) všetkých vysokých škôl stanovenej podľa platnej 
Metodiky hodnotenia výsledkov výskumných organizácií a výsledkov ukončených programov. Zdrojom dát sú výsledky hodnote-
nia výskumu a vývoja schválené Radou pre výskum, vývoj a inovácie zahŕňajúce päťročné obdobie. Najvýznamnejšie súčasťou 
účelovej časti rozpočtu na výskumnú činnosť vysokých škôl je financovanie projektov prostredníctvom Grantovej agentúry Českej 
republiky (GA ČR).

6.2 Vzdelávacia činnosť
Ak sa pozrieme bližšie na financovanie vzdelávacej činnosti vysokých škôl v SR (dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študij-
ných programov), rozpočet vysokého školstva na túto oblasť v SR v roku 2015 tvorí necelých 244 mil. € (bez sociálnych záležitostí 
študentov a rozvoja vysokých škôl) a v aktuálne platnej metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám je 
členený do 4 čiastkových dotácií - dotácie na mzdy a poistné, dotácie na výrobky a služby, dotácie na špecifické potreby a dotácie 
na kapitálové výdavky. Po odpočítaní kapitálových výdavkov tvorí v SR rozpočet vysokého školstva na vzdelávaciu činnosť približne 
237 mil. € v nasledujúcej štruktúre:
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Dotácie na mzdy a poistné:

Z hľadiska objemu finančných prostriedkov poskytovaných na vzdelávaciu činnosť v SR (237 mil. €) je najvýznamnejšou dotácia na 
mzdy a poistné vo výške takmer 180 mil. € (75,9 %). Z tejto sumy je 3,6 mil. € použitých na zabezpečenie zvýšenia platov vysoko-
školských pracovníkov z titulu valorizácie platov v roku 2015 a zostávajúca časť je rozdelená podľa nasledujúcich kritérií (u ktorých 
sú zároveň uvedené absolútne sumy, ktoré sú podľa daného kritéria v SR rozdeľované):

85,00 % - počet študentov a absolventov (výkon vysokej školy)   ->150 mil. €

14,25 % - publikačná činnosť        ->25 mil. €

  0,75 % - umelecká činnosť      ->1,3 mil. €

Výpočet výkonu vysokých škôl SR je definovaný ako súčet prepočítaného počtu študentov (PPS), koeficientu odboru (KO), koeficientu 
kvalifikačnej štruktúry vysokej školy (KKS), koeficientu začlenenia vysokej školy a koeficientu zohľadňujúceho uplatnenie absolven-
tov vysokej školy podľa odboru (KAP). Do výkonu vysokej školy sa navyše započítava časť odvodená od prepočítaného počtu 
absolventov v predchádzajúcom akademickom roku násobená koeficientom odboru (KO) a koeficientom zohľadňujúcim uplatnenie 
absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP). Podľa výkonu vysokej školy je v SR rozdeľovaných 63,2 % rozpočtu na vzdelávaciu 
činnosť.

V kritériu publikačnej činnosti je v SR sledovaný podiel jednotlivých vysokých škôl na celkovej publikačnej činnosti vysokých škôl. 
Pre rok 2015 sa zohľadňuje publikačná činnosť zamestnancov a doktorandov vysokej školy zaznamenaná v centrálnom registri 
publikačnej činnosti (CREPC) za roky 2012 a 2013 (kategóriu publikačnej činnosti upravuje vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a o centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a ich váhy každoročne aktu-
alizovaná metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám). Na základe publikačnej činnosti vysokej školy 
je v SR rozdeľovaných 10,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

V kritériu umeleckej činnosti je v SR sledovaný podiel jednotlivých vysokých škôl na celkovej umeleckej činnosti vysokých škôl. Pre 
rok 2015 sa zohľadňuje umelecká činnosť zaznamenaná v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) za roky 2012 
a 2013. Podľa umeleckej činnosti vysokej školy je v SR rozdeľovaných 0,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.



260 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

Dotácie na výrobky a služby:

Druhou najvýznamnejšou, z hľadiska objemu finančných prostriedkov poskytovaných na vzdelávaciu činnosť, je dotácia na výrobky 
a služby vo výške takmer 42 mil. € (17,7 %), ktorá je rozdeľovaná podľa nasledujúcich kritérií (u ktorých sú zároveň uvedené abso-
lútne sumy, ktoré sú podľa daného kritéria v SR rozdeľované):

64,60 % - prepočítaný počet študentov dennej formy štúdia  ->27 mil. €

23,10 % - prepočítaný počet študentov x KO (koeficient odboru) ->10 mil. €

  4,80 % - základná dotácia na prevádzku 100 tis. € pre každú VVŠ  ->2 mil. €

  2,77 % - počet študentov vo vybraných odboroch (KAP > 0,95)   ->1,2 mil. €

  2,39 % - objem grantov získaných zo zahraničia (2012-2013)  ->1 mil. €

  0,80 % - podiel študentov s cudzím štátnym občianstvom  ->0,3 mil. €

  0,80 % - podiel prepočítaného počtu vyslaných študentov  ->0,3 mil. €

  0,80 % - podiel prepočítaného počtu prijatých študentov  ->0,3 mil. €

Relatívne vzhľadom na veľkosť rozpočtu na vzdelávaciu činnosť v SR (237 mil. €) to znamená, že ďalších (popri 63,2 % v rámci 
dotácie na mzdy a poistné) približne 16 % rozpočtu je rozdeľovaných podľa počtu študentov prepočítaného zvolenými koeficientmi 
bližšie definovanými v metodike rozpisu dotácií VVŠ SR na rok 2015. Celkovo je teda podľa rozlične definovaného počtu študentov 
či absolventov vysokých škôlv SR rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa objemov grantov získaných vysokými školami zo zahraničia je v SR rozdeľovaných 0,4 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa podielu študentov s cudzím štátnym občianstvom je v SR rozdeľovaných 0,1 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa podielu prepočítaného počtu študentov vyslaných v rámci akademickej mobility je v SR rozdeľovaných 0,1 % rozpočtu na 
vzdelávaciu činnosť.

Podľa podielu prepočítaného počtu študentov prijatých v rámci akademickej mobility je v SR rozdeľovaných 0,1 % rozpočtu na 
vzdelávaciu činnosť.

Dotácia na špecifiká:

Nezanedbateľný objem finančných prostriedkov je rozdeľovaný rovnako prostredníctvom tzv. dotácie na špecifiká (približne 15 mil. 
€), ktorá predstavuje 6,4 % finančných prostriedkov poskytovaných na vzdelávaciu činnosť.

V osobitne odôvodnených prípadoch možno, na základe žiadosti verejnej vysokej školy obsahujúcej kalkuláciu nákladov (pokiaľ 
nie je uvedené inak), v rámci rozpisu výdavkov na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov poskytnúť verejnej vysokej 
škole aj finančné prostriedky potrebné na pokrytie jej aktivít, ktoré nie sú zohľadnené v sumách určených podľa dotácií na mzdy 
a poistné a na výrobky a služby. Zvlášť sa zohľadňujú:

a) výdavky na špeciálne pracovisko, ktoré použitá metodika nezohľadňuje,
b) výdavky na praktickú výučbu,
c) podpora študentov so špecifickými potrebami,
d) mzdy a odvody zahraničných lektorov.

Aby bolo možné realizovať korektné porovnanie podielov finančných prostriedkov rozdeľovaných podľa jednotlivých kritérií v SR 
a v ČR, bolo potrebné definovať základ, na ktorý sa budú rozdeľované čiastky v oboch porovnávaných krajinách vzťahovať. K nemu 
sa dospelo tak, že v SR aj v ČR boli z celkového rozpočtu VVŠ odpočítané finančné prostriedky poskytované na sociálnu podporu 
študentov a tiež finančné prostriedky na rozvoj vysokých škôl. V ČR boli naviac odpočítané finančné prostriedky rozdeľované v 
rámci rozpočtového okruhu IV (medzinárodná spolupráca a ostatné) a v SR kapitálové výdavky v rámci dotácie na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov. V oboch krajinách je tak sledovaný podiel finančných prostriedkov rozdeľovaných podľa 
daného porovnávaného kritéria na rozpočte krajiny na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých 
škôl a kapitálových výdavkov.
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V ČR v roku 2015 činí rozpočet verejného vysokého školstva na financovanie vzdelávacej činnosti (bez sociálnych záležitostí štu-
dentov, rozvoja vysokých škôl a kapitálových výdavkov) približne 586 mil. € a v aktuálne platných pravidlách pre poskytovanie 
príspevku a dotácií verejným vysokým školám MŠMT je členený do 2 hlavných rozpočtových ukazovateľov - Ukazovateľ A (76 % 
finančných prostriedkov v roku 2015) a Ukazovateľ K (24 % finančných prostriedkov v roku 2015).

Ukazovateľ A je konštruovaný ako súčin základného normatívu a normatívneho počtu študentov k 31.10. roka predchádzajúceho 
roku financovania. Normatívny počet študentov je definovaný ako súčin prepočítaného počtu študentov a koeficientov ekonomickej 
náročnosti (KEN) akreditovaných študijných programov, v ktorých študenti študujú. Ide o obdobu výkonu vysokých škôl, podľa kto-
rého je v SR rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Ukazovateľ K zahŕňa sadu indikátorov kvality a výkonu, ktorých cieľom je podpora kvalitných výstupov vysokých škôl. Každá vyso-
ká škola získava v sledovanom období určitý podiel na celkových výsledkoch všetkých škôl v jednotlivých indikátoroch a tento podiel 
potom zodpovedá podielu vysokej školy na finančných prostriedkoch alokovaných v tomto ukazovateli. Vysoká škola, ktorá medzi-
ročne zlepšuje svoje výsledky a zvyšuje svoj podiel na celkových výsledkoch všetkých škôl, získava viac finančných prostriedkov.

Nasledujúca schéma dokumentuje, akým spôsobom sa vyvíjala definícia kvalitatívneho ukazovateľa K v ČR od jeho vzniku až do 
súčasnej podoby pre rok 2015, a to ako z hľadiska zaradených indikátorov kvality a výkonu (vždy ide o podiel danej vysokej školy 
na výsledkoch všetkých škôl), tak z hľadiska ich váh v rámci ukazovateľa K:
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PREHĽAD KRITÉRIÍ V RÁMCI KVALITATÍVNEHO ROZPOČTOVÉHO UKAZOVATEĽA K V ČR ROKOCH 2010-2015:

V roku 2015 zahŕňa rozpočtový ukazovateľ K  spolu 10 indikátorov kvality a výkonu s nasledujúcimi váhami (a zároveň absolútnymi 
čiastkami, ktoré sú podľa daného kritéria v ČR rozdeľované):

Indikátory kvality a výkonu pre ukazovateľ K (v roku 2015) 100,0%

Výsledky výskumu, vývoja a inovácií 34,3%

Výsledky umeleckej činnosti 3,5%

Účelová neinvestičná podpora výskumu, vývoja a inovácií 4,0%

Vlastné príjmy 4,0%

Kvalifikačná štruktúra akademických pracovníkov 2,6%

Zamestnanosť absolventov 16,0%

Zahraniční študenti 2,6%

Samoplatcovia 4,0%

Študenti vyslaní v rámci mobilitných programov 14,5%

Študenti prijatí v rámci mobilitných programov 14,5%

34,3 %  - Výsledky výskumu, vývoja a inovácií (RIV)   -> 48 mil. €

16,0 %  - Absolventi (prepočítaní koef. zamestnateľnosti)  -> 22 mil. €

14,5 %  - Študenti vyslaní v rámci mobilitných programov  -> 20 mil. €

14,5 %  - Študenti prijatí v rámci mobilitných programov  -> 20 mil. €
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  4,0 %  - Účelová neinvestičná podpora VaVaI   -> 5,6 mil. €

  4,0 %  - Vlastné príjmy       -> 5,6 mil. €

  4,0 %  - Samoplatcovia      -> 5,6 mil. €

  3,5 %  - Výsledky umeleckej činnosti  (RUV)    -> 5 mil. €

  2,6 %  - Kvalifikačná štruktúra akademických pracovníkov  -> 3,7 mil. €

  2,6 %  - Zahraniční študenti      -> 3,7 mil. €

Relatívne vzhľadom na veľkosť rozpočtu na vzdelávaciu činnosť v ČR (586 mil. €) to znamená nasledovné:

Podľa výsledkov výskumu, vývoja a inovácií (počet bodov v RIV) je v ČR rozdeľovaných 8,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa počtu absolventov prepočítaných koeficientom zamestnateľnosti je v ČR rozdeľovaných 3,8 % rozpočtu na vzdelávaciu čin-
nosť.

Podľa počtu študentov vyslaných v rámci mobilitných programov je v ČR rozdeľovaných 5 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa počtu študentov prijatých v rámci mobilitných programov je v ČR rozdeľovaných 5 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa účelovej neinvestičnej podpory výskumu je v ČR rozdeľované 1,0 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa príjmov z vlastnej činnosti vysokých škôl v ČR rozdeľované 1,0 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa počtu samoplatcov je v ČR rozdeľované 1,0 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa výsledkov umeleckej činnosti (počet bodov v RUV) je v ČR rozdeľovaných 0,8 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa kvalifikačnej štruktúry akademických pracovníkov je v ČR rozdeľovaných 0,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Podľa podielu zahraničných študentov je v ČR rozdeľovaných 0,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Z porovnania financovania vzdelávacej činnosti vysokých škôl v SR a v ČR vyplýva, že podľa rôzne definovaného výkonu vysokých 
škôl (celkový počet študentov a / alebo absolventov prepočítaný vybranými koeficientmi) je v SR aj v ČR rozdeľovaná približne 
rovnaká časť finančných prostriedkov. Kým v SR je podľa celkového počtu študentov a absolventov rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu 
na vzdelávaciu činnosť (63,2 % v rámci dotácie na mzdy a poistné + 16,0 % v rámci dotácie na výrobky a služby), v ČR ide o 79,8 
% rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (76,0 % v rámci rozpočtového ukazovateľa A + 3,8 % v rámci rozpočtového ukazovateľa K).

Z ďalších kritérií je v SR najvýznamnejšou publikačnú činnosť (10,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť) a až s odstupom umelecká 
činnosť (0,6 %) a objem grantov získaných zo zahraničia (0,4 %). V ČR je medzi ďalšími kritériami najvýznamnejšia takisto publi-
kačná činnosť (8,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť), ďalej počet študentov vyslaných a prijatých v rámci mobilitných programov 
(zhodne 3,5 %), účelové finančné prostriedky na výskum, príjmy z vlastnej činnosti vysokých škôl a počet samoplatcov (zhodne 
1,0 %).
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7 Rozbor vplyvu miery 
zamestnateľnosti absolventov 
na rozpočty VVŠ v SR a v ČR

Cieľom predkladaného materiálu je realizovať rozbor vplyvu miery zamestnateľnosti absolventov VVŠ na výšku finančných príspev-
kov v SR a v ČR. Ako podklad boli využité rozpisy rozpočtu vysokých škôl SR, ktoré sa stali súčasťou rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR 
a sú zároveň verejne dostupné na webových stránkach MŠVVaŠ SR16 a rozpisy rozpočtu vysokých škôl ČR, ktoré sa stali súčasťou 
rozpočtu kapitoly 333 MŠMT ČR17  a sú zároveň verejne dostupné na webových stránkach MŠMT ČR.

Otázka, ktorú sme si položili, znie: „Aký je vplyv zaradenia miery zamestnateľnosti absolventov VVŠ (do výpočtu príspevku) na 
rozpočty príspevkov VVŠ v SR a v ČR?“. Rozbor spočíva v porovnaní skutočných finančných príspevkov MŠVVaŠ (SR) a MŠMT (ČR) 
jednotlivým vysokým školám s tzv. teoretickými finančnými príspevkami za predpokladu, ak sa vo výpočte neberie do úvahy miera 
zamestnateľnosti absolventov VVŠ. Ide teda o porovnanie skutočných rozpočtov VVŠ s tzv. teoretickými, ktoré sú očistené o mieru 
zamestnateľnosti absolventov.

7.1 Miera zamestnateľnosti absolventov v rozpočte VVŠ SR
V SR v roku 2015 vstupuje miera zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce do výpočtu finančného príspevku MŠV-
VaŠ SR jednotlivým vysokým školám prostredníctvom tzv. koeficientu uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP). 
Koeficient KAP je odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia (v kalendárnych rokoch 2012 a 2013) a od 
počtu evidovaných nezamestnaných absolventov VŠ podľa údajov ÚPSVaR (k 31.12. 2013) a je definovaný nasledovne:

KAP = (počet absolventov - počet nezamestnaných absolventov) / počet absolventov;

teda ako podiel rozdielu medzi celkovým počtom absolventov VŠ a počtom evidovaných nezamestnaných absolventov VŠ na celko-
vom počte absolventov VŠ v sledovanom období. Počty absolventov a počty nezamestnaných na úrovni vysokých škôl sa zohľadňujú 
zvlášť pre jednotlivé podskupiny študijných odborov podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania a stupňa vzdelania. V prípade 
interdisciplinárnych študijných programov sa KAP určí podľa zaradenia študijného programu v rámci štatistickej klasifikácie odborov 
vzdelania.

Koeficient KAP je v SR uplatňovaný v rámci rozpočtu vysokého školstva na vzdelávaciu činnosť (dotácie na uskutočňovanie akredi-
tovaných študijných programov), konkrétne v rámci čiastkovej dotácie na mzdy a poistné, a to po odpočítaní sumy na valorizáciu 
(zabezpečenie zvýšenia platov vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme) 
a sumy rozdeľovanej podľa publikačnej a umeleckej činnosti. Takto vymedzená časť rozpočtu vysokých škôl v SR (na ktorej je KAP 
uplatňovaný) je označovaná ako výkon vysokých škôl a v roku 2015 je na ňu alokovaná suma takmer 150 mil. €, čo zodpovedá 
objemu 61,4 % rozpočtu vysokého školstva na vzdelávaciu činnosť.

Výpočet výkonu vysokých škôl SR je definovaný ako súčin prepočítaného počtu študentov (PPS), koeficientu odboru (KO), koeficientu 
kvalifikačnej štruktúry vysokej školy (KKS), koeficientu začlenenia vysokej školy a práve koeficientu KAP zohľadňujúceho uplatnenie 
absolventov vysokej školy podľa odboru. Do výkonu vysokej školy sa navyše započítava časť odvodená od prepočítaného počtu 
absolventov v predchádzajúcom akademickom roku násobeného koeficientom odboru (KO) a koeficientom KAP. Koeficientom KAP 
je teda v SR zohľadňovaný ako počet študentov, tak počet absolventov VŠ.

16 Zdroj: https://www.minedu.sk/677-sk/financovanie/.

17 Zdroj: https://www.minedu.sk/677-sk/financovanie/.
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7.2 Miera zamestnateľnosti absolventov v rozpočte VVŠ ČR
V ČR v roku 2015 vstupuje miera zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce do výpočtu finančného príspevku MŠMT 
ČR jednotlivým vysokých školám prostredníctvom jedného z tzv. kvalitatívnych indikátorov v rámci (kvalitatívneho) rozpočtového 
ukazovateľa K. Konkrétne ide o bonifikáciu za absolventov, ktorých počet je upravený mierou zamestnateľnosti na rovnakom prin-
cípe ako v SR:

Miera zamestnateľnosti = (počet absolventov - počet nezamestnaných absolventov) / počet absolventov;

(miery sú navyše štandardizované pomocou koeficientov náročnosti regionálnych trhov práce na úrovni okresov)

Miera zamestnateľnosti absolventov je v ČR uplatňovaná v rámci rozpočtového ukazovateľa K (do roku 2014 bola miera zamest-
nateľnosti absolventov uplatňovaná tiež aj vo výpočte limitov počtu študentov) na absolvované štúdiá všetkých akreditovaných štu-
dijných programov za obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014 podľa SIMS, u ktorých bola aspoň jedna časť histórie štúdia hradená 
z prostriedkov MŠ SR.

Normatívny počet absolventov = počet absolventov násobený koeficientom ekonomickej náročnosti (KEN) u B, M, N a P štúdií

+ násobený multiplikatívnymi koeficientmi podľa typu študijného programu (u B štúdií = 1; v M štúdií = 1,5; u N štúdií = 0,5 a u P 
štúdií = 2 až do SDS + 1 vrátane a v každom ďalšom polročnom období nad touto dĺžkou klesne o 0,25 (nadobudne teda hodnotu 
1,5 pri dĺžke štúdia SDS + 2 a ďalej až hodnotu 1 pri dĺžke štúdia SDS + 3 a viac)

+ násobený štandardizovanými mierami zamestnateľnosti absolventov u B, M, N a P štúdií (vážený priemer za posledné 3 roky - 
váhy: 50 % pre rok t, 30 % pre rok t-1, 20 % pre rok t-2)

7.3 Porovnanie vplyvu miery zamestnateľnosti 
absolventov na rozpočty VVŠ v SR a ČR

Výsledkom rozboru vplyvu miery zamestnateľnosti absolventov na rozpočty VVŠ v SR a v ČR v roku 2015 sú nižšie pripojené ob-
rázky, ktoré názorne prezentujú finančné dôsledky uplatnenia miery zamestnateľnosti absolventov VVŠ do rozpočtov jednotlivých 
VVŠ v SR a v ČR jednak v absolútnom (tisíce €) a ďalej v relatívnom (podiel z rozpočtu na vzdelávaciu činnosť) vyjadrení. Pre lepšiu 
názornosť porovnania, sú v obrázkoch pre SR i pre ČR ponechané osi v rovnakej mierke.
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Kým v ČR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti do výpočtu finančných príspevkov VVŠ prerozdeľovaných iba 
približne 120 tis. € (čo predstavuje 0,02 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých 
škôl a kapitálových výdavkov), v SR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti do výpočtu finančných príspevkov 
VVŠ prerozdeľovaných 1 222 tis. € (čo predstavuje 0,5 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, 
rozvoja vysokých škôl a kapitálových výdavkov). V absolútnej výške ide teda v SR o približne o 10 krát väčší objem finančných 
prostriedkov prerozdelených vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti ako v ČR. A relatívne, vzhľadom na výšku rozpočtu na 
vzdelávaciu činnosť v porovnávaných krajinách, je rozdiel dokonca 25-krát väčší.

Rozdiel medzi SR a ČR spočíva taktiež v sledovanom období, keďže v SR sú zohľadňované menej aktuálne údaje. Kým v SR sa pre 
rozpočet na rok 2015 vychádza z počtu absolventov vysokých škôl v kalendárnych rokoch 2012 a 2013 a z počtu evidovaných 
nezamestnaných absolventov vysokých škôl k 31.12.2013, v ČR sa pre rozpočet na rok 2015 vychádza z počtu absolvovaných štúdií 
za obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014 a z váženého priemeru evidovaných nezamestnaných absolventov za roky 2012 až 2014.
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Ďalší rozdiel medzi SR a ČR je z hľadiska definovania absolventa z pohľadu výpočtu miery zamestnateľnosti. Kým v ČR sa berú 
do úvahy všetci absolventi bez ohľadu na vek (predtým obmedzenie veku existovalo), v SR je absolventom iba občan vo veku do 
26 rokov (§ 8 ods. 1 písm. A) zákona 5/2004 o službách zamestnanosti). Podľa štatistiky UIPŠ bolo v roku 2009 medzi prvýkrát 
zapísanými na vysokej školy takmer 25 % študentov vo veku 21 rokov a viac - títo sú teda v SR (na rozdiel od ČR) automaticky mimo 
štatistiky nezamestnaných absolventov.

Na základe vykonaného rozboru je napríklad (ako ukážka možného náhľadu a interpretácie výsledkov) možné povedať, že pri po-
hľade na zvýšenie príspevku MŠVVaŠ SR vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti absolventov do výpočtu finančných príspevkov 
si v roku 2015 v SR v absolútnom vyjadrení polepšili najviac UK - Univerzita Komenského v Bratislave (o 672 tis. €) a STU - Slovenská 
technická univerzita v Bratislave (o 439 tis. €).

Pre porovnanie, v ČR si vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti absolventov do výpočtu finančných príspevkov v roku 2015 v 
absolútnom vyjadrení polepšili najviac UK - Univerzita Karlova v Prahe (o 50 tis. €) a ČVUT - České vysoké učení technické v Prahe 
(o 22 tis. €).
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Pri pohľade na zvýšenie príspevku v relatívnom vyjadrení (voči rozpočtu jednotlivých VVŠ) je však situácia odlišná. V SR si v roku 
2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl do výpočtu finančného príspevku MŠMT vzhľadom na 
výšku svojho rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých škôl a kapitálových výdavkov) 
polepšili najviac VŠVU - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ( o 2,14 %), STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave (o 
1,57 %) a UK - Univerzita Komenského v Bratislave (o 1,38 %). V ČR si v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti ab-
solventov vysokých škôl do výpočtu finančného príspevku MŠMT vzhľadom na výšku svojho rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (bez 
sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých škôl a kapitálových výdavkov) polepšili najviac VŠE - Vysoká škola ekonomická v 
Prahe, VŠCHT - Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, UK - Univerzita Karlova v Prahe a AMU - Akadémia múzických umení 
v Prahe (zhodne o 0,05 %).

Zatiaľ čo v ČR teda miera zamestnateľnosti absolventov vo výpočte finančných príspevkov zohráva veľmi slabú úlohu (vzhľadom na 
rozpočet na vzdelávaciu činnosť sa vplyv pohybuje na úrovni maximálne desatín percenta), v SR v niektorých prípadoch ovplyvňuje 
rozpočty vysokých škôl aj v jednotkách percent vzhľadom na rozpočet na vzdelávaciu činnosť.
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8 Koeficienty ekonomickej 
a personálnej náročnosti 
študijných programov v SR18

Ekonomická náročnosť študijných programov je na rozpočtové účely vyjadrená v SR koeficientmi príslušných študijných odborov 
(KOSR) a v ČR koeficientmi ekonomickej náročnosti (KENCR). Hoci oba koeficienty sa používajú pri výpočte vzdelávacieho výkonu 
obdobným spôsobom, v ich nastavení existujú medzi oboma krajinami isté rozdiely.

V SR je koeficient KOSR odvodený od normatívneho počtu študentov na jedného učiteľa a normatívneho počtu neučiteľov na jed-
ného učiteľa v danom študijnom odbore. Tieto normatívne hodnoty boli nastavené v roku 2001 na základe vtedajšej situácie na 
slovenských vysokých školách a sú s minimálnymi zmenami používané dodnes. 

Vstupnými údajmi pre výpočet koeficientu odboru sú štandardný počet študentov pripadajúci na jedného učiteľa (A) a štandardný 
počet zamestnancov-neučiteľov pripadajúci na jedného učiteľa (B). 

Označme T, NT a S počty učiteľov, neučiteľov a študentov na študijnom programe v študijnom odbore s parametrami A a B. Potom 
A = S/T a B = NT/T. To znamená, že podiel jedného študenta na plate učiteľov sa rovná T/S = 1/A, a podiel jedného študenta na 
plate neučiteľov sa rovná NT/S = B/A. 

Keďže priemerný plat odborného zamestnanca - neučiteľa sa počíta na úrovni 90 % platu učiteľa bez akademického titulu PhD., 
príspevok F jedného študenta na platy všetkých učiteľov a neučiteľov pôsobiacich v danom študijnom odbore možno vypočítať 
podľa vzorca:

F = (T + 0,9NT)/S = 1/A + 0,9B/A

Najnižšia hodnota F zodpovedá študijnému odboru s najnižšou ekonomickou a personálnou náročnosťou. Študijným odborom 
s najnižšou hodnotou F je Právo (s parametrami A = 19, B = 0,2 a C = 0,0621, viď [5]). 

Koeficienty jednotlivých odborov KOSR následne dostaneme použitím normalizácie vypočítaných hodnôt F, pričom minimálna hod-
nota KOSR sa rovná 1. Postup výpočtu koeficientov odborov v jednotlivých skupinách financovania na základe daných vstupných 
údajov je uvedený v prílohe na konci dokumentu. Normalizované hodnoty koeficientovKOSR sú uvedené v Tab  3 a porovnané 
s príslušnými koeficientmi ekonomickej náročnosti KENCR používanými pre dané študijné odbory v ČR. 

Každému študijnému programu v ČR je po posúdení jeho ekonomickej náročnosti priradený jeden zo siedmich štandardných koefi-
cientov KENCR. Najnižšia hodnota KENCR je tiež 1, ďalšie štandardné hodnoty sú 1,20, 1,65, 2,25, 2,80, 3,50 a 5,90 (viď Tab. 3). 
Koeficienty boli publikované v [8], no bez určenia východiskových parametrov a postupu výpočtu.

Hodnota KOSR pre interdisciplinárny študijný program v SR sa vypočíta ako aritmetický priemer koeficientov príslušných dvoch štu-
dijných odborov. V ČR sa interdisciplinárny charakter študijného programu berie do úvahy pri pridelení jedného zo štandardných 
koeficientov KENCR.

Doktorandským študijným programom v ČR sú pridelené rovnaké koeficienty ako príslušným bakalárskym a magisterským progra-
mom. V SR majú doktorandské študijné programy vypočítané vlastné koeficienty, ktoré sú vyššie ako koeficienty príslušných bakalár-
skych resp. doktorandských študijných programov (Medicína - 5,39; Prírodné vedy, Technické vedy, Farmácia, Poľnohospodárstvo, 
Lesníctvo, Informačné technológie - 3,37;  ostatné odbory - 1,74). 

Spearmanov korelačný koeficient  ukazuje silnú pozitívnu súvislosť medzi poradím uvedených študijných odborov resp. skupín odbo-
rov podľa daných koeficientov v oboch krajinách. No z prehľadu v Tab. 3 vidno významné a ťažko vysvetliteľné rozdiely medzi hod-
notami KENCR a KOSR pre viaceré študijné odbory. Napríklad, študijné programy v odboroch Pôrodníctvo, Ošetrovateľstvo, Farmácia 
a Učiteľstvo technických disciplín a prírodných vied sú týmto spôsobom výrazne preferované v SR. Na druhej strane, ekonomická 
a personálna náročnosť študijných odborov Umenie, Chémia a Matematika je hodnotená podstatne vyššie v ČR.

18 Zdroj: Hužvár, M. (2015), Komparatívna analýza financovania študijných programov a odborov na verejných VŠ v SR a ČR (pracovná verzia), IPN KREDO)
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Uvedené porovnanie naznačuje, že problematike ohodnotenia ekonomickej a personálnej náročnosti študijných programov je po-
trebné venovať náležitú pozornosť. Spresnenie východiskových parametrov a sprehľadnenie výpočtu je výzvou pre obe krajiny.

Hužvár, M., Rigová, Z.: Financing of Accredited Study Programmes from Public Sources at Universities in the Czech and Slovak Re-
public. Proceedings of the 13th International Scientific Conference AMSE 2010, pp. 168-175. Banská Bystrica: Občianske združenie 
Financ (2010). - ISBN 978-80-89438-02-0. - s. 168-175:

Študijný odbor KOSR KENCR

Poľnohospodárstvo, Lesníctvo 2,52 2,25

Architektúra 2,38 2,25

Umenie 5,11 5,90

Biológia 2,33 2,25

Chémia 2,33 2,80

Zubné lekárstvo 4,96 3,50

Dizajn 5,11 3,50

Ekonómia a manažment, Cestovný ruch 1,64 1,00

Geografia 1,64 1,65

Humanitné vedy, Spoločenské vedy 1,58 1,00

Informatika, Informačné technológie 2,33 1,65

Jazyky 1,73 1,20

Právo 1,00 1,00

Matematika 2,09 2,25

Medicína 4,96 2,80

Pôrodníctvo 4,96 1,65

Ošetrovateľstvo 3,41 1,65

Pedagogika, Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl, Učiteľstvo pre špeciálne školy, Psychológia, Žurnalistika 1,88 1,20

Farmácia 4,96 2,25

Šport, Telesná výchova 1,88 1,65

Učiteľstvo – matematika, informatika 1,88 1,20

Učiteľstvo – prírodné vedy, technické disciplíny 2,27 1,20

Technické vedy 2,33 1,65

Veterinárstvo 6,99 3,50



272 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

9 Zhrnutie a závery
V porovnaní s krajinami EÚ či OECD je slovenské vysoké školstvo dlhodobo hlboko podfinancované a nič zásadné na tom nemení 
ani drobné zlepšenie, ktoré sa objavilo v posledných rokoch. Potvrdzuje to hneď niekoľko významných a predovšetkým medzinárod-
ne porovnateľných (metodicky «vyladených») ukazovateľov z databáz OECD, Eurostatu a EUA. Ide najmä o jednotkové výdavky na 
vysokoškolského študenta v pomere k HDP na obyvateľa, alebo jednotkové výdavky (verejné i súkromné) pripadajúce na jedného 
študenta s prihliadnutím na cenovú úroveň každej krajiny (prepočítané podľa tzv. parity kúpnej ceny na porovnateľnú cenovú úroveň 
v amerických $), ale aj o podiel všetkých výdavkov na vysoké školstvo na celkovom HDP. Potvrdzuje to aj umiestnenie Slovenska 
až na 41. mieste (z 50 porovnávaných krajín sveta) v dimenzii zohľadňujúcej verejné a súkromné výdavky na vyššie vzdelávanie 
a výskum a podobné ukazovatele – v dimenzii zdroje (Resources) podľa medzinárodne rešpektovaného a nezávislého hodnotenia 
rebríčka vysokoškolských systémov U21 (U21 Ranking of National Higher Education Systems). 

Podrobnejšie porovnanie finančnej situácie a rôznych zdrojov príjmov jednotlivých slovenských vysokých škôl so školami napríklad 
v Dánsku, Holandsku, Švédsku alebo v Belgicku ukazuje, že dokonca aj tie najlepšie slovenské univerzity sú v porovnaní s týmito 
krajinami financované horšie, alebo približne na úrovni ich vyšších odborných škôl, alebo profesijných akadémií. Rozpočtové príjmy 
slovenských univerzít sú ale v porovnaní s univerzitami týchto krajín približne len tretinové.

Nepriaznivá finančná situácia slovenských vysokých škôl je však spojená s niekoľkými dôležitými vývojovými okolnosťami, ktoré sú 
podrobnejšie vysvetlené v iných podkladových štúdiách. Tie pre ňu vytvárajú podstatný a nie celkom jednoznačne interpretovateľný 
kontext. Ide predovšetkým o fakt, že sa v priebehu veľmi krátkej doby (zhruba medzi rokmi 1993 – 2007) zmenil prístup Slovákov 
na vysoké školy – z elitného, kedy je prijímaných menej ako 25 % populácie, cez tzv. masifikovaný na všeobecný (univerzálny) 
model, v rámci ktorého je  na vysoké školy prijímaná viac ako polovica populačného ročníka. Konkrétne na Slovensku zo situácie, 
kedy ešte v prvej polovici 90. rokov začínala študovať menej ako štvrtina mladých ľudí zodpovedajúceho veku a vysokoškolský titul 
získavala menej ako pätina, do situácie, kedy na konci minulého desaťročia nastupujú na vysoké školy viac ako dve tretiny mladých 
ľudí a diplom si odnáša každý druhý z populačného ročníka. Tento absolútne mimoriadny vývoj mal však svoje následky.

Po prvé, počet študentov vysokých škôl sa len v priebehu pätnástich rokov zvýšil na viac ako trojnásobok (približne na 350 %). 
Vývoj slovenského hospodárstva však samozrejme také tempo reálneho rastu nedosahoval, čím sa prirodzene nemohol zväčšovať 
ani štátny rozpočet, či rozpočet celej školskej kapitoly, alebo samotného vysokého školstva. Podiel výdavkov na vysoké školstvo sa 
z celkového slovenského HDP dokonca mierne zvyšoval, ale v žiadnom prípade nebol schopný čeliť rýchlosti zvyšovania počtu 
študentov. To pochopiteľne viedlo k dramatickému poklesu jednotkových nákladov (výdavkov na jedného študenta), a to ako v ab-
solútnej hodnote, tak aj v podiele jednotkových výdavkov vo vzťahu k HDP na obyvateľa.
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S tým však súvisí ďalšia skutočnosť. Hoci z hľadiska kvantitatívneho počtu študentov a absolventov a ich podielu v populácii prešlo 
slovenské vysoké školstvo do univerzálnej etapy rozvoja, z hľadiska systémových charakteristík v podstate ustrnulo v elitnom modeli, 
ktorý je charakteristický tradičnými univerzitnými hodnotami, cieľmi i konkrétnym obsahom a organizáciou vysokoškolského štúdia. 
To je napríklad dobre vidieť na často iba formálnej transformácii dlhého štúdia na trojstupňovú štruktúru (Bc. – Mgr. – PhD.).

Nielenže to samozrejme nezodpovedá ani oveľa rozmanitejším predpokladom, schopnostiam, motiváciám a záujmom dnešnej rôz-
norodej študentskej populácie, ale ani podstatne rozmanitejšiemu uplatneniu absolventov. Z ekonomického hľadiska je to zbytočne 
nákladné a mimoriadne neefektívne. Na jednej strane totiž nie je dostatok prostriedkov na podporu a rozvoj špičkových pracovísk 
s vysoko kvalifikovanými a kompetentnými odborníkmi, ktoré pripravujú budúcich lídrov slovenskej vedy, ekonomiky a kultúry a na 
druhej strane sa zasa zbytočne vynakladajú prostriedky na dlhú a neadekvátne prípravu inej (väčšej) časti študentov, ktorí túto prí-
pravu nielen nikdy prakticky nevyužijú, ale veľakrát sa dokonca stáva, že ju počas svojho štúdia ani neabsolvujú.

To už však súvisí aj s ďalším systémovým nedostatkom financovania slovenského vysokého školstva. Časť slovenskej verejnosti sa 
domnieva, že tzv. bezplatné štúdium je súčasťou sociálnych výhod, od ktorých sa nemá ustupovať. Bohužiaľ, tento povrchný pohľad 
im znemožňuje vidieť to, ako negatívne to dnes pôsobí na neefektívne správanie všetkých zúčastnených: študentov, učiteľov,  ale 
aj samotných vysokoškolských inštitúcií. Nehľadiac na to, že vysokoškolské štúdium samozrejme nie je zadarmo a náklady naň sú 
hradené z prostriedkov vybraných  na daniach.

Porovnanie súčasnej slovenskej situácie so severskými krajinami, kde sa neplatí školné, alebo s Nemeckom, kde bolo školné, ktoré 
zaviedli v roku 2007, do roku 2014 postupne zrušené, a to vo všetkých spolkových krajinách, považujeme za nerelevantné. Po prvé, 
v týchto krajinách dlhodobo existuje silný spoločenský konsenzus, že vysoké školy sú súčasťou nielen spotreby, ale aj produktívnych 
síl spoločnosti a že je nevyhnutné, aby ich štát dostatočne podporoval, pričom má na to prostriedky (Dánsko dáva na vysoké školstvo 
1,90 % HDP, Fínsko 1,85% a Švédsko 1,69 % HDP). Po druhé, vysoké školy sú výrazne prepojené s celou podnikateľskou sférou, s 
inováciami a ťahom na konkurencieschopnosť, takže sa prirodzene stávajú súčasťou veľkých projektov a programov – či už financo-
vaných z verejných, alebo súkromných zdrojov. Ani jedna z oboch podmienok však na Slovensku neplatí (napriek tomu, že prišlo v 
posledných rokoch k zvýšeniu, Slovensko dáva na vysoké školstvo stále len 1,04 % HDP).
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Aj vďaka tomu patrí Slovensko medzi krajiny, v ktorých tvoria prostriedky z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu (respektíve z ve-
rejných rozpočtov) len malý podiel z celkových výdavkov vysokého školstva, pričom ich nemalá časť prichádza z niekedy pomerne 
vysokého školného, ktoré platia študenti súkromných vysokých škôl. To vytvára nie veľmi presvedčivo zdôvodniteľnú nerovnováhu 
medzi tými, ktorých štúdium je plne hradené zo štátneho rozpočtu a tými, ktorých štúdium sa naopak musí zaobísť takmer bez akej-
koľvek verejnej podpory.

Pritom neplatí, že vďaka tzv. bezplatnému štúdiu je vysokoškolské vzdelanie na Slovensku prístupnejšie všetkým sociálnym vrstvám, 
než keby sa školné platilo. Pretrvávajúce nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu majú totiž tiež na Slovensku (a samo-
zrejme nielen tam) oveľa hlbšiu a komplexnejšiu povahu a stoja za nimi mnohé iné, než len finančné dôvody. Výskumy potvrdzujú, 
že vysokoškolské vzdelanie sa na Slovensku stalo významnou súčasťou spoločenskej reprodukcie: získavajú ho predovšetkým deti z 
vyšších vrstiev spoločenosti; k vysokoškolskému titulu sa dokáže prepracovať len skutočne obmedzený podiel detí z rodín, ktoré im 
nedokážu a nemôžu poskytnúť dostatočnú ekonomickú, sociálnu aj kutúrnu podporu.

Slovenské vysoké školstvo sa teda dostalo presne do tej finančnej pasce, pred ktorou varuje OECD. Po prvé totiž krajina nie je taká 
bohatá a nefunguje v nej dostatočná spoločenská zhoda, že vysoké školstvo má skutočne patriť medzi rozpočtové priority štátu. Po 
druhé sa však spoločnosť tiež zdráha vyžadovať účasť na financovaní vysokoškolského štúdia od tých, ktorí z neho majú najväčší 
prospech, teda od absolventov. Vzhľadom na prehlbujúcu sa globalizáciu prostredia, v ktorom vysoké školstvo pôsobí a na rastúcu 
konkurenciu takémuto systému vážne hrozí strata kvality a relevantnosti. Teda prehlbovanie začarovaného kruhu, v ktorom každý 
negatívny posun sám vyvoláva ďalší úpadok.

Je však celkom zrejmé, že nie je možné prísť s požiadavkou na zavedenie školného alebo na radikálne zvýšenie rozpočtu vysokých 
škôl bez zodpovedajúcich krokov, ktoré presvedčia verejnosť a politikov, že ide o kroky, ktoré skutočne povedú k zlepšeniu kvality 
a zvýšeniu konkurencieschopnosti a medzinárodnej prestíže slovenského vysokého školstva . Existuje nepochybne viac ciest, ako to 
dosiahnuť.

Významným trendom v oblasti financovania vysokých škôl je tzv. výkonové financovanie. V tomto ohľade sa významným podnetom 
a inšpiráciou môže stať viacero reforiem, ktoré sú realizované v mnohých rozvinutých krajinách. Prehľad o nich podáva napríklad 
správa EUA Performance-Based Funding of Universities in Europe spracovaná v rámci projektu DEFINE. Správa v skratke vysvet-
ľuje systémy financovania vysokého školstva v Európe z verejných prostriedkov a aké miesto v nich zaujímajú prvky výkonového 
financovania. Analyzuje tiež dôsledky, ktoré výkonové financovanie má na celý vysokoškolský systém aj na jeho jednotlivé inštitúcie 
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a uvádza aj možné nezamýšľané dôsledky. Na záver je uvedených niekoľko príkladov európskych krajín, ako začleniť výkonové 
financovanie do modelu financovania a tiež odporúčania pre postup štátu i vysokoškolských inštitúcií.

Relatívne novým trendom je aj financovanie na podporu špičkovej kvality, excelentnosti vysokých škôl (Funding for Excellence). 
Iniciatívy excelentnosti, teda rôzne modely financovania špičkovej kvality z verejných prostriedkov, sú spolu s internacionalizáciou 
a s medzinárodnými rebríčkami vysokých škôl jednými z najvýraznejších prejavov hlbokej premeny, ktorou dnes prechádza vysoké 
školstvo aj jednotlivé vysokoškolské inštitúcie na celom svete, a teda aj v Európe. Aj keď nemožno ešte úplne zhodnotiť ich vplyv na 
vysokoškolské systémy, pretože tie sa prejavia až po dlhšej dobe, je možné na základe porovnania iniciatív excelentnosti v desiatich 
európskych krajinách formulovať určité zovšeobecnenia  a odporúčania ako pre úroveň systému vysokého školstva, tak aj pre úroveň 
jednotlivých vysokoškolských inštitúcií.

Financovanie vysokého školstva v SR je (rovnako ako v ČR) realizované prevažne z verejných zdrojov. Ak berieme do úvahy národné 
verejné prostriedky smerujúce do vysokého školstva zo štátneho rozpočtu (bez kapitálových výdavkov a operačných programov EÚ), 
v roku 2015 ide v SR o sumu približne 442 mil. € (v ČR 994 mil. €). Z porovnania štruktúr poskytovaných finančných prostriedkov z 
hľadiska oblastí, do ktorých sú alokované, vyplýva, že v ČR smeruje väčší podiel finančných prostriedkov do vzdelávacej činnosti (o 
5,3 percentuálneho bodu) a na rozvoj vysokých škôl (o 3,9 percentuálneho bodu), v SR naopak, väčší podiel do výskumnej činnosti 
(o 5,9 percentuálneho bodu) a na sociálne záležitosti študentov (o 5,1 percentuálneho bodu).

Z porovnania financovania vzdelávacej činnosti vysokých škôl v SR a v ČR vyplýva, že podľa rôzne definovaného výkonu vysokých 
škôl (celkový počet študentov a / alebo absolventov prepočítaný vybranými koeficientmi) je v SR aj v ČR rozdeľovaná približne 
rovnaká časť finančných prostriedkov. Kým v SR je podľa celkového počtu študentov a absolventov rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu 
na vzdelávaciu činnosť (63,2 % v rámci dotácie na mzdy a poistné + 16,0 % v rámci dotácie na výrobky a služby), v ČR ide o 79,8 
% rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (76,0 % v rámci rozpočtového ukazovateľa A + 3,8 % v rámci rozpočtového ukazovateľa K).

Z ďalších kritérií je v SR aj v ČR najvýznamnejšia publikačná činnosť (10,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť v SR a 8,2 % v ČR). 
V ČR je ďalej pomerne významná časť finančných prostriedkov na výskumnú činnosť rozdeľovaná podľa počtu študentov vyslaných 
a prijatých v rámci mobilitných programov (zhodne 3,5 %), účelových finančných prostriedkov na výskum, príjmov z vlastnej činnosti 
vysokých škôl a počtu samoplatcov (zhodne 1, 0 %). Až s odstupom nasleduje v ČR umelecká činnosť (0,8 %), podľa ktorej je v SR 
rozdeľovaných 0,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť.

Zatiaľ čo v ČR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti do výpočtu finančných príspevkov VVŠ prerozdeľovaných  
iba približne 120 tis. € (čo predstavuje  0,02 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja 
vysokých škôl a kapitálových výdavkov), v SR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti do výpočtu finančných 
príspevkov VVŠ prerozdeľovaných 1 222 tis. € (čo predstavuje 0,5 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí 
študentov, rozvoja vysokých škôl a kapitálových výdavkov).

Rozdiel medzi SR a ČR spočíva taktiež v sledovanom období, keďže v SR sú zohľadňované menej aktuálne údaje. Kým v SR sa pri 
rozpočte na rok 2015 vychádza z počtu absolventov vysokých škôl v kalendárnych rokoch 2012 a 2013 a z počtu evidovaných 
nezamestnaných absolventov vysokých škôl k 31.12.2013, v ČR sa pri rozpočte na rok 2015 vychádza z počtu absolvovaných štúdií 
za obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014 a z váženého priemeru evidovaných nezamestnaných absolventov za roky 2012 až 2014.

Ďalší rozdiel medzi SR a ČR je z hľadiska definovania absolventa z pohľadu výpočtu miery zamestnateľnosti. Kým v ČR sa do úvahy 
berú všetci absolventi bez ohľadu na vek, v SR je podľa zákona absolventom iba občan vo veku do 26 rokov. Podľa štatistiky UIPŠ 
bolo v roku 2009 medzi prvýkrát zapísanými na vysokú školu  takmer 25 % študentov vo veku 21 rokov a viac - títo sú teda v SR (na 
rozdiel od ČR) automaticky mimo štatistiky nezamestnaných absolventov.

Hodnoty koeficientov ekonomickej náročnosti študijných programov na rozpočtové účely sa pohybujú v SR v rozmedzí od 1,00 
(právo) do 6,99 (veterinárna medicína) a v ČR v rozmedzí od 1,00 (právo, humanitné a spoločenské vedy a ekonómia, manage-
ment a cestovný ruch) do 5,90 (umenie). V absolútnej výške koeficientov existujú medzi oborovými skupinami v SR a v ČR rozdiely, 
Spearmanov korelačný koeficient (ρ = 0,841) však poukazuje na pomerne silnú pozitívnu súvislosť medzi poradím uvedených skupín 
študijných odborov podľa daných koeficientov v oboch krajinách.
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1 Úvod
To, že nielen v EÚ, ale ani vo svete nejestvuje jednotný systém financovania terciárneho vzdelávania nie je prekvapujúce. Dokonca 
ani v Škandinávskych krajinách (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko), kde dochádza k istej konvergencii prístupov k financova-
niu VŠ, aj keď tieto majú veľa spoločných znakov, systémy nie sú rovnaké1. V podstate platí, že reakcia jednotlivých krajín a inštitúcií 
sa silne mení v závislosti na lokálnych ekonomických, sociálnych, kultúrnych a politických podmienkach a okolnostiach a prípadnej 
(ne)existencie strategickej vízie o úlohe terciárneho vzdelávania v lokálnej i globálnej spoločnosti, čomu sa najmä v lokálnom pro-
stredí Slovenska hovorí „špecifiká“. 

Jeden z dôvodov je aj ten, že financovanie univerzít nemožno vidieť vytrhnutého zo širšieho politického kontextu týkajúceho sa 
vysokoškolského vzdelávania. A až na málo výnimiek2 je financovanie vysokých škôl väčšinou politickým nástrojom na dosahovanie 
cieľov štátnej administratívy. Je to tiež jeden z mála nástrojov štátnej moci, ktorým môže v decentralizovanom systéme zasahovať 
a ovplyvňovať dianie v slobodných a autonómnych inštitúciách, akými sú vysoké školy.3 

Systém financovania môže byť tiež jedným z významných ovplyvňujúcich faktorov pre zmeny inštitucionálnych stratégií a reštruktu-
ralizácie vysokých škôl. Ako ukázala jedna zo štúdií OECD4, existuje veľmi silná odozva VŠ na zmeny systému financovania napr. 

– tendenciou univerzít vo vyššej miere používať rozličné stratégie reagujúce na zmeny, 

– implementovaním reštrukturalizácií, 

– formulovaním explicitných cieľov, 

– používaním monitoringu, 

– posilňovaním riadenia, 

– menením a prispôsobovaním organizačných štruktúr a procesov.

Štúdia zahrňujúca 100 Európskych univerzít5 indikovala, že hlavnými stratégiami, ktoré v tomto procese vysoké školy používajú, sú:

(1) Vytvorenie centier excelentnosti prostredníctvom selektivity, kritickej hmoty a profilácie

(2) Posilnenie riadiacich kapacít skvalitnením vedúcich činností a decentralizáciou zodpovednosti na jednotlivé súčasti VŠ

(3) Reformovanie vlastných finančných nástrojov a podpora výskumníkov (chápu sa všetci tzv. „tvoriví pracovníci“) generujúcich 
finančné zdroje a komercializujúcich výskum

(4) Zhromažďovanie informácií týkajúcich sa výkonov vlastných aj konkurencie

(5) Zdôrazňovanie flexibility a orientácie ľudských zdrojov na výkony

(6) Budovanie vzťahov s vonkajším svetom a vytváranie partnerstiev.

Vysoké školy sú pod neustálym tlakom, aby boli efektívnejšie a výkonnejšie vo všetkých oblastiach svojich misií, t.j. výučbe, výskume 
a inováciách a lokálnom ekonomickom rozvoji. Navyše postupná redukcia štátnych dotácií a ich reštrukturalizácia si vyžaduje adap-
táciu nielen vedení VŠ, ale celého systému riadenia a využívania existujúcich finančných zdrojov na nové podmienky. 

V globálnom prostredí, v ktorom VŠ dnes pôsobia, už viac neexistuje situácia, keď sa bude dať konkurovať iným systémom bez toho, 
aby sa dramaticky zmenilo súčasné konzervatívne myslenie vedení mnohých VŠ, nízka flexibilita inštitúcií terciárneho vzdelávania, 

1 Schmidt E. K., University Funding Reforms in the Nordic Countries, Chapter Three in: Cycles of University Reform: Japan and Finland Compared, Maruyama F., 
Dobson I. R (Eds.), Center for National University Finance and Management, Tokyo, 2012, p. 31 -56

2 Súkromné vysoké školstvo bez podpory štátneho sektoru (napr. súkromné vysoké školy pôsobiace na Slovensku, ktoré nie sú podporované zo štátneho rozpočtu 
žiadnym príspevkom (okrem motivačných a sociálnych štipendií pre študentov)), systém financovania súkromných VŠ v USA a ďalšie výnimky.

3 Bývalý riaditeľ sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva a vedy SR, rektorovi Univerzity Komenského na pôde jeho univerzity (1998) pri istom politicky 
motivovanom rozhovore: „Pán rektor, vybrali ste si viac slobody a menej peňazí“.

4 Strehl F., Reisinger S., Kalatschan M., Funding Systems and their Effects on Higher Education Systems. International Report, OECD-IMHE, 2007.

5 Salerno, C., Jongbloed, B., Slipsaeter, S., Lepori, B., Changes in European higher education institutionś research income, structures and strategies. Interim report for 
the project changes in university incomes: their impact on university based research and innovation (CHINC), (2005).
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nízka schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam, minimálna schopnosť diverzifikovať svoje finančné  zdroje a predovšetkým 
a najmä takéto “extramurálne“ zdroje aj nachádzať. Nie je viac možné sa spoliehať na vlády, ktoré by (v prostredí EÚ) krízové 
dopady eliminovali alebo aspoň utlmili. 

Dobrým príkladom globálnych vplyvov je obr. 1 znázorňujúci dopad „Veľkej recesie“, ktorá začala v USA a zasiahla celý svet včíta-
ne EÚ. Tento graf znázorňuje globálny dopad ekonomickej a finančnej krízy v roku 2007 v USA  na HDP  EÚ27.

OBR. 1 REÁLNE TEMPO RASTU HDP, EÚ 27, 2000 - 20136

Zreteľne je vidieť jeden až dvojročný posun dopadov ekonomickej a finančnej krízy, ktorá začala v r. 2007 v USA, na tempo rastu 
HDP EÚ27. 

Z analýzy publikovanej vo vyššie uvedenej práci však tiež vyplynul prekvapujúci fakt, že krajiny, ktoré aj pred krízou investovali do 
terciárneho vzdelávania, sa snažili udržať celkový objem rozpočtu tohto vzdelávania a dokonca zvyšovali dotácie do terciárneho 
vzdelávania, kým krajiny, ktoré poskytovali nízke investície do terciárneho vzdelávania v predchádzajúcom období, redukovali 
rozpočet priamych výdavkov týchto inštitúcií, ale snažili sa zachovať výšku zdrojov alokovaných pre pomoc študentom.

OBR. 2 ZMENY V INDIKÁTOROCH FINANCOVANIA TERCIÁRNEHO VZDELÁVANIA 2009 – 2010 V POROVNANÍ S R. 20087 

VŠ sú považované za inštitúcie, ktoré poskytujú jednak verejný prospech (public good), ale z veľkej časti aj súkromný prospech 
(private good). Je preto celkom prirodzené, že nielen v krízových časoch, ale osobitne počas nich, dochádza k zmene filozofie 
štátneho financovania v plnom rozsahu a presadzuje sa požiadavka participácie všetkých zúčastnených na procese vysokoškolské-
ho vzdelávania a výskumu, teda okrem štátnej intervencie aj vysokých škôl (požiadavka nachádzať nové mimorozpočtové zdroje 
a diverzifikovať svoje finančné zdroje) aj študentov (školné). 

6 Skrbinjek V., Lesjak D., Changes in Higher Education Public Funding During Economic and Financial Crisis, International Conference 2014, Portorož, p. 1377 – 
1386.

7 Skrbinjek V., Lesjak D., Changes in Higher Education Public Funding During Economic and Financial Crisis, International Conference 2014.
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Samozrejme, šetrenie a redukcia zdrojov resp. zmena financovania vysokých škôl navrhnutá celkom nedávno v Japonsku8,9 je v sú-
časnej EÚ prakticky nepredstaviteľná. Japonská vláda požiadala univerzity, aby „prijali aktívne kroky pre zrušenie oddelení (fakúlt) 
sociálnych vied a humanitných ústavov a konvertovali ich tak, aby lepšie slúžili potrebám spoločnosti“. Následne japonský minister 
školstva Hakubun Shimomura 08. júna 2015 svojim listom všetkým národným univerzitám a vysokoškolským inštitúciám v krajine 
zdôvodnil potrebu prijatia tohto kroku: „.... vo svetle znižovania veku univerzitnej populácie, nevyhnutnosti obnovy ľudských zdrojov 
a .... funkciou (poslaním) národných univerzít“. Súčasne oznámil, že ďalšie vládne financovanie každej jednej univerzity (ktorej sa 
toto týka) bude závisieť od toho, ako budú reagovať na túto vládnu požiadavku10. 

Podobne je v  priestore EÚ málo predstaviteľný iný extrém, ako napr.  príklad Kórei, kde vysoké školy získavali až 84% svojich príj-
mov zo súkromných zdrojov a len 6 % z verejného sektora11.  

8 Japanese goverment asks universities to close social sciences and humanities faculties, ICEF Monitor, 17th  September 2015.

9 Grove J., Social sciences and humanities faculties „to close“ in Japan after ministerial intervention, The Times Higher Education, 14th September 2015.

10 Univerzity Tokyo a Kyoto odmietli túto inštrukciu, zo 60 štátnych univerzít, ktoré poskytujú vzdelávanie v humanitách a spoločenských vedách, 26 súhlasilo. 
(Japonsko má 86 národných univerzít)

11 Wolanin T. R., Financing Higher Education in the United States, An Overwiev, International Higher Education, No. 19 Spring 2000.
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2 Systémy financovania a niekoľko 
možných prístupov k financovaniu 
terciárneho vzdelávania vo 
vybraných krajinách sveta

V tejto časti  sa zameriavame na analýzu piatich systémov krajín s istými špecifikami, ktoré by mohli byť použiteľné aj v slovenskom 
systéme financovania, prípadne sú niektoré z nich veľmi úzko prepojené aj na prax.

Švajčiarsky spôsob financovania terciárneho vzdelávania dosahuje vynikajúce výsledky nielen vo výskume, ale aj vo vzdelávaní, 
diverzifikácii a prepojení na prax. Aj keď väčšina zdrojov (až 75 %) pochádza z verejných financií (kantonálnych, resp. federálnych), 
výskum je financovaný zo 60 % priemyslom. Švajčiarsky systém z hľadiska prepojenia terciárneho vzdelávania s praxou má osobi-
tosť v tom, že má vynikajúco prepracovaný systém odborného vzdelávania, ktorého absolventi odchádzajú do praxe a stávajú sa 
rovnocenným partnerom pre univerzitné vysoké školy v oblasti prenosu výsledkov základného výskumu do praxe.

Systém používaný v USA je založený na súťaži pre všetky typy zdrojov a v podstatnej miere berie do úvahy výkony inštitúcií (čo 
ale neznamená, že financovanie neprebieha aj z verejných zdrojov štátnych a federálnych) a je jeden z najefektívnejších na svete.

Škandinávske krajiny sú predkladané ako vzor štátneho financovania a kvality školstva ako takého, aj keď len nedávno začali zavá-
dzať systém zohľadňujúci v malej miere aj výkony.  

Nakoniec britský systém resp. jeho filozofia je nám najbližšie, pretože po zavedení nového zákona o vysokých školách č. 131/2002 
Z.z. na Slovensku systém financovania slovenských vysokých škôl aspoň z časti prešiel na financovanie podľa vzoru HEFCE.

Švajčiarsko

Je prekvapujúce, že štúdia (Salerno a kol.) z r. 200512 nehovorí nič o inováciách systémov financovania vysokých škôl. Dokonca aj 
Salmi13 v r. 2009 tvrdil, že inovácie v oblasti financovania VŠ sú vo svete veľmi vzácne. Dôvodom takéhoto prístupu v EÚ môže byť 
aj to, že Bolonský proces nestimuloval, resp. nevytvoril žiadne špecifické európske nástroje, prístupy alebo koncepty týkajúce sa 
financovania. Ale hlavnou príčinou takejto „inkapacity pre inováciu“ v oblasti financovania v kontexte Bolonského procesu sa zdá 
byť aj to, že financovanie nebolo zahrnuté do nového „Európskeho priestoru pre dialóg“, ktorý Bolonský proces vytvoril14. 

Tieto „neinovačné“ trendy však už dnes platia len limitovane. Veľmi jasným príkladom inovácií v systéme financovania, ktoré je vý-
razne zamerané na podporu spolupráce medzi výskumom a priemyslom, je Švajčiarsko, aj keď treba uviesť, že financovanie vysoko-
školského systému pochádza v priemere vo výške 60 – 75 % zo štátnych zdrojov (kantóny poskytujú v priemere 54 % prostriedkov, 
federálna vláda prispieva v priemere 27 %). Navyše Švajčiarsko poskytuje 3,1 % svojho HDP na výskum a vývoj (priemer EÚ sú 2 %). 

To má vysoký pozitívny sekundárny inovačný dopad v tom, že švajčiarske vysoké školy si môžu dovoliť požadovať pomerne nízke 
školné v porovnaní s inými krajinami (750 – 3000.- Eur)15 a súčasne aj predovšetkým to, čo je osobitne významné, že môžu realizo-
vať vysoko riskantný výskum, ktorý by financovalo len málo štandardných agentúr16.

Cieľom federálnej vlády  nie je poskytovať peniaze priamo priemyslu, ale vytvárať rámec pre podporu špičkového výskumu, prenosu 
znalostí a vytváranie sietí. 

12 Salerno, C., Jongbloed, B., Slipsaeter, S., Lepori, B., Changes in European higher education institutionś research income, structures and strategies. Interim report for 
the project changes in university incomes: their impact on university based research and innovation (CHINC), (2005).

13 Salmi J., Scenarios for financial sustainability in higher education, Chapter 10, p. 285 – 322, in Higher Education to 2030, Vol. 2: Globalisation. Paris: Centre for 
Educational Research and Innovation. OECD (2009).

14 Matei L., A Policy Gap? Financing in the European Higher Education Area, Chapter 36, p. 677 -690, in European Higher Education at the Crossroads – Between 
the Bologna Process and National Reforms, Part 2, (A. Curaj, P. Scott, L. Vlasceanu, L. Wilson, Eds), Springer, Dordrecht, 2012.

15 http://www.studyineurope.eu/study-in-switzerland/tuition-fees

16 Guzzella L., Inside view – Profile feature ETH Zürich, Nature, NatureJobs, 01. October 2015, str. 4.
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Veľkú časť finančnej podpory vysokým školám a výskumu preto poskytujú kantóny. Inovačný potenciál švajčiarskeho systému tkvie 
aj v tom, že z celkového objemu prostriedkov na výskum a vývoj vo Švajčiarsku pochádza až 60 % z priemyslu17. Prepojenie švaj-
čiarskeho akademického výskumu s praxou sa opiera aj o dobrú spoluprácu s vysokokvalifikovanými absolventami odborného 
vzdelávania (čo napr. na Slovensku úplne absentuje).

Švajčiarsko má jeden z najefektívnejších systémov prenosu výsledkov výskumu do praxe, preto ho aj v tejto sekcii uvádzame.

Podrobnejšie o švajčiarskom systéme financovania výskumu uvádza štúdia Výskum a inovácie v medzinárodnej komparácii (kapitola 
2.3).

USA

Spojené štáty americké sa často uvádzajú ako nedostižný vzor výkonného a efektívneho vysokoškolského vzdelávania. Treba však 
hneď dodať, že z celkového počtu 4726 postsekundárnych inštitúcií, ktoré poskytujú akademický diplom, je len 2968 štvorročných 
škôl18, ale z nich len 62 (z toho dve kanadské, McGill a Toronto) sú združené v AAU (Asociácia amerických univerzít), kam patria 
len najprestížnejšie výskumné univerzity USA (34 verejných a 26 súkromných), ktoré sú hlavnými „ťahúňmi“ kvality vysokoškolského 
vzdelávania v USA19. Tieto univerzity udeľujú až 45 % všetkých výskumných doktorátov (PhD.) v USA (r. 2013) a získavajú 59 % 
(23,4 miliardy USD, r. 2013) všetkých federálnych zdrojov pre výskum a inovácie alokovaných vládou Spojených štátov pre podpo-
ru výskumu v USA. Produkujú (r. 2010 – 2014) 1,3 mil. publikácií, 15 mil. citácii20 a 3460 patentov (r. 2013), majú 37 % nositeľov 
Nobelových cien zo všetkých svetových nositeľov týchto cien a 72 % nositeľov z amerických univerzít. Celkové operačné výdavky 
týchto členských univerzít boli v r. 2013 v USD 152 miliárd. 23,4 % ich študentov dostáva tzv. federálne Pell grants21. Ich vlastný 
štipendijný systém pre študentov z nízkopríjmového prostredia má o 100 % vyšší objem (1,455 miliárd USD) ako všetky ostatné 
grantové schémy tohto charakteru spolu. Od r. 1900 členské univerzity „vyprodukovali“ 12 prezidentov USA a 44 predsedov Naj-
vyššieho súdu.  Je teda zrejmé, že sú to všetko špičkové vysoké školy a systém financovania, ktorý používajú, je vysoko efektívny. Len 
na okraj, členstvo v AAU je výlučne len na pozvanie.

Všetky vysoké školy v Spojených štátoch majú jeden spoločný rys: používajú v podstate rovnaký systém financovania,22 pričom aj 
finančné zdroje a ich diverzifikácia sú si veľmi podobné resp. konvergujúce. 

Systém financovania je duálny t.j. z verejných štátnych zdrojov (pre verejné inštitúcie terciárneho vzdelávania; pod štátnymi zdrojmi 
sa rozumejú zdroje jednotlivých štátov Spojených štátov) a z federálnych zdrojov, a zo súkromných zdrojov. V globále predstavujú 
federálne zdroje o niečo viac prostriedkov ako štátne, ale majú úplne iný charakter, navyše všetky sa získavajú v súťaži a z fede-
rálnych zdrojov môžu získať prostriedky aj súkromné vysoké školy. Typickou črtou systému univerzitného financovania je, že všetky 
prostriedky, až na účelovo určené, sa získavajú v súťaži na základe preukázaných výkonov a dobre zdôvodnených projektov. 
V podstate ide o projektové financovanie na základe súťaže.

Podiel príjmov z jednotlivých grantových schém pre verejný sektor terciárneho vzdelávania je znázornený na obr. 3.   

 

17 Ibid 14, Innovation in middle Europe, str. 2.

18 U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2015). Digest of Education Statistics, 2013 (NCES 2015-011).

19 http://www.aau.edu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=13460

20 Ibid 17, source for 2010–2014 Thomson-Reuters InCites

21 nenávratné federálne štipendiá na podporu štúdia študentov z prostredia s nízkym finančným zázemím

22 Zumeta W., Breneman D. W., Callan P. M., Finney J. E.,  Financing American Higher Education in the Era of Globalization, Harvard Education Press, 2012, strán 
272.
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OBR. 3 FEDERÁLNE A ŠTÁTNE FINANCOVANIE TERCIÁRNEHO VZDELÁVANIA – VEREJNÉ ZDROJE; 
KATEGÓRIE ČERPANIA PRIDELENÉ VLÁDAMI; AKADEMICKÝ ROK 201323 

Pozn. Tieto údaje obsahujú výdavky verejných, neziskových a ziskových vysokoškolských inštitúcií a ich študentov s výnimkou miezd a daní. 
Väčšina prostriedkov ide na podporu študentov a vedecké granty. Federálne prostriedky sa neposkytujú na bežné výdavky, ani na mzdy na 

vysokých školách.

V r. 2013 boli federálne výdavky na vysokoškolské vzdelávanie vo výške 75,6 miliárd USD, štátne výdavky vo výške 72,2 miliárd 
USD a  výdavky lokálnych vlád (napr. mestá) vo výške 9,2 miliárd USD (ktoré však išli predovšetkým na financovanie vyšších 
stredných škôl tzv. community colleges). Tieto údaje neobsahujú študentské pôžičky a daňové výdavky súvisiace s vysokoškolským 
vzdelávaním. Hoci majú federálne a štátne výdavky približne rovnakú výšku a prekrývajúce sa ciele, ako je napr. prístup študentov 
k vzdelávaniu a podpora výskumu, podporujú VŠ rôznym spôsobom: federálne zdroje poskytujú podporu individuálnym študentom 
a podporujú špecifické výskumné projekty, štátne zdroje podporujú všeobecné operačné aktivity verejných inštitúcií, s menším dôra-
zom na výskum a finančnú výpomoc.   

Tak verejné ako aj súkromné inštitúcie terciárneho vzdelávania vyberajú školné. Tie predstavujú významný zdroj príjmov, ktorý sa 
po ekonomickej a finančnej kríze (nazývanej v USA aj „Veľká recesia“) ešte zvýšili približne úmerne tomu, ako sa znížili príspevky 
štátu (obr. 4).

 

23 Federal and State Funding of Higher Education: A changing landscape, The Pew Charitable Trusts, June 2015
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OBR. 4 TRENDY ZLOŽENIA ZDROJOV VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ TERCIÁRNEHO 
VZDELÁVANIA, FIŠKÁLNE ROKY 2005 AŽ 201424, 25 (VYJADRENÉ V %)

Aj keď školné na súkromných vysokých školách býva niekedy až o 100 % vyššie ako na verejných26, mnohé univerzity poskytujú 
finančnú výpomoc často ako nenávratný grant a nie ako pôžičku. Príkladom môže byť Princeton, kde až 60 % študentov v kohorte 
ročníka 2013 dostáva takýto grant v priemere vo výške 36 000 USD. Tento grant je vyšší ako súčasné ročné školné na Princetone, 
ktoré predstavuje 35 340 USD27. Inými slovami, tento systém je rozpracovaný tak, že umožňuje za daných podmienok študovať aj 
študentom z nižších príjmových skupín.

Prehľad podielu príjmov verejných inštitúcií pôsobiacich v terciárnom vzdelávaní zo školného je znázornený na obr. 5.

24 SHEF: FY 2014, State Higher Education Finance, State Higher Education Executive Officers Association, Boulder Colorado, 2014

25 ARRA (American Recovery and Reinvestment Act 2009) bol prijatý Kongresom USA v r. 2009 a bol určený ako reakcia na Veľkú recesiu. Primárnym cieľom ARRA 
bolo zachovanie a vytvorenie pracovných miest s takmer okamžitým účinkom. Sekundárnym cieľom bolo vytvoriť dočasné podporné programy pre tých, ktorí boli 
najviac postihnutí recesiou a investovať do infraštruktúry, vzdelávania, zdravotníctva a obnoviteľných energetických zdrojov. Zdroje boli najskôr stanovené vo výške 
787 miliárd USD, neskôr zvýšené na 831 miliárd, ktoré sa priamo používali na vyššie uvedené účely.

26 Salmi J., Scenarios for financial sustainability in higher education, Chapter 10, p. 285 – 322, in Higher Education to 2030, Vol.

27 http://admission.princeton.edu/whatsdistinctive/financial-aid-withou
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OBR. 5 VÝVOJ PODIELU ŠKOLNÉHO NA CELKOVOM PRÍJME VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ PÔSOBIACICH 
V TERCIÁRNOM VZDELÁVANÍ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH,  FIŠKÁLNE ROKY 1989 – 201428 

Recesia

Recesia významne poznamenala aj výšku školného, ktoré je v USA najvyššie na svete29.  

Ak porovnáme štáty OECD z hľadiska výšky školného, vidíme veľké rozdiely. V ôsmych OECD krajinách verejné inštitúcie nepoža-
dujú žiadne školné, kým v jednej tretine z 26 OECD krajín s dostupnými údajmi verejné inštitúcie požadujú pre domácich študentov 
školné vo výške viac ako 1500 USD. 

Stále stúpajúci počet OECD krajín požaduje od zahraničných študentov vyššie školné ako od domácich študentov.

Krajiny s vysokým školným sú tie, kde súkromné zdroje (napr. podniky) prispievajú najviac k financovaniu terciárnych vzdelávacích 
inštitúcií.

V priemere takmer 22 % verejných výdavkov na terciárne vzdelávanie je určených na podporu študentov, domácností a iných súk-
romných subjektov30.

28  SHEF: FY 2014, State Higher Education Finance, State Higher Education Executive Officers Association, Boulder Colorado, 2014

29  Salmi J., Scenarios for financial sustainability in higher education, Chapter 10, p. 260, in Higher Education to 2030, Vol.

30  OECD. Tables B5.1 a B.5.2. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag.htm)
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OBR. 6 ZÁVISLOSŤ MEDZI PRIEMERNÝM ŠKOLNÝM POŽADOVANÝM VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI A PODIELOM ŠTUDENTOV, 
KTORÍ BENEFITUJÚ Z VEREJNÝCH PÔŽIČIEK A/ALEBO ŠTIPENDIÍ/GRANTOV V TERCIÁRNOM VZDELÁVANÍM TYPU 
A (AKADEMICKÝ ROK 2010 – 2011); (FT DOMÁCI ŠTUDENTI, V USD KONVERTOVANÝCH PODĽA PPP)31,32.
Priemerné školné 
v USD

% študentov, ktorí benefitujú z verejných 
pôžičiek, a/alebo štipendií/grantov

Šípky naznačujú, ako sa priemerné školné a podiel študentov získavajúcich benefity z verejných zdrojov menilo od r. 1995. Prerušo-
vaná šípka ukazuje dôsledky zmien prijatých v legislatíve Rakúska (pre domácich a EÚ študentov zrušili školné s výnimkou semestrál-
neho poplatku 18 € pre Zväz študentov).

1 Všetci študenti (FT domáci a FT zahraniční)

2 Priemerné školné v rozsahu 200 až 1402 USD pre univerzitné programy v závislosti na Ministerstve vzdelávania

3 Školné zodpovedá verejným inštitúciám terciárneho vzdelávania, avšak 2/3 študentov študuje na súkromných školách

4 Ak sa do úvahy zoberú len verejné inštitúcie, podiel študentov, ktorí získavajú financie z verejných pôžičiek, štipendií a grantov, je 
okolo 68 %. Musíme však dodať, že v Čile sa vláda rozhodla počnúc rokom 2016 úplne zrušiť akékoľvek školné.

31  OECD Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, 2014,

32  OECD. Tables B5.1 a B.5.2. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag.htm) 
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OBR. 7 PRIEMERNÉ ROČNÉ ŠKOLNÉ V USD KONVERTOVANÉ PODĽA PPP POŽADOVANÉ TERCIÁRNYMI VZDELÁVACÍMI 
INŠTITÚCIAMI TYPU A OD FT DOMÁCICH ŠTUDENTOV (2011); (V ZÁTVORKÁCH: ČISTÝ PODIEL VSTUPOV A VÝDAVKY 
NA ŠTUDENTA V PROGRAMOCH TERCIÁRNEHO VZDELÁVANIA TYPU A33,34 - AKADEMICKÝ ROK 2010 – 2011)
Priemerné školné v USD

Graf neberie do úvahy granty, podpory, pôžičky, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú školné študentov.

Krajiny označené boldom sú tie, kde je školné uvedené pre verejné inštitúcie, hoci viac ako 2/3 študentov navštevujú súkromné 
inštitúcie.

1 Na tejto úrovni vzdelávania neexistujú verejné inštitúcie a takmer všetci študenti sú zapísaní na súkromných inštitúciách závislých 
od vlády (UK).

m – údaje nie sú k dispozícii.

Záverom možno povedať, že systém financovania v USA spočíva na niekoľkých pilieroch, pričom až na nepatrné výnimky účelovo 
určených prostriedkov sa všetky dotácie získavajú v súťaži. Verejné inštitúcie terciárneho vzdelávania získavajú prostriedky:

a) Z verejných zdrojov:

– Dotácie príslušného štátu 

– Dotácie lokálnych vlád  

– Dotácie z úrovne federálnej vlády (na čiastočné krytie školného a výskumu tak pre verejné ako aj súkromné 
inštitúcie)

b) Zo súkromných zdrojov:

33  OECD Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, 2014.

34  OECD. Tables B1.1a, B5.1 and Indicator C3 See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag.htm)
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– Školné 

– Súkromné zdroje (absolventi, obchod, filantropia,... )

– Dary (napr. nadácie, ale aj jednotlivci, podnikateľský sektor,...)

– Služby (konzultácie, expertízy, kontraktný výskum, patentové práva, ubytovacie a stravovacie služby, zdravotné 
služby, ...).

Len ako modelový príklad uvádzame prehľad podielu jednotlivých zdrojov príjmov súkromnej Harvardovej Univerzity a jej súčastí 
s operačným rozpočtom 4,4 miliardy USD35. 

OBR. 8. ZDROJE PRÍJMOV OPERAČNÉHO ROZPOČTU HARVARDOVEJ UNIVERZITY VO FIŠKÁLNOM ROKU 2014

Univerzitné príjmy:
Nadácia     35 % celkových príjmov   1500 (v mil. USD)
Príjmy od študentov    20 %        878
Sponzorovaná podpora   19 % (federálna a mimo federálna)      819   
Účelovo určené dary       9 %     419
Iné príjmy     17 %     748

Na porovnanie uvádzame verejnú inštitúciu University of Missouri System s operačným rozpočtom takmer 2,3 miliardy USD36. 
K tomu sa ešte pripočítava 412,7 mil. USD štátnej dotácie (štát Missouri), súkromné dary (66,8 mil.), investičné a nadačné príjmy 
(281,8 mil.), kapitálové dary a granty (14,7 mil.), súkromné dary pre nadáciu (47,4 mil.), celkom 823,4 mil. USD extra príjmov.

35  http://finance.harvard.edu/files/fad/files/har_fy14_financialreport.pdf

36  University of Missouri System – Columbia, Kansas City, Rolla, St. Louis – 2014 Financial Report (2015).
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OBR. 9 PERCENTUÁLNY PODIEL A DRUH ZDROJOV PRÍJMU UNIVERSITY OF MISSOURI SYSTEM 
VO FIŠKÁLNOM ROKU 2014. CELKOVÝ OPERAČNÝ PRÍJEM 2,3 MILIARDY USD

1 - Čisté iné doplňujúce podnikateľské aktivity; 2 - Zdravotnícke služby; 3 - Iné operačné príjmy; 4 - Granty a kontrakty (tzv. sponzorovaná 
podpora); 5 - Čisté školné 
Zdravotnícke služby     873,7 (v mil. USD)
Čisté školné     627,3
Čisté iné doplňujúce podnikateľské aktivity   409,2
Granty a kontrakty (tzv. sponzorovaná podpora)  287,0
Iné operačné príjmy       88,2

Z porovnania vyplýva, že zdroje sú v podstate rovnaké, len ich podiel je rozličný. Verejná U Missouri má menší objem výskumných 
grantov, ale väčší podiel zo školného ako súkromný Harvard. V oboch prípadoch významný zdroj príjmov pochádza zo služieb, 
predovšetkým medicínskych.

Škandinávske krajiny

Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko, ale osobitne Fínsko je často predkladaným  vzorom kvalitného vzdelávacieho systému. 
Vývoj v oblasti financovania univerzít v Škandinávskych krajinách nadobudol v ostatnom období nový smer. Prechádza od cen-
tralizovaného, vysoko regulovaného usporiadania k decentralizovaným, menej regulovaným prístupom. Zásadné zmeny smerujú 
k financovaniu založenom na programových prvkoch a výstupných kritériách, zvýšený dôraz pri základnom financovaní sa kladie 
na výkonové indikátory a zvyšuje sa podiel prostriedkov prideľovaných na základe súťaživosti (s výnimkou Švédska). 

Cieľom tohto systému je zvyšujúci sa dôraz na kvalitu, produktivitu, efektívnosť a zodpovednosť (accountability). Na druhej strane 
však takýto prístup, najmä v krajinách, kde doteraz vládol prísny centralizovaný spôsob financovania univerzít, môže, na základe 
názoru autorky tejto štúdie Schmidtovej37, priniesť aj nezamýšľané negatívne prejavy, ako napr. výraznú orientáciu inštitúcií na vý-
stupy, kvantitu namiesto kvality, politicky prioritizované oblasti a mainstreamové prístupy, nízko riskantný výskum.

Je všeobecne známe, že Škandinávske štáty poskytujú pomerne vysoký podiel z HDP na výskum a vývoj. Obr. 10 jasne ukazuje 
túto skutočnosť.

37 Schmidt E. K., University Funding Reforms in the Nordic Countries, Chapter Three in: Cycles of University Reform: Japan and Finland Compared, Maruyama F., 
Dobson I. R (Eds.), Center for National University Finance and Management, Tokyo, 2012.
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OBR. 10 HRUBÉ DOMÁCE VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ  (GERD) % HDP38

 

38  Eurostat, posledný update: 21-10-2015  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_20
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: = nie je k dispozícii; e = odhad; p = predbežný údaj; b = prerušenie v dátovej sérii; d = definície sa líšia (pozri metadáta); definície podľa 
Frascati Manual, §63, (2002); TARGET = cieľ v roku 2020.

Kým Fínsko, Švédsko, Dánsko, Island a Nórsko poskytujú 3,3, 3,1, 3,06, 2,49 a 1,66 % HDP na výskum a vývoj (2013, Island 2011), 
tak napr. na Slovensku je to len 0,83 %. Česká republika s 1,91 % HDP na R&D predstihuje dokonca Nórsko. 

Nordický systém financovania VŠ je v prechodnom období, podstatnou zmenou je, že financovanie univerzít je čím ďalej tým viac 
zamerané na výkony a finančné zdroje sa pre jednotlivé inštitúcie alokujú na základe súťaže. Z tohto generalizovaného konštatova-
nia sa vymyká Švédsko, kde takýto prístup ešte neaplikovali. 

Hlavným zdrojom financií stále zostáva štát, ktorý si ponecháva kontrolnú úlohu nad univerzitami práve prostredníctvom financo-
vania. Centralistický systém sa neosvedčil, preto sa postupne a cielene zvyšuje autonómia univerzít v oblastiach inštitucionálneho 
a systémového riadenia, decentralizácie rozhodovania, spôsobu a systému vnútorného financovania, rozhodovania o ľudských 
zdrojoch, zavedenia mechanizmu trhového hospodárenia, .... Štát si však ponecháva ingerenciu v makro oblasti ako je globálne 
financovanie, legislatíva týkajúca sa VŠ, evaluácie, prípadne akreditácie39.

Dánsko

V Dánsku sa vysokoškolský vzdelávací sektor delí na univerzity a tzv. university college sector, ktorý je viac zameraný na odborné 
vzdelávanie. Financovanie sa uskutočňuje formou právne záväzných zmlúv medzi donorom (vláda) a vysokou školou, ktoré sú pre-
pojené na výkony vo výskume. Nové rozvojové zmluvy berú do úvahy40:

– Vzdelávacie výkony

39 De Boer H., File J., Higher Education Governance Reforms Across Europe. Center for Higher Education Policy Studies. University of Twente and European Centre 
for Strategic Management of Universities (ESMU) (2009).

40 Kalpazidou Schmidt, E.. Les systemes nordiques d’enseignement supérieur dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Education et 
Societes,  24(1), (2010); Kalpazidou Schmidt E., University funding reforms in the Nordic Countries, in: Cycles of University reform: Japan and Finland Compared, 
F. Maruyama, Ian R. Dobson, Eds,. Ch. 3, , Center for National University Finance and Management, Tokyo, 2012, p. 35, 38
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– Výkony vo výskume (včítane počtu a kvality publikácií, počet medzinárodných publikácií, PhD. aktivity a objem získaných 
externých zdrojov)

– Disemináciu znalostí

– Poskytovanie verejných služieb.

V Dánsku sa financovanie vzdelávania a výskumu deje oddelene. Vzdelávanie je podporované tzv. „taximeter“ systémom, t.j. finan-
covanie na základe úspešne vykonaných skúšok a na princípe: peniaze sledujú ich užívateľa t.j. študenta. (Podrobnejšie je tento 
taximeter systém opísaný na stránke dánskeho Ministerstva pre deti, vzdelávanie a rovnosti pohlaví41.) Až 92 % prostriedkov na 
vzdelávanie sa rozdeľuje na základe tohto systému. 

Výskum je podporovaný prostredníctvom základných a externých zdrojov. Základné výskumné granty sú alokované inštitúciám 
ako blokový grant. Časť grantu sa vypočíta inkrementálne, ďalšia časť sa počíta podľa výkonov vo výskume. Pomer jednotlivých 
ukazovateľov je 50-40-10 (získané edukačné zdroje - výskumné aktivity podporované z externého prostredia - udelené PhD. tituly). 
V r. 2009 dánsky parlament rozhodol, že ďalším výkonovým indikátorom budú bibliometrické údaje týkajúce sa výskumu založené 
na nórskom vzore. Očakáva sa, že podobne ako v Nórsku, sa signifikantne zvýši podiel publikácií v impaktovaných časopisoch.

Nový model (obr. 11) bude deliť prostriedky pre univerzitný výskum s nasledovnými váhami: 45 % podľa dotácií získaných na vzde-
lávacie aktivity; 20 % podľa výskumných aktivít financovaných z externých zdrojov; 25 % podľa bibliometrických indikátorov; 10 % 
podľa počtu ukončených PhD. študentov.

41  Danish Ministry for Children, Education, and Gender Equality. The Taximeter System (2015). http://eng.uvm.dk/Education/General/The-Taximeter-System 
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OBR. 11 VÁHA RÔZNYCH INDIKÁTOROV (V %) V NOVOM MODELI FINANCOVANIA 
UNIVERZITNÉHO VÝSKUMU V DÁNSKU V R. 2010 – 2012

K financovaniu dánskeho terciárneho vzdelávania však treba uviesť najnovší vývoj. Taximeter systém (a ďalšie zmeny v edukačnom 
systéme Dánska) nakoniec viedol k tomu, že niekoľko (najlepších) vysokých škôl, ako je napr. Aarhus a Kodaň, získava veľa a kva-
litných študentov, kým pri ostatných univerzitách a vysokých školách sa rozdiely v kvalite prijímaných študentov zväčšujú. Napr. 
kým na University of Copenhagen sa od r. 2000 podiel prijímaných študentov so stredoškolským priemerom 9 zvýšil z 23 na 42 %, 
v Roskilde University sa podiel takýchto študentov za toto obdobie zvýšil len o 15 % ale dramaticky sa zvýšil podiel záujemcov 
s priemerom pod 4, teda slabých absolventov sekundárneho vzdelávania42.

Logickým dôsledkom je aj rozhodnutie vlády – v škandinávskych krajinách bezprecedentné – znížiť v priebehu 4 rokov rozpočet na 
vzdelávanie o 8,7 miliardy DKK (1,3 miliardy USD), pričom 30 %-né zníženie rozpočtu Dánskej rady pre nezávislý výskum je navrh-
nuté už pre rok 2016. Masové demonštrácie študentov (22 000 až 40 000) sú sprievodným javom týchto plánovaných redukcií43 
vyvolaných aj málo diplomatickým vyjadrením ministra školstva a vedy na konto dánskych univerzít, že sú „vykŕmené“.

Fínsko

Ambíciou Fínskej vlády je vytvoriť najlepší inovačný systém na svete a vysoké školstvo vnímajú ako najdôležitejšiu hybnú silu verej-
ného inovačného systému44.

Fínsky vysokoškolský systém má binárny charakter s rozličnými misiami. Univerzity s akademickou a teoretickou orientáciou a poly-
techniky s praktickou orientáciou. Fínsko plánovalo zaviesť od r. 2015 aj vysokoškolské vzdelávanie v krátkom cykle určené pre 
absolventov vysokých škôl, ktorí sú už v praxi. Cieľom je podporiť rozvoj týchto ľudí a ich špecializácie.

Už v r. 1990 Fínsko ako prvá severská krajina zmenila svoj systém priameho financovania prostredníctvom blokových grantov 
nezohľadňujúcich edukačné alebo výskumné výkony na systém zohľadňujúci výsledky prostredníctvom výkonových kontraktov. 
Zmluvy sa uzatvárali na základe vyjednávania jednotlivých inštitúcií s ministerstvom (podobný systém ako má Slovensko, kde ale 
nie je priestor pre oficiálne vyjednávania)45. Od r. 2010 sa fínske univerzity stali nezávislými právnymi subjektami. Fungujú buď ako 
verejné korporácie alebo ako nadácie podľa súkromného práva.

42 Christian W., Danish universities suffering from too many weak students, The Post, 27th Octobder 2015.

43 Myklebust J. P., Students hold mass protest against education cuts, University World News, Issue 388, 01 November 2015.

44 Ministry of Education, Finland. Reformering av universitetens ekonomiska och administrative ställning och inrättande av innovationsuniversitetet. Regeringens 
Aftonskola 21, 2007. Helsinki, Ministry of Education (2007).

45 V Dánsku pri uzatváraní zmlúv takýto vyjednávací priestor nejestvuje.
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Financovanie vzdelávania a výskumu v terciárnom vzdelávaní nie je vo Fínsku oddelené. Kľúčové položky systému obsahujú46:

– Základné financovanie včítane geografického faktora –       19% 

(základné výdavky, noví študenti, vybavenie, príslušenstvo,..)

– Dotácia na vzdelávanie –           44%

– Dotácia na výskum –            30% 

(včítane tretieho stupňa vzdelávania, počet PhD. študentov, počet ukončených PhD.)

– Dotácie na sociálne služby –             7%

– Projektové a výkonové financovanie – (podľa počtu Centier excelentnosti financovaných Fínskou Akadémiou, objem externých 
zdrojov). 

Nórsko

V ostatných rokoch sa Nórsko vo svojej vysokoškolskej politike zameralo na internacionalizáciu, globalizáciu a príspevok vysoko-
školského vzdelávania a výskumu pre zvýšenie inovácií a konkurencieschopnosti. 

Už v r. 2002 Nórsko zaviedlo systém financovania založený na výkonových parametroch a financovanie podľa matematických 
schém tak pre vzdelávacie ako aj výskumné činnosti svojich vysokých škôl.

Podiel alokácie štátnych dotácií je nasledovný47:

– Základný grant –   60 %

– Výkony vo vzdelávaní –   25 %

– Výkony vo výskume –   15 % (obr. 12)

tie sa skladajú z:

– Dokončené PhD. štúdium –       30 %

– Objem zdrojov získaný zo  štrukturálnych fondov EÚ –    20 %

– Objem prostriedkov z Výskumnej agentúry –  20 %
(Výskumná agentúra rozdeľuje asi 17 % prostriedkov určených na  výskum)

– Počet a úroveň vedeckých publikácií –     30 % 
(existujú dve úrovne vedeckých publikácií. Úroveň 2 znamená časopisy s vysokým IF)

46 Auranen O., Nieminen M., University research funding and publication performance – An international comparison. Research Policy 39, 822-834 (2010).

47 Frølich N., Kalpazidou Schmidt E., Rosa M. J., Funding systems for Higher Education and their impacts on institutional strategies and academia: a comparative study 
between Denmark, Norway and Portugal. International Journal of Educational Management,  24(1) (2010).
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OBR. 12 VÁHA RÔZNYCH INDIKÁTOROV (V %) V  MODELOCH FINANCOVANIA UNIVERZITNÉHO VÝSKUMU V NÓRSKU 

Analýza dopadov takéhoto spôsobu financovania ukázala, že sa zvýšila súťaživosť medzi inštitúciami, zvýšila sa operačná efektivi-
ta (ako dôsledok profesionálneho a strategického manažmentu inštitúcií) a výrazne sa zvýšila publikačná aktivita tak v kvantite ako 
aj kvalite. Výrazne sa zvýšil počet uchádzačov o štúdium a tiež študijné výkony študentov.

Systém však mal aj niekoľko nechcených efektov, ako napr. menej času na výskum ako dôsledok koncentrácie zdrojov a úsilia na 
vzdelávanie a študentov. To je pochopiteľné, keďže len 15 % prostriedkov sa delí podľa výkonov vo výskume, ale 85 % podľa výko-
nov vo vzdelávaní. Napriek týmto nechceným efektom sa výkony vo výskume tak v kvalite ako aj produktivite zvýšili48.

Švédsko

Švédsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré v sedemdesiatych rokoch minulého storočia unifikovalo svoj národný vysokoškolský 
priestor integrovaním celého post-sekundárneho vzdelávania do jediného systému. Reformy začali v deväťdesiatych rokoch zave-
dením výkonového financovania, keď sa 60 % štátnych dotácií delilo podľa počtu študentov a 40 % sa delilo podľa ukončených 
kurzov (nie titulov). 

Z celkového rozpočtu  švédskeho terciárneho vzdelávania pochádza 85 % zo štátnych zdrojov. Tak, ako ani v jednom zo škandináv-
skych štátov, ani vo Švédsku sa neplatí školné pre domácich občanov ani občanov EÚ. Alokácia rozpočtu (62,8 miliárd SEK; 201349) 
sa uskutočňuje  formou blokových grantov. 44 % dotácií ide pre prvý a druhý stupeň vzdelávania, približne polovica je určená pre 
tretí stupeň vzdelávania a výskum. 15 % nákladov na VŠ pochádza zo súkromných zdrojov a tržieb vysokých škôl. Výskum sa finan-
cuje ešte aj z rozličných nadácií. Kľúčové však je, že až 75 % švédskeho výskumu je financovaného praxou50.

Vo Švédsku sa dotačné prostriedky štátu zatiaľ nerozdeľujú podľa výkonov (okrem počtu študentov). Uvažuje sa o novom systéme, 
kde by sa mali do úvahy vziať aj určité výkonové parametre prepojené na kvalitu. Výskumná kvalita sa bude merať publikáciami, 
kompetentnosťou personálu (včítane podielu profesoriek!) a podielom externých zdrojov, ktoré inštitúcia získa. Zavedie sa nový 
model, ktorý bude obsahovať špecifické indikátory a evaluáciu (ktorá sa bude opakovať každé štyri roky). 

Ako vidieť z vyššie uvedených údajov, financovanie terciárneho vzdelávania a výskumu sa navzájom líši dokonca aj v škandináv-
skych krajinách. Hlavným rysom však je, že dominantné zdroje pochádzajú zo štátneho rozpočtu ako dotácie základného charak-
teru a len malý podiel zo štátnych zdrojov sa rozdeľuje podľa výkonových parametrov a v súťaži. Súkromné zdroje typu školného 
absentujú úplne a okrem Švédska sa na delenie zdrojov používajú najmä príslušné  vzorce (formula based funding).  

48 Sivertsen G., Experiences with performance based funding using complete data for the scientific publication output at HEI. Paper presented at the CHER Conference, 
Oslo, 10-12 June 2010. (2010).

49 UKÄ Swedish Higher Education Authority, 2015.  http://english.uka.se/highereducationsystem/funding.4.4149f55713bbd917563800011054.html#h-Fundingfo
rfirstandsecondcyclecoursesandprogrammes

50 https://sweden.se/society/higher-education-and-research/  24 September 2015.
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Je však potrebné zdôrazniť, že všeobecný trend smeruje k tomu, aby sa:

– znižovala inkrementálna alokácia (základné financovanie), ktorá sa teraz uskutočňuje v podstate na základe historických 
kritérií 

– využili kompetetívne granty 

– financovanie výskumu uskutočnilo v úzkom prepojení na výskumné výkony a kvalitu takýchto výstupov.

V súhrne možno povedať, že najdôležitejšie spoločné trendy vo financovaní terciárneho vzdelávania v škandinávskych krajinách sú:

– Trend smerujúci k vyššej transparentnosti a zjednodušeniu mechanizmov delenia štátnych dotácií prostredníctvom financovania 
založených na matematických vzťahoch

– Zvýšené prepojenie základného financovania s výkonovými parametrami a záväznými kontraktmi

– Zmena financovania vychádzajúca zo vstupných parametrov na výstupné výkony

– Zvýšenie financovania na základe súťaže o zdroje

– Podpora diverzifikácie finančných zdrojov

– Posun od centralizovaného, regulovaného prístupu k decentralizovanému, menej regulovanému, trhovému prístupu



297

3 Zdroje financovania
V inej štúdii v tomto  súbore materiálov (kapitola 1.2) sme citovali okrem iných aj prácu Calderona51, ktorý analyzoval trendy vývoja 
počtu vysokoškolských študentov vo svete. Kým v r. 1900 študovalo na vysokých školách sveta 500 tis. študentov, v r. 2011 to už bolo 
183 mil. Predpovede pre r.  2030 sú 412,2 mil. a pol miliardy študentov (522,5 mil.) dosiahne svet na prelome rokov 2034 – 2035. 
Je zrejmé, že aj finančná náročnosť vysokoškolského vzdelávania bude stúpať a stále jasnejšie sa ukazuje celosvetový historický 
zlom prechodu z verejného financovania na súkromné financovanie vysokoškolského vzdelávania. V podstate však ide o „návrat 
ku koreňom“, keďže na stredovekých univerzitách typu Bologna bolo financovanie vzdelávania, ale aj riadenie univerzity v rukách 
platiacich študentov, ktorí si svojich učiteľov najímali52. 

Vývoj na všetkých úrovniach činností, teda aj systémov financovania inštitúcií terciárneho vzdelávania, prešiel od tých čias istými 
zmenami, základ však zostal podnes zachovaný. Existujú v podstate tri zdroje financovania terciárneho vzdelávania: 

– z verejných zdrojov (v súčasnosti štátne zdroje včítane vládnych alebo národných grantových agentúr), 

– zo súkromných zdrojov zúčastnených (školné) 

– a z externých zdrojov rôzneho typu (priemysel, rôzne donácie, absolventi, zahraniční študenti, ...).

Schému diverzifikovaného financovania dobre znázorňuje obr. 13.53  

OBR. 13 SCHÉMA RÔZNEHO TYPU DIVERZIFIKOVANÉHO FINANCOVANIA TERCIÁRNEHO VZDELÁVANIA, ROZDELENÉHO NA 
DVA HLAVNÉ ZDROJE: VEREJNÉ (REPREZENTOVANÉ VLÁDOU) A SÚKROMNÉ (REPREZENTOVANÉ VIACERÝMI ÚČASTNÍKMI).

Ak túto schému porovnáme s financovaním slovenských VŠ, celá súkromná sféra na Slovensku prispieva nižším ako 20 %-ným po-
dielom  k výnosom verejných VŠ.  V prípade riadneho štúdia (štandardného) odpadá školné. Zo školného môžu slovenské VŠ získať 

51 Calderon A., High Education in 2035 – The Ongoing Massification, University World News, máj 2012, 1-7.

52 A History of the University in Europe, Vol,1 Universities in the Middle Ages, De Ridder-Symoens H., Ed., General Ed. Walter Rüegg, Cambridge University Press, 
1992, reprint 1997 str. 24.

53 Salmi J., Scenarios for financial sustainability in higher education, Chapter 10, p. 285 – 322, in Higher Education to 2030, Vol.



298 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

prostriedky len od zahraničných študentov, pokiaľ výučba prebieha v inom ako štátnom jazyku, z prekročenia štandardnej dĺžky 
štúdia v dennej forme alebo súbežného štúdia a za školné v externej forme štúdia. Ak k tomu pripočítame aj rôzne poplatky za štú-
dium tak v r. 2014 tento podiel výnosov predstavoval len 7,1 % z celkových výnosov verejných vysokých škôl54. V podstate sa teda 
(podľa obr. 13) financovanie slovenských vysokých škôl uskutočňuje priamym financovaním a z nepriameho financovania prichádza 
do úvahy len malá časť týkajúca sa sociálnych štipendií a študentských pôžičiek v obmedzenom rozsahu.

54  Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2014, MŠVVaŠ SR, August 2015. https://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-o-stave-vysokeho-skolstva/
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4 Tri modely financovania terciárneho 
vzdelávania (podľa Salmiho)

V súlade s trendami vývoja terciárneho školstva vo svete navrhol Salmi55 tri modely, ktorými sa pokúsil opísať možné ďalšie scenáre 
financovania do r. 2030. Vychádzal z toho, že mnohé vlády sa s cieľom podporiť väčšiu efektívnosť a inovatívnosť pri používaní 
verejných zdrojov inštitúciami terciárneho vzdelávania sústredili na mechanizmy financovania založené na výkonoch. Tieto postupy 
sa pokúšajú alokovať verejné zdroje na najvýkonnejšie inštitúcie alebo najnádejnejšie investičné návrhy. Sú postavené na výkono-
vých indikátoroch, ktoré reflektujú potreby verejnosti viac ako inštitucionálnu potrebu a vytvárajú stimuly inštitucionálneho rozvoja 
viac ako len udržiavania status quo. V systémoch terciárneho vzdelávania, ktoré sú dostatočne veľké a majú relatívne vysoký stupeň 
inštitucionálnej diverzifikácie (inými slovami dostatočne veľkú finančnú tlmivú kapacitu), niektoré takéto alokačné mechanizmy (napr. 
aj alokácia dotácie finančných zdrojov pre VŠ na Slovensku) majú v sebe zabudovaný aj prvok súťaživosti56.

Salmiho tri scenáre financovania terciárneho vzdelávania pre najbližšiu budúcnosť57:

Prvý je príspevkový scenár, ktorý je založený na tradičnom mechanizme tzv. historickom, ktorý počíta v podstate s úplným financo-
vaním nákladov VŠ zo štátnych zdrojov, udržiava súčasný stav s prípadným prihliadnutím na infláciu a neobsahuje prakticky žiadne 
prvky súťaživosti, motivácií a len veľmi málo výkonových indikátorov (napr. počet študentov). Tento scenár prevládal na Slovensku 
takmer do roku 200058. Nemá žiadne výhody z hľadiska vývoja a zvyšovania kvality vzdelávania a výskumu. Konzervuje existu-
júci systém, bráni súťaživosti VŠ s inými vysokými školami a betónuje status quo. V konečnom dôsledku vedie aj k zníženiu kvality 
vzdelávania59 a vyžaduje si stále viac a viac zdrojov zo štátnych rozpočtov. V každom systéme sa však čiastočne uplatní, pretože je 
nevyhnutný pre financovanie programov súvisiacich s verejným prospechom, riskantného základného výskumu a programov, ktoré 
by pri systéme financovania podľa výkonov alebo na základe trhových princípov žiadna vysoká škola nepodporila. 

Druhý je transformačný scenár, ktorý odchádza od mechanizmu výlučného financovania z verejných zdrojov a priberá prvky fi-
nancovania podľa výkonov. Takýto scenár sa pre slovenské VŠ začal uplatňovať od r. 200260. Dôvodom bol nový zákon o vyso-
kých školách č. 131/2002, ktorý zmenil vysoké školy zo štátnych rozpočtových organizácií na verejné vysoké školy (s výnimkou 
Akadémie policajného zboru, Akadémie ozbrojených síl a Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktoré zostali štátnymi rozpočtovými 
organizáciami). Tým sa zmenil aj slovenský systém financovania VŠ z historického na transformačný. Jeho pozitívom je, že zavádza 
do financovania výkonové parametre a núti VŠ k istej súťaživosti. 

Dobrým príkladom sú údaje Petra Mederlyho61. Kým  v r. 2002 sa pre slovenské VŠ alokovalo podľa historického princípu 8,7 % 
z celkových dotácií, podľa počtu študentov 54,9 % a podľa výkonov vo výskume a kvality rozvojových projektov 9,7 %, tak v roku 
2006 to bolo: 1,5 %; 45,2 % a 23,1 %. Zvyšok v r. 2002 bol 26,7 % (ako špecifiká, účelové prostriedky, sociálna podpora), táto 
položka sa v r. 2006 zvýšila na takmer tretinu (30,2 %).

Je pozoruhodné, že v r. 2014 sa podiel dotácií rozdeľovaných pre VŠ podľa výkonov vo výskume zvýšil až na 43,9 %62 a historický 
princíp v podstate zanikol.

Tretí je dopytový scenár, ktorý je charakteristický tým, že si vyžaduje odvážne reformy nielen politické a systému financovania, ale 
aj vo vnútri vysokých škôl tak, aby VŠ súťažili o väčšinu svojich zdrojov. Hoci sa predbežne žiaden takýto systém na svete neuplat-

55 Salmi J., Scenarios for financial sustainability in higher education, Chapter 10, p. 285 – 322, in Higher Education to 2030, Vol.

56 Problémom je, že ak by niektorá z veľkých a „renomovaných“ slovenských vysokých škôl mala dostať vďaka svojej nízkej výkonnosti napr. poklesu získavania 
grantov povedzme o 10 % menej ročných dotácií (vychádzame zo skutočnej situácie), tak sa dovtedy hľadajú cesty a zdroje, kým sa celkový rozpis delenia dotácií 
neupraví tak, aby vysoká škola nakoniec príliš neutrpela. Tým je každý takýto mechanizmus alokácie prostriedkov podľa výkonov odsúdený na nedôveryhodnosť, 
nefunkčnosť, rôzne zákulisné vyjednávania a predovšetkým je vydaný na svojvôľu ministerstva.

57 Salmi J., Scenarios for financial sustainability in higher education, Chapter 10, p. 285 – 322, in Higher Education to 2030, Vol.

58 Treba uviesť, že na Univerzite Komenského sa  od r. 1997 začal uplatňovať vnútrouniverzitný systém delenia dotácií založený na vedeckých výkonoch tak, že sa 
časť dotácii delila podľa výkonov vo výskume (každoročne sa tento objem prostriedkov zvyšoval o 5 % až do výšky cieľových 25 %  v r. 2002.)

59 Malandra G., Creating a Higher Education Accountability System: The Texas Experience. Unpublished paper presented at the OECD/IMHE Conference on Higher 
Education Outcomes, September 2008, Paris.

60 Lit 4; ibid Mederly P., Country study Slovakia, p. 111-116.

61 Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015, MŠVVaŠ , https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-
verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2015/  

62 Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015, MŠVVaŠ , https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-
verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2015/  
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ňuje vo svojej úplnej podobe63 aj keď je to cieľ, ku ktorému nevyhnutne speje vývoj v oblasti financovania terciárneho vzdelávania. 
Tento systém je založený na trhových princípoch, pričom verejné zdroje sledujú študenta namiesto toho, aby boli presúvané priamo 
vysokým školám, ako je to v súčasnosti s malými výnimkami takmer všade na svete. Aj z perspektív ďalšieho rozvoja celoživotného 
vzdelávania verejné zdroje nebudú určené exkluzívne len pre študentov získavajúcich si prvú kvalifikáciu, ale budú k dispozícii aj 
pre dospelých študentov, ktorí sa zúčastňujú ďalšieho vzdelávania počas celého svojho života. 

Výhodou takéhoto financovania je, že študenti sa stávajú rozhodujúcimi partnermi vysokej školy. Tým, že vysoké školy budú musieť 
súťažiť o študenta, budú musieť dbať aj o kvalitu jeho vzdelávania a ponúkať kurzy, ktorých absolventi budú zamestnateľní. Na 
druhej strane, študenti si budú uvedomovať hodnotu svojho vzdelávania a zrejme budú pristupovať k nemu s väčšou zodpovednos-
ťou. Takýto synergický efekt môže viesť k celkovému zvýšeniu kvality vzdelávania aj inštitúcie.

Ďalšou výhodou je, že takýto systém sa dá použiť bez ohľadu na zdroje. Dá sa použiť rovnako dobre na alokovanie verejných 
zdrojov ako aj súkromných prostriedkov. Dá sa s úspechom pochybovať o tom, že vlády budú schopné zabezpečiť celoživotné 
vzdelávanie len z verejných zdrojov. Tento systém bude nútiť vysoké školy zintenzívniť svoje aktivity v hľadaní ďalších, možno aj 
netradičných zdrojov. 

Najväčšou nevýhodou tohto konceptu je, že takéto zdroje sa sotva budú dať použiť pre financovanie programov slúžiacich verejné-
mu prospechu. Inštitúcie, ktoré súťažia o študentov, budú ponúkať kurzy, ktoré budú priamo previazané s profesionálnym záujmom 
väčšiny študentov. Nebudú mať záujem míňať peniaze na kurzy s nízkou trhovou hodnotou alebo podporovať základný výskum, 
pokiaľ nebudú k dispozícii prostriedky z externých grantov. 

Inou nevýhodou tohto systému je, že sa bude len ťažko dať implementovať v krajinách, ktoré sú viazané regionálnymi dohodami. 
Pozitívny výsledok sa bude dať dosiahnuť len vtedy, ak všetky dotknuté krajiny budú mat rovnaký model financovania, čo je v súčas-
nosti v EÚ dosť ťažko predstaviteľné. Varovným príkladom môže byť program Erasmus Mundus, keď Dánsky parlament bol veľmi 
silne proti tomu, aby sa dánske VŠ tohto programu zúčastnili (dánske univerzity boli v tom čase 100 %-ne financované z prostriedkov 
daňových poplatníkov)64.

Je pravdepodobné, že takýto finančný scenár sa môže uplatniť len v krajinách s diverzifikovaným vysokoškolským systémom, ktorý 
bude zahŕňať tak verejné ako aj súkromné inštitúcie a kde bude sociálne aj politicky akceptovateľný transfer verejných zdrojov 
prostredníctvom študentov aj súkromným inštitúciám. Z pohľadu Slovenska je takýto vývoj v dohľadnej budúcnosti vysoko neprav-
depodobný.

Vývoj stratégie financovania podľa Salmiho sleduje niekoľko generických modelov:

(1) Zvýšená spoluúčasť v akejkoľvek podobe na financovaní inštitúcií terciárneho vzdelávania

(2) Zvýšená dôvera vo financovanie podľa výkonov

(3) Zvýšený mix finančných nástrojov v kontexte danej krajiny, včítane nástupu dopytovo orientovaného financovania.

Odpoveď rôznych krajín na takéto výzvy je rôzna. Závisí od lokálnych ekonomických, sociálnych a kultúrnych okolností, politických 
podmienok a existencie/neexistencie strategickej vízie terciárneho vzdelávania. Obr. 14 sumarizuje hlavné princípy vyššie diskuto-
vaných scenárov.

63 možno okrem Slovenska, kde súkromné VŠ nedostávajú od štátu žiadnu podporu (okrem sociálnych a motivačných štipendií pre študentov) a teda o svoje zdroje 
sa musia usilovať z iných ako štátnych zdrojov

64 Jongsma A., Erasmus Mundus on a Collision Course, Univerzity Worl News, 8 June 2008.
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OBR. 14 HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY FINANČNÝCH SCENÁROV65

Tak ako s každým scenárom, jeho/ich implementácia je vecou voľby politikov, vysokých škôl a všetkých účastníkov tohto procesu tak 
na národnej ako aj inštitucionálnej úrovni. Aj neprijatie akéhokoľvek scenára je voľbou. Ale bez ohľadu na to, aká bude voľba, vlády 
by mali vziať do úvahy päť všeobecných princípov odporúčaného financovania terciárneho vzdelávania, ktoré môžu byť vodítkom 
pri rozhodovaní o príslušnej finančnej politike:

– Mobilizácia dostatočných zdrojov, verejných aj súkromných, na splnenie kvantitatívnej expanzie a zlepšenie kvality  a ich 
rozdeľovanie na spravodlivej báze

65  Ibid 11, str. 315.
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– Garantovanie, že finančná spoluúčasť bude vždy spojená s primeranou pomocou študentom
– Používanie finančných mechanizmov, ktoré zohľadňujú výkony a pomocou ktorých sa prostriedky rozdeľujú na základe súťaže
– Zabezpečenie úplnej kompatibility medzi používanými finančnými nástrojmi
– Garancia transparentnosti pri príprave a používaní všetkých finančných mechanizmov.
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5 Biznis model financovania inštitúcií 
terciárneho vzdelávania

V roku 2014 OECD zverejnilo publikáciu66, v ktorej sa v kapitole 267 Patricia Mangeol pomerne podrobne zaoberá situáciou, keď sú 
vysoké školy resp. inštitúcie terciárneho vzdelávania pod obrovským vonkajším tlakom, aby fungovali efektívnejšie a boli výkonnejšie 
vo všetkých oblastiach svojich misií – vzdelávaní, výskume, inováciách a rozvoja lokálnych ekonomík. Dodajme, že jednou z hlav-
ných misií VŠ je aj ich kultúrny rozmer, na ktorý sa veľmi často zabúda (podobne ako aj v tomto prípade). Spomeňme tiež, že britský 
model financovania pamätá aj na kultúrny rozmer vysokých škôl. Navyše mnohé inštitúcie terciárneho vzdelávania sú v súčasnosti 
podrobené finančným výzvam, ktoré ohrozujú ich dlhodobú existenciu. 

Dochádza tiež k organizačným zmenám a viaceré VŠ nesúhlasia s tým, aby sa museli prispôsobovať meniacemu sa prostrediu. Tr-
vajú na tom, aby si univerzity, ako tradične konzervatívne inštitúcie, zachovali svoj charakter napríklad aj tým, že nebudú podliehať 
rýchlym zmenám. Pri tom sa odvolávajú na svoju autonómiu a akademické slobody. Je samozrejme dávno známe, že neprispôsobivé 
organizmy v súťaživom prostredí nemajú v dlhodobom horizonte šancu prežiť. 

Aj preto sa hľadajú rozličné modely, ktoré majú za cieľ zmeniť inštitucionálne fungovanie VŠ tak, aby produkovali vyššiu kvalitu, aby 
boli súťaživé a aby dokázali, že financovanie z verejných zdrojov je pre daňových poplatníkov zmysluplné a užitočné a aby boli 
schopné aj sami generovať a pokryť aspoň časť svojich finančných potrieb. Súčasne, aby bolo terciárne vzdelávanie prístupné čo 
najširšej, pre terciárne vzdelávanie spôsobilej, populácii. Alebo inými slovami: musia existovať také mechanizmy podpory študentov 
a ich rodín, aby sa nebránilo možnosti vstupu na štúdium uchádzačom z nižších príjmových kategórií. 

Jeden z konceptov je aj tzv. „podnikateľský“ (business) model riadenia a finančného hospodárenia vysokých škôl. Tu treba hneď 
zdôrazniť, že vysoké školy nie sú ani továrne ani iné výrobné podniky či podnikateľské subjekty, už len z dôvodu ich poslania a filo-
zofie, ich takmer tisícročnej neprerušenej existencie a úžasnej komplexnosti (napr. tradičných veľkých univerzít), takže sotva možno 
lineárne preniesť poznatky z výrobnej praxe do ich fungovania. Viacstoročná existencia univerzít dokazuje, že autonómia a akade-
mické slobody je dobrá koncepcia nielen pre prežitie, ale aj rozvoj. Na druhej strane viaceré pozitívne črty riadenia a hospodárenia 
for profit podnikateľských subjektov možno využiť v prospech rozvoja vysokých škôl. Navyše, keď majú VŠ zo zákona (Slovensko) 
možnosť vykonávať podnikateľskú činnosť. 

Existujú najmenej dve základné podmienky, za ktorých takýto biznis model môže fungovať: 

(1) jasná misia vysokej školy (ktorá prirodzene  vytvára koherentný, komplementárny a úsporný systém),

(2) súťaživé prostredie (v ktorom vysoké školy musia preukázať svoju unikátnu silu, svoj význam a dôležitosť pre spoločnosť a istý 
stupeň výnimočnosti v porovnaní s inými poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania). 

Bez naplnenia týchto dvoch podmienok biznis model fungovať nebude. Súťaživé prostredie sa generuje aj prostredníctvom vytvo-
renia systémov založených na výkonoch. Jasným vymedzením misie vysokej školy a prítomnosti súťaživých systémov založených na 
výkonoch automaticky dochádza k diferenciácii jednotlivých poskytovateľov terciárneho vzdelávania. Už v r. 2008 OECD68, po 
štúdiu vysokoškolských systémov vo viac ako 20 krajinách69, odporučilo extenzívnu a flexibilnú diferenciáciu týchto systémov ako 
efektívny prístup k riešeniu niektorých národných požiadaviek včítane výskumu a inovácií, výchove zručnej pracovnej sily, sociálnej 
inklúzii a regionálneho rozvoja. V praxi je diferenciácia jedným z kľúčových prístupov používaných naprieč krajinami OECD pre 
maximalizáciu rozsahu vzdelávania v oblasti ponuky, pričom sa významne redukujú duplicity a nevyhnutné náklady.

Podľa Reichertovej70 v piatich krajinách (V. Británia, Francúzsko, Nórsko, Švajčiarsko a Slovensko) vlády podporujú diferenciáciu 
buď priamo prostredníctvom legislatívy, reguláciami alebo osobitnými finančnými nástrojmi alebo nepriamo vytváraním súťaživého 
prostredia napríklad zvyšovaním finančnej podpory výskumu na základe jednorazových aktivít. 

66 The State of Higher Education 2014, A. Glass (Ed.) , The OECD Higher Education Programme (IMHE), Paris, 2014. www.oecd.org/edu/imhe ; pozri aj http://www.
minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/Yo_ja_amk_uudistusten_vaikutusten_arviointi/Liitteet/StateofHigherEducation2014.
pdf 

67 Ibid 55; Mangeol P., Strengthening Businness Models in Higher Education Institutions: An Overwiev of Innovative Concepts and Practices, p. 47-87. 

68 OECD, Tertiary Education for the Knowledge Society: Volume 1 and Volume 2, OECD Publishing, Paris (2008). http://dx.doi.org/10.1787/9789264046535-en.

69 v tom čase sa aj Slovensko zúčastnilo tohto procesu, žiaľ pri analýze publikovanej v r. 2014 už Slovensko aktívne nespolupracovalo

70 Reichert S., Institutional Diversity in European Higher Education: Tensions and Challenges for Policy Makers and Institutional Leaders, European University 
Association, Brussels (2009). www.eua.be/libraries/publications_homepage_list/eua_instit_diversity_web.sflb.ashx.
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Za takéto aktivity možno považovať aj podporu vzniku Centier excelentnosti ako nových foriem kompetitívneho financovania vý-
skumu, ktoré OECD71,72,73 analyzovalo vo svojich publikáciách v r. 2014. Podobný projekt vytvárania Centier excelentnosti na 
Slovensku s výrazným prispením štrukturálnych fondov EÚ nezaznamenal veľký úspech. Nie preto, že by nebolo dosť záujemcov 
alebo dosť prostriedkov, ale jednoducho preto, že mnohé víťazné centrá síce získali kvalitnú infraštruktúru, ale ich ľudské zdroje buď 
absentovali alebo nedosahovali žiadne špičkové parametre.                                                         

Snaha vlády SRN implementovať stratégiu tzv. Excellence Initiative74, ktorého podstatou je investovať do špičkových vysokoškol-
ských inštitúcií v priebehu rokov 2012 – 2017 viac ako 2,4 miliardy € na zvýšenie kvality ich špičkového výskumu a na zvýšenie ich 
medzinárodnej kompetitívnosti sa, naopak, stretla s veľkým úspechom. Treba dodať, že v prvej fáze tejto iniciatívy v rokoch 2005 
– 2012 sa do tohto projektu investovalo ďalších 1,9 miliardy €. Úspech projektu sa v Nemecku pokladá za vynikajúci aj v prostredí 
nemeckého terciárneho vzdelávania75. Navyše sa pokladá za doteraz najúspešnejší spoločný projekt Spolkovej vlády a krajinských 
vlád v oblasti výskumu76. Touto politikou sa podarilo Nemeckej spolkovej vláde a krajinským vládam vytvoriť vysoko kvalitný súťaži-
vý systém terciárneho vzdelávania v Nemecku. 

Podobne reagovala aj francúzska vláda svojim projektom „Opération Campus“ vo výške 5 miliárd €77. Cieľom bola renovácia 
a zvýšenie dynamiky existujúcich kampusov prostredníctvom masívnych cielených investícií tak, aby sa z vysokoškolských kampusov 
stali moderné vzdelávacie a výskumné centrá a zvýšila sa ich medzinárodná vizibilita.

Slovenský neúspech väčšiny centier excelentnosti, ale aj iných podobných projektov (kompetenčné centrá a pod.) je pravdepodob-
ne možné pripísať aj tomu, že vlády sa spoliehajú na širokú autonómiu inštitúcií pri definovaní svojich misií. Tie by sa mali usilovať 
realizovať špičkový výskum a poskytovať špecializácie a študijné programy vychádzajúc aj zo signálov z trhu. V krajinách, kde majú 
vysoké školy širokú autonómiu (ako napr. na Slovensku), je kľúčové, aby diferenciačné stratégie oslovovali záujmy tak vlády ako aj 
inštitúcií. Zdá sa, že v tomto prípade sa oba záujmy vzájomne nestretli.

Legislatívna podpora diferenciácie vysokých škôl na Slovensku taktiež neviedla k žiadanému úspechu, zostala len paragrafom 
v zákone o VŠ č. 131/2002 Z.z. a nikdy sa u verejných vysokých škôl  nerealizovala.

Koncept biznis modelu sa používa už viac ako dekádu. Jednoduchý a prehľadný analytický model navrhli Sheets, Crafword a So-
ares v r. 201278. Autori uvádzajú štyri všeobecné dimenzie tohto modelu, ktoré sa dajú aplikovať naprieč ekonomickými sektormi 
alebo priemyslom, ktoré sa ale dajú relatívne ľahko transponovať aj do kontextu vysokoškolského vzdelávania (obr. 15). Originalitou 
tohto prístupu je, že biznis modely v terciárnom vzdelávaní sa vnímajú ako „centrálne páky“ zvyšovania inovácií vo vysokoškolskom 
sektore a osobitne v príslušných inštitúciách. 

OBR. 15 ANALYTICKÁ MRIEŽKA BIZNIS MODELU APLIKOVANÁ NA VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE79 

Mangeolová80, na základe  vyššie uvedenej schémy, navrhuje štyri širšie  biznis modely pre vysoké školy. Obr. 16 znázorňuje tieto 
modely vo vzájomnom porovnaní. Tabuľka na obr. 17 popisuje výhody a nevýhody týchto širších biznis modelov. Samozrejme aj 
Mangeolová si uvedomuje pestrosť a rôznorodosť vysokoškolských systémov a ich priorít, preto o týchto svojich modeloch hovorí 
ako o rámcových koncepciách, ktoré majú pomáhať vysokým školám orientovať sa v rôznych biznis modeloch a prípadne adaptovať 
niektorý z nich pre svoje potreby. Avšak zdôrazňuje dva rozmery vyplývajúce z predchádzajúcej analýzy (obr. 16) – hodnotová 
ponuka a financovanie, ktoré sú kľúčovými prvkami, definujúcimi identitu a výkon vysokých škôl.

71 OECD, “Fostering research excellence: Compendium of practical case studies”, OECD Higher Education Programme (IMHE), OECD, Paris, (2014). www.oecd.org/
edu/imhe/ourpublications.htm.

72 OECD, Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding, OECD Publishing, Paris, (2014). http://dx.doi.org/10.1787/9789264207462-en.

73 Basri E., Glass A., in The State of Higher Education, Chap. 3, Promoting Research Excellence: new approches to funding, str. 87-125, OECD IMHE (2014).

74 Excellence Initiative at a Glance, The Programme by the German Federal and State Governments To Promote Top-level Research at Universities, The Second Phase 
2012–2017 Graduate Schools – Clusters of Excellence – Institutional Strategies, K. Spross Ed., DFG, Bonn. November 2013.

75 Napr. Weigmann K., Lessons learned in Germany, EMBO Reports 16 (2), 142-145 (2015).

76 Wiarda J.-M-, Exzellenzinitiative: Wohin mit den Elite-Milliarden? SPIEGELONLINE, 07.10.2015.

77 L‘Etat vend 3 % d‘EDF pour construire des campus, Ĺ Usine Nouvelle, 30 November 2007.

78 Sheets R., Crawford S., Soares L., “Rethinking higher education business models: steps towards a disruptive innovation approach to understanding and improving 
higher education outcomes”, 28 March 2012, Center for American Progress – EDUCAUSE, Washington, DC, (2012),  www.americanprogress.org/wp-content/
uploads/issues/2012/03/pdf/higher_ed_business_models.pdf

79 OECD, Tertiary Education for the Knowledge Society: Volume 1 and Volume 2, OECD Publishing, Paris (2008). http://dx.doi.org/10.1787/9789264046535-
en.

80 Ibid 55; Mangeol P., Strengthening Businness Models in Higher Education Institutions: An Overwiev of Innovative Concepts and Practices.
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OBR. 16 NÁVRH SCHÉMY BIZNIS MODELU PRE VYSOKÉ ŠKOLY: ŠTYRI MODELY: OD TRADIČNÉHO PO INOVATÍVNY81

Poznámky: 

Tradičné financovanie  - založené na počte zapísaných študentov, tradičný rozpočet a rozdeľovanie zdrojov napr. bez centralizácie 
a outsourcingu, limitované používanie technológií, ...

Inovatívne financovanie – diverzifikované a súťaživé financovanie, používanie nákladovo efektívnych stratégií

Šípky indikujú možné „inovačné cesty“ medzi jednotlivými modelmi.

Vysoké školy sa rozumejú v širšom slova zmysle, ako všetky inštitúcie poskytujúce post-sekundárne vzdelávanie.

Komprehensívne verejné – znamená inštitúcie, ponúkajúce široké spektrum programov pre veľký počet študentov s diverzifikovanými 
zdrojmi, financované z verejných zdrojov. Väčšinou sú to tradičné veľké univerzity, ale môžu to byť aj technické univerzity, polytech-
niky alebo post-sekundárne vzdelávacie inštitúcie, pokiaľ majú komplexný charakter. Najčastejšie sa do modelu 2A dajú zaradiť 
vyššie odborné školy; sú však aj výnimky, pretože viaceré takéto školy sa snažia rozšíriť svoje pôsobenie. Model 2B reprezentujú 
väčšinou klasické veľké univerzity s diverzifikovanými finančnými zdrojmi.

Nižšie uvedená  tabuľka (obr. 17) znázorňuje možné výhody i výzvy jednotlivých modelov. Nie je určená na poskytovanie definitív-
nych odpovedí, ale skôr poukazuje na silné a slabé stránky biznis modelu jednotlivých inštitúcií. Môže slúžiť aj ako zdroj inšpirácie 
pre premeny, ak sa inštitúcia rozhodne zmeniť svoj doterajší model financovania.

81 Ibid 55; Mangeol P., Strengthening Businness Models in Higher Education Institutions: An Overwiev of Innovative Concepts and Practices.
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OBR. 17 NÁVRH SCHÉMY BIZNIS MODELU PRE VYSOKÉ ŠKOLY: VÝHODY A VÝZVY82 

Výhody a výzvy v kľúčových oblastiach

Model 1
Tradičný

Model 2A
Tradičné financovanie
Inovatívny hodnotový návrh

Model 2B
Tradičný hodnotový návrh
Inovatívne financovanie

Model 3
Inovatívny

Kvalita

- Vysoká kvalita, komprehensívny 
prístup sústreďujúci sa tak na 
vzdelávanie ako aj výskum, 
“rezidenční” študenti, skúsenosti 
študentov s významnými 
interakciami študent-učiteľ 
a študentskou podporou 
a službami
- avšak, kvalita sa môže znižovať 
v prípade redukovaného 
financovania 

Podporuje kvalitu cielením 
zdrojov na dobre definovanú 
sériu aktivít 

Podporuje vysokú kvalitu 
komprehensívnym prístupom
- Nahrádza tradičný spôsob 
financovania novými finančnými 
prístupmi

- Môže podporovať vysokú kvalitu 
v nedostatkových oblastiach financovaných 
prostredníctvom diverzifikovaných zdrojov
- Avšak, možný kvalitatívny risk (nový 
konkurent na trhu bez skúseností pri 
poskytovaní vysokoškolského vzdelávania) 
a možné problémy v zabezpečovaní kvality 
alebo získaní akreditácie

Možnosti pre 
študentov Široká voľba Limitovaná voľba, zameranie sa 

na medzery Široká voľba Limitovaná voľba, zameranie sa na medzery

Prístup

- Prístup obvykle možný pre 
všetky skupiny (nie je žiadna 
cieľová skupina)
- Selektivita pri prijímaní 
náklady môžu byť bariérou (ak 
sa praktizuje vysoké školné a nie 
sú k dispozícii primerané schémy 
finančnej podpory )

- Zvýšený prístup pre isté 
skupiny populácie, ktoré by 
sa inak nedostali na štúdium 
(napr. sústredenie sa na 
dospelých)
- Selektivita pri prijímaní, 
náklady môžu byť bariérou (ak 
sa praktizuje vysoké školné a nie 
sú k dispozícii primerané schémy 
finančnej podpory )

- Prístup obvykle možný pre všetky 
skupiny (nie je žiadna cieľová 
skupina)-     
- Selektivita pri prijímaní, náklady 
môžu byť bariérou (ak sa praktizuje 
vysoké školné a nie sú k dispozícii 
primerané schémy finančnej 
podpory )

- Zvýšený prístup pre isté skupiny populácie, 
ktoré by sa inak nedostali na štúdium (napr. 
sústredenie sa na dospelých)
- Selektivita pri prijímaní, náklady môžu byť 
bariérou (ak sa praktizuje vysoké školné a nie 
sú k dispozícii primerané schémy finančnej 
podpory )

Finančná stabilita

Jednoduchšie financovanie 
vzhľadom na dôveru v dva 
základné finančné zdroje 
(verejné financovanie a školné). 
Riziko pri redukovaní financií 
z oboch zdrojov.

Jednoduchšie financovanie 
vzhľadom na dôveru v dva 
základné finančné zdroje 
(verejné financovanie a školné). 
Riziko pri redukovaní financií 
z oboch zdrojov.

Viac zdrojov financovania, ale 
potenciálne menej stabilné (veľká 
prchavosť zdrojov ako napr. 
filantropia alebo komerčné služby)

- Viac zdrojov financovania, ale potenciálne 
menej stabilné (veľká prchavosť zdrojov ako 
napr. filantropia alebo komerčné služby)
- v prípade úplne nového hodnotového návrhu 
(napr. dodávateľ snažiaci sa o úplne nové aktivity 
v nedostatkových oblastiach), otázniky okolo 
akreditácie aj o tom, či poskytovateľ bude mať 
prístup k verejným zdrojom financovania (tak 
priamo ako aj podporiť študentov študujúcich na 
inštitúcii)

Dlhodobá 
finančná 
udržateľnosť

Riziko existuje v krajinách, 
kde sa počet študentov zvyšuje 
a tradičné zdroje (napr. verejné 
financovanie a školné) sa stávajú 
stále viac limitované

Riziko existuje v krajinách, 
kde sa počet študentov zvyšuje 
a tradičné zdroje (napr. verejné 
financovanie a školné) sa 
stávajú stále viac limitované

Udržateľnejšie vzhľadom na 
diverzifikáciu zdrojov

Potenciálne udržateľnejšie vzhľadom na 
diverzifikáciu zdrojov, ale existuje riziko 
neživotaschopnosti (napr. ak sa produkuje nízka 
kvalita, záujem bude nedostatočný)

82 Ibid 55; Mangeol P., Strengthening Businness Models in Higher Education Institutions: An Overwiev of Innovative Concepts and Practices. 



307

Model 1
Tradičný

Model 2A
Tradičné financovanie
Inovatívny hodnotový návrh

Model 2B
Tradičný hodnotový návrh
 Inovatívne financovanie

Model 3
Inovatívny

Flexibilita/ adaptabilita 
voči zmenám a výzvam

Limitovaná flexibilita vzhľadom na 
existujúce obmedzujúce štruktúry 
(stanovené riadenie a finančné modely, 
dlhodobo zaužívané  long-standing 
praktiky, atď.)

Flexibilita závisí od 
existujúcich štruktúr – či 
je možné vytvoriť  nový 
hodnotový návrh za 
existencie súčasných 
štruktúr, prípadne je 
možné zaviesť viac 
inovatívneho riadenia alebo 
organizačných prístupov.

Limitovaná flexibilita vzhľadom 
na existujúce obmedzujúce 
štruktúry (stanovené riadenie 
a finančné modely, dlhodobo 
zaužívané  long-standing 
praktiky, atď.)

vysoká flexibilita; rozhodovanie 
závislé na potrebách trhu

Zodpovednosť voči 
potrebám študentov

Variabilná – môže zodpovedať 
„tradičným“ študentským potrebám 
(interakcia s učiteľmi zoči-voči, široké 
spektrum možností, prístroje/zariadenia, 
atď.), ale môže byť nižšia voči novej 
populácii (zahraniční, dospelí, atď.)

Reaguje veľmi dobre na 
špecifické potreby cieľovej 
skupiny

Variabilná – môže zodpovedať 
„tradičným“ študentským 
potrebám (interakcia s učiteľmi 
zoči-voči, široké spektrum 
možností, prístroje/zariadenia, 
atď.), ale môže byť nižšia voči 
novej populácii (zahraniční, 
dospelí, atď.)

  Môže reagovať veľmi dobre na 
špecifické potreby cieľovej skupiny, ale 
môže trvať pomerne dlho vybudovať 
silné porozumenie potrebám 
študentov, ak sú to noví účastníci

Zodpovednosť voči 
potrebám ekonomiky 
a pracovného trhu

Variabilná, možno aj nedostatočná 
v prípade, ak sa inštitúcia nezaujíma 
o význam pracovného trhu a výstupy

Pravdepodobne vysoká 
zodpovednosť, sústredenie 
sa na nedostatkové odbory 
vyskytujúce sa na trhu

Variabilná, možno aj 
nedostatočná v prípade, ak sa 
inštitúcia nezaujíma o význam 
pracovného trhu a výstupy

Pravdepodobne vysoká zodpovednosť, 
sústredenie sa na nedostatkové 
odbory vyskytujúce sa na trhu, ale 
môže trvať dlho vybudovať si uznanie 
na pracovnom trhu

Zodpovednosť voči 
potrebám učiteľov 
a akademikov a ich 
očakávaniam

Vysoká: úloha akademikov je všestranná 
(vzdelávanie, výskum, zapojenie sa do 
tretej misie, administrácia, atď.), pričom 
podmienky sú obyčajne výhodnejšie pre 
učiteľov (mzdy, možnosti zmlúv na dobu 
neurčitú)

Variabilná: úloha 
akademikov sa môže 
zmeniť a viac diferencovať. 
Môže sa využívať  viac 
čiastkových úväzkov alebo 
náhodných zamestnancov 
a ponúkať menej výhodné 
podmienky. Môže byť 
vhodnejšia pre špecialistov  
v niektorých oblastiach, ale 
vyžaduje si atraktívnosť 
(mzdu, výskum, 
internacionalizáciu, atď.)

Vysoká: úloha akademikov 
je všestranná (vzdelávanie, 
výskum, zapojenie sa do tretej 
misie, administrácia, atď.), 
pričom podmienky sú obyčajne 
výhodnejšie pre učiteľov (mzdy, 
možnosti zmlúv na dobu 
neurčitú)

Variabilná: úloha akademikov sa môže 
zmeniť a viac diferencovať. Môže sa 
využívať  viac čiastkových úväzkov 
alebo náhodných zamestnancov 
a ponúkať menej výhodné podmienky. 
Môže byť vhodnejšia pre špecialistov  
v niektorých oblastiach, ale vyžaduje 
si atraktívnosť (mzdu, výskum, 
internacionalizáciu, atď.)

Bariéry biznis modelu83 Napriek tomu, že inovatívne biznis modely (príklady diskutované vyššie) sľubujú enormný nárast produktivi-
ty, majú niekoľko bariér, ktoré bránia ich širokému použitiu. 

Prvou z takýchto bariér je zásadný posun v úlohách akademických pracovníkov pri príprave, rozvoji a realizácii študijných plánov 
a pri zdieľanom riadení mnohých VŠ. Na Slovensku je táto situácia riešená zákonom aj prostredníctvom postavenia a právomocí 
akademických senátov.

Druhou je ohrozenie existujúcich tradičných podnikateľských aktivít v edukačnej sfére, napr. nízko nákladové externé vzdelávacie 
kurzy realizované učiteľmi s čiastkovým úväzkom, ktorých profit slúži na krytie výdavkov nákladnejších kurzov a aktivít, ktoré nie sú 
pokryté z iných zdrojov. Tento faktor môže na Slovensku predstavovať problém, aj keď ho zákon čiastočne rieši.  

Treťou bariérou je, že tieto modely nie sú konzistentné s existujúcimi akreditačnými systémami, ktoré predpokladajú, že základné 
vzdelávacie a kvalifikačné činnosti  sa budú riadiť v rámci inštitúcie prostredníctvom tradičných biznis modelov. Bude sa vyžadovať 
akreditácia s „otvorenou architektúrou“, ktorá umožní akreditovať všetkých interných a externých partnerov inštitúcie. Toto je aj na 
Slovensku v súčasnosti nevyriešený problém.

Autori vidia problém aj v prenose kreditov (najmä čo sa týka ich kvality) a tiež v tom, že takéto otvorené modely si vyžadujú úplnú 
integráciu dát vo vysokoškolskom systéme, ktorá ďaleko presahuje súčasné štátne dátové infraštruktúry. Súčasný systém zberu a vy-
užitia takýchto dát na Slovensku existuje, určite však nie v rozsahu, ako si ho biznis model vyžaduje. 

Záverom možno povedať, že na Slovensku je splnená podmienka biznis modelu v súťaživosti prostredia (berú sa do úvahy výkony vo 
vzdelávacích činnostiach, najmä vstupné parametre - počty študentov, počty PhD. študentov), uvažuje sa aj o výstupných výkonoch 
(napr. „produkcia“ nezamestnaných absolventov). Nie je splnená požiadavka jasnej misie vysokej školy, aj keď každá VŠ má svoju 
misiu vyjadrenú v deklaratívnej forme. Sú to však väčšinou len heslá, podľa ktorých sa vysoká škola v podstate neriadi, ale sleduje 

83 Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. MŠVVaŠ SR, september 2013.
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svoje ciele nezávisle na svojej misii. Teda dokument o poslaní školy väčšinou nie je odrazom jej aktivít a záväzného „desatora“ pre 
celú akademickú obec, ale v prevažnej väčšine len toho, aké postavenie chce škola dosiahnuť napr. na medzinárodnej scéne (okrem 
iného napr. aj v rankingu rôznych agentúr). Tým nie je splnená požiadavka diverzifikovaného systému vysokoškolského vzdelávania.

Toto je jeden z mimoriadne závažných nedostatkov pre budúcnosť vysokého školstva na Slovensku, keďže v niektorých rozvinutých 
krajinách súkromné podniky pripravujú a rozširujú svoje vlastné zoznamy inštitúcií terciárneho vzdelávania, ktoré si schvália pre 
vzdelávanie svojich zamestnancov za úhradu. Príkladom môže byť Intel, ktorý takúto iniciatívu začal alebo Boeing, ktorý sa rozho-
dol urobiť si svoj vlastný ranking - pre Boeing - vhodných špičkových univerzít a vyšších stredných škôl. 
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6 HEFCE – Veľká Británia 
V Správe o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja84 v časti o vysokých školách 
a hodnotení výskumu na slovenských vysokých školách sa uvádza: „Komplexné hodnotenie výskumu na vysokých školách sa v súčas-
nosti uskutočňuje v rámci komplexnej akreditácie. Je založené na princípoch britského systému RAE (Research Assessment Exercise) 
používaného od roku 1986. V súčasnosti sa používa na Slovensku zjednodušená implementácia tohto systému, ktorá už splnila svoju 
historickú úlohu a je potrebné ju ďalej rozvinúť s cieľom priblížiť sa pri hodnotení súčasnej úrovni britského systému. Komplexné hod-
notenie výskumu na vysokých školách by sa zachovalo aj pri navrhovanej úprave systému akreditácie. Pri tejto úprave by sa preň 
otvorili nové možnosti (pozri britský systém RAE/REF)“. Tento odsek má neobyčajný význam pre financovanie slovenských vysokých 
škôl, pretože „v súčasnosti sa prostriedky zo štátneho rozpočtu vyčlenené na inštitucionálnu podporu vysokoškolského výskumu 
a vývoja rozdeľujú medzi vysoké školy výlučne na výkonovom princípe zohľadňujúcom publikačné aktivity s najvyšším ocenením 
publikácií v najkvalitnejších časopisoch, schopnosť získať výskumné granty z domácich a zahraničných grantových agentúr a výcho-
vu doktorandov. Na podporu umeleckých aktivít na vysokých školách sa zohľadňujú výstupy umeleckej tvorby, tiež so zohľadnením 
ich kvality“. Žiaľ, z predsavzatí zostali zachované len deklarované princípy britského systému, aj to nie všetky, pretože postupne sa 
realizovali zmeny, ktoré neboli v plnom súlade s princípmi, na ktorých je systém postavený. .  

Odpoveď na to,  prečo sa nakoniec na Slovensku zvolil ako parciálny model (resp. jeho niektoré prvky) britský systém financovania  
verejných vysokých škôl z verejných zdrojov, je v celku jednoduchá: je to najprepracovanejší systém financovania verejných vyso-
kých škôl a je založený na výkonových kritériách. Navyše sa implementoval v čase zavádzania najväčších reforiem na Slovensku.

V tejto časti budeme hovoriť len o rozdeľovaní verejných zdrojov inštitúciám terciárneho vzdelávania. Súkromné príjmy sú vecou 
získavania jednotlivými vysokými školami a nie sú predmetom tejto štúdie. 

Finančné prostriedky, ktoré schváli vláda Veľkej Británie, rozdeľuje jednotlivým vysokým školám v Anglicku HEFCE (Higher Educa-
tion Funding Council for England) na základe prísnych pravidiel a kritérií. V literatúre85 sú presne rozpísané oblasti financovania, 
metodiky delenia prostriedkov a kritéria, na základe ktorých sa financie priamo prideľujú jednotlivým vysokým školám (130 klasic-
kých vysokých škôl, 214 inštitúcií ďalšieho vzdelávania a  inštitúcií vyššieho stredného vzdelávania šiesteho typu (FECs – further 
education and sixth form colleges), ktoré poskytujú vysokoškolské kurzy). Okrem týchto HEFCE zdrojov majú ešte britské vysoké 
školy ďalšie dva verejné zdroje financovania: 

– školné kryté pôžičkami  a granty alebo pôžičky pre životné náklady študentov

– granty pre inštitúcie a štipendiá pre študentov z iných verejných zdrojov ako napr. rôzne Výskumné rady a Ministerstvo zdra-
votníctva.

Systém je príspevkový, nesaturuje všetky náklady financovaných inštitúcií. Príspevok je len na výučbu, výskum, výmenu znalostí a s 
tým súvisiace aktivity. (Pod výmenou znalostí sa rozumie podpora  interakcií založených na vedomostiach medzi VŠ a ekonomikou 
a spoločnosťou, ktoré vytvárajú externý impakt.). Podiel celkového príjmu z HEFCE závisí u inštitúcie od výšky školného, ktoré po-
žaduje, jej aktivít a objemu prostriedkov, ktoré je schopná získať z iných zdrojov. Tieto zdroje sa nazývajú pravidelné (recurrent 
funding) a prevažná väčšina prostriedkov sa delí takýmto spôsobom. Malý podiel rozpočtu spadá pod nepravidelné dotácie, ako 
napr. kapitálové výdavky a iné rozvojové projekty. Celkom rozdeľuje HEFCE takmer 4 miliardy £. (obr. 18).

84 Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. MŠVVaŠ SR, september 2013.

85 Guide to funding 2015-2016 – How HEFCE allocates its fund, HEFCE, April 2015. www.hefce.ac.uk 
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OBR. 18 GRANT HEFCE PRE ROKY 2015-2016 (01.08.2015 – 31.07.2016) (3,971 MILIÁRD £)86

Z obrázku je zrejmé, že najväčší podiel predstavujú investície do vedy a výskumu. Podľa nášho názoru je pre úspech modelu kľú-
čový výrok HEFCE: „...naša metodika podpory výskumu je vypracovaná tak, že podporujeme len výskum vysokej kvality. Nemáme 
dostatok peňazí podporiť všetok výskum, ktorý inštitúcie robia“87.

Všetky prostriedky sa alokujú na základe výpočtu a každý vzorec obsahuje v podstate tri faktory:

– mieru objemu (napr. koľko študentov alebo výskumníkov má inštitúcia)

– mieru nákladov (napr. aký rozdiel je v nákladoch na realizáciu napr. kurzu fyziky v porovnaní napr. s kurzom geografie alebo 
ekonómie)

– Občas sa zohľadňujú isté politické priority (napr. existuje národná potreba prioritizovať  niektoré aktivity voči iným?)

Zaujímavý je obr. 19, kde je vidieť ako sa v priebehu niekoľkých málo rokov znížilo tradičné financovanie vzdelávania z viac ako 4 
miliardy £ v r. 2010-2011 na súčasných 1,4 miliardy (2015-2016) a príjem zo školného stúpol za to obdobie približne z 5,5 miliardy 
na približne 10 miliárd £. 

86 Guide to funding 2015-2016 – How HEFCE allocates its funds, HEFCE, April 2015., str. 4

87 Ibid. 69, str. 12.
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OBR. 19 ROZPIS FINANCOVANIA VZDELÁVANIA OD R. 2010 PO R. 2017 (R. 2016-2017 PREDPOKLAD)88

 
*Iné príjmy predstavujú poplatky od externistov, postgraduálnych študentov a iné poplatky od     britských a EU študentov

Financovanie výskumu sa v Británii uskutočňuje duálnym systémom:

– prostredníctvom HEFCE (Anglicko) (podpora nie je účelovo orientovaná na nejakú špecifickú aktivitu, čo znamená, že sa pro-
striedky môžu použiť na mzdy, prístroje, knižnice, výpočtové strediská,... Môžu sa použiť na základný, ale aj riskantný výskum, 
výchovu nových výskumníkov... Tento výskum je potom základom strategického a aplikovaného výskumu, ktorý je z väčšej časti 
podporovaný Výskumnými radami, charitou, priemyslom a komerciou.

– Výskumné rady (Research Councils) poskytujú podporu špecifickým programom a projektom. Takýto príspevok sa vypočíta ako 
časť úplných ekonomických nákladov práce, ktorá sa má urobiť. Výskumné rady podporujú aj študentský výskum.

Keďže zásadou financovania výskumu prostredníctvom HEFCE je, že sa podporuje výlučne excelentný výskum, prostriedky sa aloku-
jú selektívne len pre tie inštitúcie, ktoré (v minulosti od r. 1986 RAE – Research Assessment Exercise, dnes od r. 2014 REF – Research 
Excellence Framework89) preukázali svoju kvalitu (pre roky 2015 – 2016 pozri90). Hodnotenie je založené na expertnom posúdení 
(peer review), ktoré nakoniec vyústi do ratingu inštitúcií. Vysoké školy a oprávnené inštitúcie predkladajú podľa vlastného výberu 
panelu na posúdenie a vyhodnotenie výsledky práce výskumných skupín v daných odboroch (je ich 36). 

Kvalita sa v jednotlivých odboroch posudzuje pre tri základné parametre:

– Výskumné výstupy

– Impakt

– Prostredie 

Čiastkové výsledky z tohto hodnotenia sa potom kombinujú do výsledného hodnotenia. Výsledok hodnotenia sa potom vyjadrí 
v päťstupňovej stupnici nasledovne:

– Štyri hviezdičky (4*) –  vedúca svetová kvalita

– Tri hviezdičky (3*) –  medzinárodne excelentná kvalita

– Dve hviezdičky (2*) –  medzinárodne uznávaná kvalita

– Jedna hviezdička (1*) –  národne uznávaná kvalita

88  Ibid. 69,  str. 16.

89  www.ref.ac.uk 

90  Research Excellence Framework 2014: The Results, HEFCE , December 2014.
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– Neklasifikovaná –   kvalita, ktorá je nižšia ako národne uznávaná

Každý celkový výsledok pozostáva zo sub-profilov, ktoré sú založené na troch prvkoch, ktoré inštitúcia  predložila na hodnotenie 
a sú vážené:

– Kvalita výskumných výstupov – predovšetkým publikácie   (65 %)

– Sociálny, ekonomický a kultúrny impakt výskumu   (20 %) 

– Výskumné prostredie – zdroje a infraštruktúra podporujúca výskum  (15 %).

OBR. 20 KĽÚČOVÉ FAKTY REF PRE FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM HEFCE V R. 2015 - 201691

Zúčastnilo sa 154 britských inštitúcií vysokoškolského vzdelávania  

Predložili 1 911  návrhov včítane:
52 061 FTE akademických zamestnancov
191 150 výskumných výstupov
6 975 impaktových prípadových štúdií

36 expertných sub-komisií posudzovalo návrhy, pričom boli riadené 4 hlavnými komisiami, pozostávali z:
898 akademických členov
259 využívateľov výskumu

Bola posudzovaná všeobecná kvalita; priemer naprieč všetkými návrhmi bol:
30% svetová vedúca špička (4*)
46% medzinárodne vynikajúca kvalita (3*)
20% medzinárodne uznávaná kvalita  (2*)
3% národne uznávaná kvalita (1*)

Výsledná váha kvality (a následného financovania) je zrejmá z nasledovnej tabuľky (obr. 21):

OBR. 21 VÁŽENIE KVALITY92

Ranking kvality (skrátene)       Váha kvality

4* (vedúca svetová špička)       4

3* (excelentná medzinárodná kvalita)      1

2* (medzinárodne uznávaná kvalita)      0

1* (národne uznávaná kvalita)      0

Neklasifikovaná (pod štandardom národne uznávanej kvality)    0

To znamená, že v konečnom dôsledku svetová špička získava štyrikrát vyššiu podporu výskumu ako medzinárodná, pričom ďalšie 
hodnotenia (vrátane medzinárodne uznávanej!) nedostanú žiadnu finančnú podporu pre svoj výskum.

Britský systém financovania terciárneho vzdelávania a výskumu je:

– súťaživý, 

– postavený na výkonoch, 

– motivačný, 

– podporuje vysokú kvalitu výskumu, 

91  Ibid 73, str. Key facts

92  Ibid 69, str. 33
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– výrazne redukuje (ale neruší) tradičný model prispievania na vysokoškolské vzdelávanie a výskum z verejných zdrojov, 

– pamätá na študentov prichádzajúcich zo slabších príjmových skupín (aj keď nie tak výrazne ako v USA), 

– pamätá na rozdiely v jednotlivých odboroch vzdelávania a výskumu (prírodné vedy vs.  humanity a spoločenské vedy), 

– súčasne podporuje diverzifikáciu, spoluprácu s praxou a po dlhé roky (od r. 1986) sa osvedčil aj v praxi. 

– akceptovaný pre svoju transparentnosť a objektívnosť. 

Na druhej strane by však jeho dlhodobé preferovanie vysokokvalitných inštitúcií mohlo viesť k rozširujúcim sa nožniciam medzi 
excelentnými a ostatnými inštitúciami. Nakoniec, to je aj cieľom celého systému, aby boli vo veľkej miere podporované len kvalitné 
výstupy93. 

Systém ale pamätá aj na záujmy verejného prospechu ako aj oblasti a špecifiká, ktoré spoločnosť chce podporiť, resp. sú súčasťou 
politických rozhodnutí (na tieto účely ale ide len mizivá časť rozpočtu HEFCE). 

Systém spĺňa aj päť všeobecných princípov dobrého financovania terciárneho vzdelávania, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej 
časti tohto textu (kapitola 4). Možno s istými výhradami princíp prvý a princíp druhý spĺňa menej:

– mobilizácia dostatočných zdrojov, verejných aj súkromných, na splnenie kvantitatívnej expanzie a zlepšenie kvality  

– garantovanie, že finančná spoluúčasť bude vždy spojená s primeranou pomocou študentom.

Len pre porovnanie finančných možností dvoch najvýznamnejších krajín sveta v oblasti kvalitného terciárneho vzdelávania a predo-
všetkým špičkového výskumu, uveďme porovnanie finančných možností z verejných zdrojov jedinej Harvardovej Univerzity a všet-
kých britských univerzít financovaných z verejných zdrojov prostredníctvom HEFCE. HEFCE disponuje pre všetkých 154 inštitúcií 
terciárneho vzdelávania, ktoré sa zúčastnili REF, zo štátnych zdrojov 3,97 mld. GBP (čo je v prepočte asi 5,98 mld. USD). Jediná Har-
vardova Univerzita získava zo štátnych zdrojov 819 mil. USD (544 mil. GBP). Celkový operačný rozpočet Harvardu (4,4 mld. USD, 
2,92 mld. GBP) predstavuje 73,6 % zdrojov celej HEFCE. Operačný rozpočet najlepšej britskej univerzity (University of Cambridge) 
predstavuje 1,504 mld. GBP94 (2,26 mld. USD) objemu prostriedkov, čo je zhruba 50 % operačného rozpočtu Harvardu. V roku 
2015 patrili podľa ARWU rankingu95 obe univerzity do prvej päťky svetových univerzít (Harvard č. 1, Cambridge č. 5). Aj z tohto 
stručného porovnania je zrejmé, že peniaze nerozhodujú o všetkom. Že aj s menšími zdrojmi sa dajú dosiahnuť konkurencieschopné 
svetové výsledky. Slovenský systém financovania vysokého školstva sa dá dobre pochopiť z materiálu Metodika rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 a Návrh tejto metodiky na r. 201696. 

Stručne: Na základe ustanovenia § 89 ods. 2 zákona pozostáva finančná podpora zo štátneho rozpočtu pre verejnú vysokú školu 
z nasledujúcich štyroch dotácií poskytovaných na základe zmluvy:

a) dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 
b) dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, 
c) dotácia na rozvoj vysokej školy, 
d) dotácia na sociálnu podporu študentov.

Výdavky štátneho rozpočtu v rámci programu Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl sa 
navrhujú v sume 462 032 666 €. Na transfer vysokým školám ministerstvo rozpočtuje sumu 451 235 920 €. Zostávajúca časť 
finančných prostriedkov, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, slúži na financovanie činnosti Akreditačnej komisie, reprezentácií 
vysokých škôl, prevádzku siete SANET, Medzinárodné laserové centrum, spolufinancovanie mobilít v rámci programu ERASMUS+, 
financovanie Národného štipendijného programu, prevádzku a rozvoj finančného informačného systému verejných vysokých škôl, 
podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia, atď.

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa poskytuje na základe § 89 ods. 4 zákona, ktorý uvádza: Pri ur-
čovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je rozhodujúci: počet študentov, počet absolventov, ekono-

93 Francúzsko, ale predovšetkým Nemecko pristúpilo k prednostnému financovaniu kvality vo výskume a vzdelávaní trochu iným spôsobom – termínovane 
obmedzenému zvýšeniu účelových dotácií na výskum pre vysoké školy zo štátnych rozpočtov. Rozdiel oproti Británii je v tom, že Británia rozdeľuje prostriedky na 
výskum a vzdelávanie dlhodobo z existujúcich zdrojov, ktoré má k dispozícii.  

94 University of Cambridge – Reports and Financial Statements for the year ended 31 July 2014, Annual Report 2014, University of Cambridge, November 2014.

95 http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html 

96 Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 a  Návrh metodiky a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2016; https://www.minedu.sk/navrh-metodiky-a-rozpisu-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2016/ 
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mická náročnosť uskutočňovaných študijných programov, začlenenie vysokej školy podľa § 2 ods. 13 97, uplatniteľnosť absolventov 
v praxi, kvalita a ďalšie hľadiská súvisiace so zabezpečením výučby.

V rámci tejto dotácie sa rozpisuje  245 469 936 € (z nich 7 000 000 € vo forme kapitálových výdavkov).

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa poskytuje podľa § 89 ods. 5 zákona. V súlade s § 16 zákona č. 
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore výskumu a vývoja“) sa štátna 
podpora výskumu a vývoja na verejných vysokých školách poskytuje inštitucionálnou formou a účelovou formou (poskytovanie 
finančných prostriedkov na riešenie projektov výskumu a vývoja prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja). Účelová 
forma je poskytovaná na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 citovaného zákona. Dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 
činnosť v zmysle § 89 ods. 5 zákona, ktorá je predmetom dotačnej zmluvy, tvorí inštitucionálna forma výskumu a vývoja. Účelová 
forma podpory výskumu a vývoja je poskytovaná v súlade s § 20 ods. 1 zákona o podpore výskumu a vývoja na základe osobit-
ných písomných zmlúv verejnej vysokej školy  s poskytovateľom. 

Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa na rozpis sumy 135 682 875 € použije výkon vo 
výskume odvodený od nasledujúcich výkonových parametrov:

a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej akreditácie (so zohľadnením 
priemernej výskumnej kapacity jednotlivých vysokých škôl za hodnotené obdobie) (váha 0,43),

b) podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2013 a 2014 na výskumné aktivity v rámci 
zahraničných grantových schém (váha 0,10),

c) podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných v rokoch 2013 a 2014 na výskumné 
aktivity od subjektov verejnej správy (okrem štátnych programov), (váha 0,09)

d) podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných v rokoch 2013 a 2014 na výskumné ak-
tivity od iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) (váha 0,03),

e) podielu vysokej školy na priemernom počte doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po dizertačnej skúške 
v kalendárnom roku 2014 (váha 0,10) 98

f) podielu vysokej školy na publikačnej činnosti s použitím váh pre dotáciu na vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť 
(váha 0,225) a

g) podielu vysokej školy na umeleckej tvorbe (váha 0,025).

Dotácia na rozvoj vysokej školy sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona, ktorý uvádza: Dotácia na rozvoj vysokej školy sa určuje na 
základe výberového konania, v ktorého rámci vysoké školy predkladajú ministerstvu projekty na uskutočňovanie svojich rozvojových 
programov. Pri tomto výberovom konaní sa berie do úvahy kvalita predkladaných projektov, dlhodobý zámer ministerstva a dlhodo-
bý zámer verejnej vysokej školy alebo skupiny vysokých škôl. Dotácie na rozvoj vysokej školy sú v roku 2016 rozpočtované v rámci 
podprogramu Rozvoj vysokého školstva. V roku 2016 sa na tento účel vyčleňuje suma 1 500 000 €.

Dotácia na sociálnu podporu študentov sa poskytuje podľa § 89 ods. 8 zákona, ktorý uvádza: Dotácia na sociálnu podporu štu-
dentov vychádza z nárokov študentov podľa § 96 zákona a pri nenárokových položkách sociálnej podpory z možností štátneho 
rozpočtu. Na časť dotácie vychádzajúcu z nárokov študentov podľa § 96 zákona má vysoká škola právny nárok. Pokiaľ ide o formy 
sociálnej podpory, v § 94 zákona sa uvádza: Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou. Priamou 
formou sociálnej podpory sú štipendiá (sociálne a motivačné). Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby: 

a) stravovanie a ubytovanie podľa možností vysokej školy s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a uby-
tovaním, 

b) finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a univerzitných pastoračných centier.

Na sociálnu podporu študentov sa vyčleňuje suma 56 240 595 €.

Dotácie na sociálne štipendiá sú poskytované účelovo. Študent má na sociálne štipendium právny nárok, a preto sú sociálne štipen-
diá  pokrývané v plnej výške. Objem zálohovo poskytnutých finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 
závisí od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2015. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych štipendií sa vykonáva podľa 
požiadaviek vysokých škôl, najmenej 2x ročne.

97 Členenie vysokých škôl na univerzitné vysoké školy, odborné vysoké školy a nezačlenené vysoké školy. De iure sú všetky verejné vysoké školy ešte stále začlenené 
medzi univerzitné vysoké školy.

98 Priemerný počet za kalendárny rok 2014 sa určí ako priemerný mesačný počet doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po dizertačnej skúške 
(financovaných zo všetkých zdrojov: z dotácie zo štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov a zo zdrojov externých vzdelávacích inštitúcií) podľa údajov z centrálneho 
registra študentov.
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7 Zhrnutie a závery
Štruktúra svetovej ekonomiky sa rapídne mení a globalizácia tento proces len urýchľuje. Pre väčšinu priemyslu je úspech závislý od 
kreativity firiem a ich kapacity využívať nové technológie. V takomto svete musí byť pracovná sila vzdelaná, schopná sa flexibilne 
adaptovať na nové situácie a predovšetkým mať schopnosť sa vzdelávať celý svoj aktívny život. Kreativita a inovácie sú kľúčom 
k dobrému zamestnaniu a dobrému životu v ktorom vysoká úroveň vzdelávania – veľmi rozdielna od toho, čo bolo v minulosti a je 
dnes – je jediné bezpečie, ktoré existuje.

V celom svete prebieha intenzívna a ostrá súťaž vo všetkých oblastiach ľudských činností. Súťažiacich je veľa, zdrojov málo. Ani vy-
soké školy sa týmto trendom nemôžu vyhnúť a musia sa prispôsobiť súťaži alebo sa stratia v prepadlisku dejín. Prežijú len tie, ktorých 
flexibilita a adaptačné schopnosti prijímať nové výzvy a ich zvládať bude excelentná.

Je najvyšší čas, aby aj slovenský vzdelávací systém začal fungovať na skutočnej výkonovej báze tak, aby bol konkurencieschopný 
minimálne v regióne V4 a jeho výsledky boli atraktívne aj pre medzinárodných študentov. To, že okolo 35 000 našich najlepších 
maturantov študuje v zahraničí (z toho 25 000 v Českej republike), čo je objemom viac ako jedna Komenského Univerzita (UK má 
v súčasnosti takmer 28 000 študentov) a slovenský systém terciárneho vzdelávania nevie túto stratu nahradiť napr. zahraničnými 
študentami, že v súčasnosti majú slovenské vysoké školy v priemere 30 % voľných kapacít, že negatívny demografický vývoj v naj-
bližších rokoch bude tento stav len prehlbovať, je dostatočne alarmujúci stav na to, aby slovenské vysoké školstvo, ale samozrejme 
aj politici a vláda veľmi rýchlo reagovali. 

Okrem iného aj tým, že vytvoria čo najrýchlejšie podmienky na zvýšenie atraktívnosti vysokoškolského štúdia na Slovensku. Slo-
venské vysoké školy, ale aj vláda by si mali veľmi rýchlo uvedomiť, že kvalitné školstvo a osobitne vysoké školstvo môže pôsobiť aj 
ako  nástroj propagácie krajiny v zahraničí vytváraním priaznivého a pozitívneho obrazu Slovenska aj na medzinárodnej úrovni99. 
K tomu treba minimálne konkurencieschopnú kvalitu nášho vysokoškolského vzdelávania a učiteľov, ktorí budú ovládať cudzie jazy-
ky, v prvom rade anglický, aby mohli poskytovať výučbu aj v cudzom jazyku. 

Dokonca aj anglosaské krajiny prijímajú opatrenia, aby prilákali čo najviac zahraničných študentov na svoje vysoké školy. Napr. 
aj Kanada mení v tomto smere svoju imigračnú politiku100, Južná Kórea tiež nezaostáva101. Podobne reagujú Čína, India a ďalšie 
krajiny uvedomujúc si, že kým v r. 1990 bolo zahraničných študentov zapojených do medzinárodnej mobility  na svete 1,3 miliónov, 
v r. 2014 ich už bolo 5 miliónov102. Ázia je hlavným zdrojom medzinárodných študentov. 53 % všetkých študentov študujúcich v za-
hraničí pochádza z Ázie.

Je úplne jasné, že reformy financovania musia ísť v ruka v ruke s inými reformami v rámci krajiny. Že zodpovednosť za budúcnosť 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu nemôžu niesť a ani nenesú len zamestnanci a študenti vysokých škôl. V tomto kontexte 
terciárne vzdelávanie nemôže hrať svoju inovačnú úlohu bez primeraného financovania na udržateľnom základe. 

Keďže model financovania terciárneho vzdelávania na Slovensku ešte dlho bude spočívať na štátnych dotáciách, zmeny v systéme 
financovania zákonite musia nastať aj pri určovaní spôsobu, ako a tiež koľko prostriedkov bude spoločnosť reprezentovaná vládou 
a parlamentom ochotná na tento účel poskytnúť, akým spôsobom sa takéto prostriedky budú rozdeľovať a aké metódy a cesty budú 
vysoké školy využívať, aby výpadok vykryli. No a samozrejme veľmi závisí od toho, či systém terciárneho vzdelávania obsahuje/
neobsahuje strategickú víziu o úlohe a postavení terciárneho vzdelávania. Zdá sa, že takáto vízia na Slovensku nikomu nechýba.

Keďže zdrojov, najmä pre výskum, je málo, musia sa rozdeľovať podľa jasných pravidiel a len tým centrám, ktoré sú podľa nezávis-
lého napr. zahraničného posúdenia špičkové, kde investované peniaze daňových poplatníkov prinesú nielen ich návratnosť, ale aj 
ďalšie pridané benefity. 

Okrem málo výnimiek bohatých malých krajín (a aj tam sa situácia veľmi rýchlo mení) všetky financujúce systémy sú  príspevkové, to 
znamená, že štát nekryje úplnú potrebu rozpočtu škôl a tieto musia hľadať doplnkové zdroje. 

Niekoľko modelov financovania sme opísali vyššie, z ktorých tiež vyplýva, že všeobecný trend zmien vo financovaní vysokých škôl 
smeruje jednoznačne  k:

99  Pozri napr. vynikajúce skúsenosti v tomto smere na Jesseniovej lekárskej fakulte UK so študentami z Nórska.

100 Canada launches new immigration certification for international student advisors, ICEF Monitor, 12 October 2015.

101 Leonard W. P., English courses coudl attract more international students, Univerzity News Global Edition, Issue 373, 26 June 2015

102 The state of international student mobility in 2015, ICEF Monitor 5 November 2015; Min-ho J., Korea to lure more foreign students, The Korea Times, 07-07-2015.
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– zvýšenej spoluúčasti v akejkoľvek podobe na financovaní vysokých škôl najmä tých, ktorí z ich činností získavajú benefity (v 
našich zemepisných šírkach je to v prvom rade školné) 

– financovaniu podľa výkonov (transparentné, dôveryhodné a akceptované delenie dotačných prostriedkov)

– projektovému financovaniu, teda k súťaži

– dopytovo orientovanému financovaniu 

– nevyhnutnej a intenzívnej spolupráci vysokých škôl s praxou, čo si vyžaduje

– diverzifikáciu jednotlivých vysokých škôl na základe ich reálnych misií.

Analýza OECD103 ukázala, že žiaden špecifický systém financovania nie je zásadne lepší ako iný. Ale každá analýza ukazuje, že pri 
znižujúcom sa objeme prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, so zvyšujúcim sa počtom záujemcov o vysokoškolské štúdia sa  prostriedky, 
ktoré sa majú prerozdeliť, musia deliť na základe výkonových parametrov. Dokonca aj OECD104 sa snaží zaviesť porovnávacie 
štandardy pre vzdelávacie výstupy vysokých škôl na medzinárodnej úrovni. Je jednoznačné, že tento vývoj sa nedá zastaviť. 

Pre Slovensko  sa zdá byť najvhodnejší a najvýhodnejší britský systém. Jednak jeho filozofiu vláda implementovala už začiatkom 
tisícročia v čase zásadných slovenských reforiem, keď Národná rada na návrh Ministerstva školstva SR prijala nový zákon č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách a jednak funguje na Slovensku s väčšími či menšími otrasmi viac ako desať rokov, takže vysoké 
školy si už na filozofiu výkonového financovania zvykli. Tento britský systém je vo svete ďaleko najpokročilejší. Obsahuje všetko, čo 
si moderné financovanie vysokých škôl závislých z pomerne veľkej časti na štátnom rozpočte vyžaduje a jeho dlhodobé používanie 
(29 rokov) potvrdilo aj úspech tohto modelu, keďže úroveň britského vysokoškolského sektora sa aj vďaka systému financovania 
významným spôsobom za toto obdobie zvýšila.

Systém je založený na výkonoch a súťaži, je robustný, pomerne jednoduchý, zrozumiteľný, transparentný... Jeho výhody sme pod-
robnejšie opísali v tomto texte. Pre jeho úspešné fungovanie je však kľúčová skutočnosť, že je založený na dôvere a absolútnej 
transparentnosti, spoluúčasti nezávislých expertov, odborníkov a organizácií. Pretože hodnotenie kvality, z ktorého sa potom odvíja 
celé financovanie v miliardových výškach, si vyžaduje práve takúto dôveryhodnú infraštruktúru.

Takýto systém nemôže fungovať a byť úspešný v prostredí klientelizmu, korupcie, rôznych familiárnych vzťahov a prepojení. Tým sa 
ale dostávame do širších súvislostí prinajmenej v tom, že sa zákony a zmluvy musia dodržiavať a vymožiteľnosť práva by nemala 
byť len prázdna právnicka floskula.

Nakoniec je dôležité podčiarknuť, že reforma financovania v prípade jej implementácie neznamená koniec reformy. Slúži na dosiah-
nutie udržateľného financovania pre expanziu možností terciárneho vzdelávania a zvýšenia kvality a významu ponúkaných progra-
mov. Musí byť preto súčasťou národnej vízie o budúcnosti terciárneho vzdelávania (Slovensko takúto víziu nemá) a jeho príspevku 
pre podporu ekonomiky a sociálneho vývoja. 

Udržateľné financovanie je kľúčovým pilierom vyváženého 
rozvoja terciárneho vzdelávania 

103 Napr. European Commission, Expert Group Report: Diversified Funding Streams for University-based Research: Impact of external project-based research funding 
on financial management in universities. DG RTD. (2008).

104 Sharma Y., OECD to launch university outcomes benchmark system, University World News, 19 October 2015.
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1 Úvod a definícia kvalifikačnej 
náročnosti pracovného miesta

Táto publikácia analyzuje, na akých pracovných miestach nachádzajú na trhu práce uplatnenie absolventi vysokých škôl krátko po 
získáni svojho vzdelania. Posudzuje situáciu z niekoľkých rôznych hľadísk. 

Najskôr sa zaoberá situáciou na Slovensku – analyzuje, aké pracovné miesta sú obsadené čerstvými absolventmi (osobami, ktoré 
absolvovali za posledných 5 rokov) a kde naopak pracujú vysokoškoláci starší než 50 rokov, teda osoby, ktoré v nasledujúcích 
rokoch trh práce opustia a zamieria do dôchodku. Analýza pracovných miest je realizovaná z pohľadu kvalifikačnej náročnosti pra-
covných miest, štruktúry zamestnaných podľa skupín povolaní, podľa odvetví a tiež podľa odborov vzdelania zamestnaných osôb.

Ďalšia časť porovnáva situáciu vysokoškolských absolventov na Slovensku s absolventmi v ďalších krajinách EÚ. Nakoľko v medzi-
národných údajoch nebola – na rozdiel od údajov  pre Slovensko – z Výberového zisťovania pracovných síl Slovenskej republiky 
(VZPS), k dispozícii informácia o roku, kedy absolvent získal svoje vzdelanie, je v tejto časti použitý mierne odlišný prístup. Za 
čerstvých absolventov sa považujú všetky osoby mladšie než 35 rokov. Pre takto definovanú skupinu ide o porovnanie kvalifikačnej 
náročnosti pracovných miest, ktoré sú týmito ľuďmi obsadené na Slovensku a v ostatných krajinách Európy.

V nasledujúcom texte sa často objavuje porovnanie náročnosti pracovných miest podľa metodológie, ktorá definuje Kvalifikač-
ný profil pracovného miesta. Už od roku 2008 sa v rámci niekoľkých nadväzujúcich európskych projektov Forecasting skill 
demand and supply1 vyvíja nový koncept kvalifikačných profilov (v angličtine OSP – Occupational Skills Profiles) ako ucelený a 
štandardizovaný spôsob, ako popísať požiadavky na konkrétne povolania (či skupinu povolaní, odvetví alebo aj celú ekonomiku). 
Takýto ukazovateľ (respektíve súbor ukazovateľov) má zahŕňať požiadavky nielen na vzdelanie, ale aj na iné kvalifikácie a znalosti, 
zručnosti a kvality osoby, ktorá by mala obsadiť dané pracovné miesto. 

Výhodou Kvalifikačného profilu pracovných miest je to, že nie je vytváraný len na základe jedného národného zdroja, ale je defino-
vaný na základe širokých medzinárodných (predovšetkým európskych a amerických) údajov a je preto použiteľný aj pre porovnanie 
Slovenska s inými krajinami Európy. Preto bol taktiež Kvalifikačný profil pracovných miest využitý rovnako pri analýzach uplatnenia 
absolventov slovenských vysokých škôl v Národnom projekte2.  

Kvalifikačný profil pracovných miest zahŕňa základné charakteristiky vyžadované pre danú prácu: požadovanú úroveň vzdelania 
a praxe (a tým aj zložitosť povolaní); požadovaný odbor vzdelania a kvalifikácie; ďalšie požiadavky povolaní, ako sú znalosti 
(Knowledge), zručnosti (Skills), kompetencie (Competence), osobné schopnosti, postoje a hodnoty (Occupational interest a Work 
values).

Kvalifikačný profil pracovných miest má sedem hlavných dimenzií, ktoré sú ďalej členené do 66 ukazovateľov. Prvé dve dimenzie 
– spolu nazývané Kvalifikačné požiadavky – zahŕňajú stupeň a odbor požadovaného vzdelania. Ďalšie tri dimenzie – súhrnne na-
zývané Výsledky učenia – obsahujú požiadavky daného miesta z hľadiska znalostí, zručností a kompetencií. Posledné dve dimenzie 
– súhrnne označené ako Povaha a zameranie práce – dopĺňajú informácie o profile a zameraní pracovného miesta, ako sú profesné 
záujmy (preferencie pre pracovné prostredie) a hodnoty práce (dôležité pre uspokojenie z práce). Nasledujúca schéma znázorňuje 
hlavné dimenzie Kvalifikačného profilu.

1 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply

2 Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Aktivita 1.1, 2014

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply
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Úroveň kvalifikačných požiadaviek pracovných miest

Ukazovateľ kvalifikačných požiadaviek (kvalifikačná náročnosť) pracovných miest nie je nutne bezprostredne viazaný na stupne 
získaného formálneho vzdelania. Predpokladá okrem iného, že každý človek zvyšuje svoje vzdelanie aj mimo formálne vzdeláva-
nie. Osem stupňov kvalifikačnej náročnosti (QR, Qualification Requirements) charakterizujúcich úroveň kvalifikačných požiadaviek 
pracovných miest je odvodených od ôsmich stupňov európskeho kvalifikačného rámca (EQF, European Qualification Framework). 
EQF je referenčným nástrojom, ktorý umožňuje porovnať úroveň kvalifikácií v rôznych národnych kvalifikačných systémoch. Zahŕňa 
všetky oblasti vzdelávania (vrátane ďalšieho vzdelávania) a úrovne kvalifikácií, od základnej až po tú najvyššiu. Hlavným zmyslom 
prijatia a podpory implementácie EQF v členských štátoch EÚ je zásadne rozšíriť mobilitu občanov EÚ a uľahčiť im celoživotné 
učenie bez ohľadu nielen na vek, ale aj na krajinu, kde žijú a pracujú. 

EQF definuje osem úrovní kvalifikácie v troch oblastiach: vedomostí (knowledge), zručností (skills) a kompetencií (competence): 

– vedomosti sú popisované ako teoretické alebo faktické,

– zručnosti sú popisované ako kognitívne (používanie logického, intuitívneho a tvorivého myslenia) a praktické (zahŕňujúce ma-
nuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, nástrojov a prístrojov),

– kompetencie sú popisované v zmysle zodpovednosti a samostatnosti.
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Európsky rámec kvalifikácií EQF bol prijatý Európskym parlamentom v októbri 2007 a schválený Európskou radou 14. februára 
2008. Členské krajiny EÚ mali povinnosť do roku 2010 zladiť svoje národné kvalifikačné systémy vo vzťahu s EQF a do roku 2012 
zaistiť, aby všetky doklady o kvalifikácii obsahovali odkaz na jej príslušnú úroveň podľa EQF. 

Odbor kvalifikácie, vzdelania a odbornej prípravy

Štruktúra tejto dimenzie je odvodená od desiatich hlavných skupín odborov vzdelania podľa klasifikácie ISCED (ISCED, Internatio-
nal Standard Classification of Education), ktoré sa ďalej členia na 59 podrobných skupín odborov vzdelania a kvalifikácie. 
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Obidve dimenzie kvalifikačných požiadaviek – teda úroveň kvalifikačnej náročnosti (QR 1 – QR 8) aj odbor kvalifikácie, vzdelania 
a odbornej prípravy – boli použité pri analýze vývoja pracovného trhu na Slovensku na základe údajov Výberového zisťovania pra-
covných síl (VZPS) aj uplatnenia absolventov vysokých škôl v rámci zisťovania Absolvent 2014 (oboje v rámci Národného projektu3).  
Niektoré z výsledkov nasledujúcich analýz korešpondujú s už publikovanými výsledkami Národného projektu. 

3 Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Aktivita 1.1, 2014
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2 Uplatnenie vysokoškolských 
absolventov na Slovensku

Pri tejto analýze budú medzi zamestnanými osobami za „čerstvých“ absolventov považovaní tí, ktorí získali svoje najvyššie vzde-
lanie v predchádzajúcich piatich rokoch. Napr. pre údaje z roku 2015 sú to teda osoby, ktoré svoje najvyššie vzdelanie získali 
v rokoch 2010-2014 a analogicky to platí pre údaje z dalších porovnávaných rokov.

Prvá tabuľka ukazuje, koľko je takých absolventov medzi zamestnanými na Slovensku a zameriava sa špeciálne tiež na absolventov 
vysokých škôl.

TABUĽKA Č. 1: ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANÝCH OSÔB NA SLOVENSKU (V TISÍCOCH)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Absolventi VŠ
z predchádzajúcich 5 rokov

104,4 127,5 127,2 129,2 138,5 140,4 144,5

VŠ ostatní zamestnaní 303,0 322,2 332,5 336,2 352,2 386,0 395,9

VŠ zamestnaní celkom 407,4 449,7 459,8 465,4 490,7 526,4 540,4

z toho absolventi 
z predchádzajúcich 5 rokov

25,6% 28,4% 27,7% 27,8% 28,2% 26,7% 26,7%

Nie VŠ absolventi 
z predchádzajucich 5 rokov

151,8 135,6 128,6 122,8 124,2 131,9 130,1

Nie VŠ ostatní zamestnaní 1 807,2 1 732,1 1 727,0 1 740,7 1 714,3 1 704,8 1 733,9

Zamestnaní celkom 2 366,3 2 317,5 2 315,3 2 329,0 2 329,2 2 363,1 2 404,4

Podiel VŠ na absolventoch 
z predchádzajúcich 5 rokov

40,7% 48,5% 49,7% 51,3% 52,7% 51,6% 52,6%

Podiel čerstvých VŠ absolventov 
na celkovom počte zamestnaných

4,4% 5,5% 5,5% 5,5% 5,9% 5,9% 6,0%

Miera nezamestnanosti čerstvých 
VŠ absolventov

5,5% 8,5% 9,0% 10,8% 10,2% 9,8% 9,4%

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS)

Je zrejmé, že sa počet čerstvých absolventov VŠ v posledných rokoch stále zvyšuje. Zatiaľ čo v rokoch 2004-2008 (roky použité pre 
výpočet hodnoty roku 2009) prišlo každý rok na trh práce v priemere 21 tisíc absolventov VŠ, v rokoch 2010-2014 (roky použité 
pre výpočet roku 2015) to bolo už v priemere 29 tisíc absolventov VŠ ročne. Je teda logické, že sa zvyšuje taktiež podiel čerstvých 
absolventov VŠ či už na celkovom počte čerstvých absolventov všetkých stupňov medzi zamestnanými (z necelých 41 % v roku 2009 
až na skoro 53 % v roku 2015), tak aj ich podiel na celkovom počte zamestnaných na Slovensku (zo 4,4 % v roku 2009 až na 6,0 
% v roku 2015).

Je taktiež pochopiteľné, že s takto dynamicky sa zvyšujúcim počtom čerstvých absolventov VŠ vstupujúcich na slovenský trh práce, 
sa zvýšila miera ich nezamestnanosti (do istej miery sa tu však prejavuje efekt ekonomickej krízy, ktorý postihol vysokoškolákov 
s omeškaním). Predchádzajúca tabuľka ukazuje, že v posledných rokoch miera nezamestnanosti čerstvých absolventov vysokoškol-
ského štúdia pomaly klesá.

Pri pohľade na to, v akých povolaniach čerství absolventi VŠ na Slovensku najčastejšie pracujú, sa ukazuje, že zhruba tretina z nich 
je zamestnaná v povolaniach patriacich do skupiny Špecialisti (ISCO 2). Avšak ich podiel sa oproti roku 2011 (viac sa do histórie 
nedá ísť, nakoľko v roku 2011 prišlo k zmene štatistickej klasifikácie a údaje pred rokom 2011 nie sú s tými po roku 2011 z pohľadu 
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skupín povolaní porovnateľné) mierne znížil (približne o 1 percentuálny bod). Ďalších približne 28 % je zamestnaných v povolaniach 
patriacich medzi Technikov a odborných pracovníkov (ISCO 3). Ešte v roku 2011 však bolo v tejto skupine povolaní skoro 38 % zo 
všetkých čerstvých absolventov VŠ. Naopak oproti roku 2011 sa na Slovensku zvýšil podiel (i počet) čerstvých absolventov VŠ, ktorí 
sú na trhu práce v skupine Administratívni pracovníci (ISCO 4) a Pracovníci v službách a obchode (ISCO 5). Podiel prvej uvedenej 
skupiny vzrástol z necelých 7 %  na viac než 11 % a v druhej uvedenej skupine našlo v roku 2015 uplatnenie takmer 16 % čerst-
vých absolventov VŠ, čo je o viac než 8 percentuálných bodov viac než v roku 2011. To ukazuje na ďalší trend – vzhľadom k stále 
vyššiemu počtu čerstvých absolventov VŠ na trhu práce, musia títo absolventi obsadzovať pracovné miesta s nižšou kvalifikačnou 
náročnosťou.

Pri pohľade na zmenu v obsadení tradičných vysokoškolských povolaní (povolania z hlavných skupín ISCO 1, ISCO 2 a ISCO 3) 
sa ukazuje, ako poklesol počas minulých päť rokov podiel nových absolventov v týchto skupinách: z 82,3 % v roku 2011 na 67,8 % 
v roku 2015. To predstavuje pokles o necelých 15 percentuálnych bodov. Znamená to teda, že počas týchto piatich rokov sa podiel 
absolventov, ktorí pracujú v tradičných vysokoškolských povolaniach, podstatne znížil. Zároveň sa zvýšil podiel absolventov, ktorí 
pracujú v nižších úradníckych povolaniach (ISCO 4) a povolaniach zo skupiny služieb a predaja (ISCO 5), čo predtým nezahŕňalo 
vysokoškolské povolania a ešte pred 15 rokmi v nich takmer vôbec žiadni vysokoškoláci nepracovali. Teraz v nich pracuje už viac 
než štvrtina nových absolventov.

TABUĽKA Č. 2: PODIELY ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL V HLAVNÝCH SKUPINÁCH POVOLANÍ, 2011-2015

 2011 2012 2013 2014 2015
zmena    

2011-2015       
(p.b.)

ISCO 1+2 44,6% 42,2% 43,6% 41,6% 39,3% -5,3

ISCO 3 37,7% 35,7% 31,7% 29,5% 28,5% -9,2

ISCO 4+5 14,2% 18,7% 20,4% 23,1% 25,9% 11,7

ISCO 6 až 9 3,4% 3,4% 4,4% 5,8% 6,3% 2,9

ISCO 1+2+3 82,3% 77,9% 75,3% 71,1% 67,8% -14,5

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS)

Tento pokles podielu čerstvých vysokoškolákov, ktorí pracujú v tradičných vysokoškolských povolaniach, však nie je rovnaký vo 
všetkých odboroch vzdelania vysokoškolákov. Tabuľka č. 3 ukazuje rozdiely. Zatiaľ čo u niektorých odborov je pokles vysokoško-
lákov v tradičných vysokoškolských profesiach podobný, ako je celkový priemer, t.j. okolo 15 p.b.  – týka sa to odborových skupín 
Humanitné vedy a umenie, Spoločenské vedy, obchod a právo, Technické vedy, výroba a stavebníctvo a Zdravotníctvo a sociálna 
starostlivosť, u niektorých odborov je pokles znateľne nižší: predovšetkým ide o skupinu odborov Vzdelávanie a výchova (7 p.b.). U 
niekoľkých odborových skupín je potom pokles len mierne nižší než priemerný: Prírodné vedy, matematika a informatika (12 p.b.) a 
Služby (13 p.b.). Len v jednej skupine odborov – Poľnohospodárstvo a veterinárstvo – je pokles výrazný, oproti celkovému priemeru 
viac než dvojnásobný (34 p.b.). Obdobne potom nastali v porovnaní podľa odborových skupín aj zmeny v podiele tých, ktorí pracu-
jú v povolaniach v skupinách nižších úradníckych povolaní (ISCO 4) a v službách a predaji (ISCO 5). Už v roku 2011 boli medzi ab-
solventmi podľa absolvovanej skupiny odborov rozdiely. Nie u všetkých skupín však malo zvýšenie rovnaký charakter. Napríklad u 
odborovej skupiny Poľnohospodárstvo a veterinárstvo prišlo k značnému nárastu uplatnenia nielen v skupinách nižších úradníckych 
povolaní a v službách a predaji, ale tiež v skupinách ISCO 6 až 9, ktoré v podstate žiadne vysokoškolské povolania nezahŕňajú.
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TABUĽKA Č. 3: PODIELY ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL PODĽA ODBORU VZDELANIA V HLAVNÝCH SKUPINÁCH POVOLANÍ, 2011-2015

  

Vzdelá-
vanie a 
výchova 

Humanitné 
vedy a 
umenie 

Spoločenské 
vedy, obchod 

a právo 

Prírodné vedy, 
matematika a 
informatika 

Technické 
vedy, výroba 

a stavebníctvo 

Poľnohos-
podárstvo a 
veterinárstvo 

Zdravotníctvo 
a sociálna 

starosltivosť
Služby Celkom

20
11

ISCO 1+2 63% 66% 45% 41% 42% 41% 29% 17% 45%

ISCO 3 15% 16% 36% 46% 47% 50% 53% 46% 38%

ISCO 4+5 15% 12% 17% 11% 6% 2% 17% 37% 14%

ISCO 6 až 9 6% 5% 3% 2% 5% 7% 1% 0% 3%

ISCO 1+2+3 79% 83% 80% 87% 89% 92% 82% 63% 82%

20
15

ISCO 1+2 63% 45% 37% 49% 43% 16% 27% 16% 39%

ISCO 3 9% 22% 27% 26% 31% 42% 42% 34% 28%

ISCO 4+5 25% 29% 32% 18% 15% 22% 24% 39% 26%

ISCO 6 až 9 3% 4% 4% 8% 11% 20% 7% 11% 6%

ISCO 1+2+3 72% 67% 65% 75% 74% 58% 69% 50% 68%

 

ISCO 1+2+3 
(2011-
2015) (p b )

-7 -16 -16 -12 -15 -34 -14 -13 -15

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS)

Ešte výraznejšie rozdiely v zmenách podielu uplatnenia čerstvých vysokoškolákov, než sú v odboroch vzdelania, nastávajú pri po-
rovnaní podľa ekonomických sektorov. Úplne opačná tendencia oproti priemeru nastala v primárnom sektore, kde prišlo k zvýšeniu 
podielu (aj keď len malému) vysokoškolákov v tradičných vysokoškolských povolaniach. Ukazuje to zrejme, že doposiaľ nie všetky 
pracovné pozície v primárnom sektore, na ktorých by mali byť vysokoškoláci, boli vysokoškolákmi skutočne obsadené. V ostatných 
sektoroch už nastal pokles. Pomerne malý, v porovnaní s celkovým priemerom v kvartérnom podnikateľskom sektore. Tu poklesol po-
diel čerstvých vysokoškolákov v tradičných vysokoškolských povolaniach o 6 percentných bodov a o niečo vyšší je v kvartérnom ve-
rejnom sektore (o 10 p.b.). Naopak, v sekundárnom a terciárnom sektore boli poklesy nadpriemerné (21 a 23 p.b.). Medzi sektormi 
existujú taktiež veľké rozdiely medzi podielmi čerstvých vysokoškolákov, ktorí nepracujú na tradičných vysokoškolských pozíciách. 
Predovšetkým v terciárnom sektore bol podiel vysoký už v roku 2011 (30 %) a do roku 2015 sa tento podiel takmer zdvojnásobil. K 
zdvojnásobeniu podielu prišlo aj  v primárnom sektore, avšak na podstatne nižší celkový podiel, rovnako počet vysokoškolákov je 
v tomto sektore omnoho nižší (oproti terciárnemu sektoru pätinový), takže ide o omnoho nižšie absolútne počty osôb.
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TABUĽKA Č. 4: PODIELY ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL PODĽA EKONOMICKÝCH 
SEKTOROV V HLAVNÝCH SKUPINÁCH POVOLANÍ, 2011-2015

  

primárny 
sektor

sekundárny 
sektor

terciárny 
sektor

kvartérny 
podnikateľský 

sektor

kvartérny ve-
rejný sektor

celkom

20
11

ISCO 1+2 31% 46% 27% 47% 50% 45%

ISCO 3 40% 37% 34% 41% 37% 38%

ISCO 4+5 7% 8% 30% 11% 13% 14%

ISCO 6 až 9 23% 9% 9% 1% 0% 3%

ISCO 1+2+3 71% 84% 61% 88% 87% 82%

20
15

ISCO 1+2 36% 30% 18% 52% 48% 39%

ISCO 3 37% 33% 20% 30% 29% 29%

ISCO 4+5 15% 14% 55% 17% 23% 26%

ISCO 6 až 9 12% 23% 7% 1% 0% 6%

ISCO 1+2+3 73% 63% 39% 82% 77% 68%

 

ISCO 1+2+3 
(2011-2015)     
(p b )

-2 -21 -23 -6 -10 -15

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS)

V kontexte predchádzajúceho záveru teda nie je prekvapivé, že kvalifikačná náročnost pracovných miest obsadených na Slovensku 
čerstvými absolventmi VŠ sa do roku 2015 oproti roku 2011 znížila a to o 0,30 bodu (z 5,70 na 5,40). A to i napriek tomu, že kva-
lifikačná náročnosť všetkých pracovných miest v slovenskej ekonomike sa medzi rokmi 2011-2015 takmer nezmenila. V porovnaní 
s ostatnými vysokoškolákmi sú na tom čerství absolventi horšie – resp. obsadzujú menej kvalifikačne náročné pracovné miesta. V po-
rovnaní so zamestnanými vysokoškolákmi, ktorí majú viac než 50 rokov, obsadzujú čerství absolventi VŠ pracovné miesta, ktoré majú 
kvalifikačnú náročnosť zhruba o 0,6-0,7 bodu nižšiu. V porovnaní so všetkými pracovnými miestami, ktoré vysokoškoláci na Sloven-
sku obsadzujú, je potom kvalifikačná náročnosť miest, ktoré sú obsadené čerstvými absolventmi, nižšia približne o 0,5-0,6 bodu.
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GRAF Č. 1: KVALIFIKAČNÁ NÁROČNOSŤ PRACOVNÝCH MIEST NA SLOVENSKU

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS) a vlastné výpočty

Pri pohľade na detailnú štruktúru povolaní sa ukáže, že najviac čerstvých vysokoškolských absolventov nachádza na Slovensku 
uplatnenie v skupine povolaní Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností (ISCO 33). V tejto skupine 
je zamestnaných približne 14 % čerstvých absolventov VŠ. Vo vnútri tejto skupiny povolaní to sú potom hlavne Odborní pracovníci 
v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných služieb a matematiky (ISCO 331) a Odborní asistenti v administratíve 
(ISCO 334). Ďalšou skupinou povolaní, kde čerství absolventi VŠ nachádzajú v posledných rokoch svoje uplatnenie vo väčšej miere, 
sú Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní (ISCO 23) a v nich predovšetkým Učitelia v základných školách a 
predškolských zariadeniach (ISCO 234). V skupine povolaní Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní (ISCO 23) 
je zamestnaných necelých 11 % z čerstvých absolventov VŠ. Približne 5-6 % čerstvých absolventov VŠ našlo v posledných rokoch 
zamestnanie v skupinách Špecialisti v oblasti vedy a techniky (ISCO 21), Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry (ISCO 
26), Odborní pracovníci v zdravotníctve (ISCO 32), Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových údajov (ISCO 43) 
a taktiež v skupine povolaní Predavači v obchodoch (ISCO 522). V jednej z týchto siedmich uvedených skupín povolaní tak nájde 
na Slovensku zamestnanie približne polovica všetkých čerstvých absolventov VŠ.

Pokiaľ porovnáme, kde sa uplatňujú čerství absolventi VŠ s ľuďmi s VŠ vzdelaním, ktorí sú starší než 50 rokov, a teda v nasledujúcich 
rokoch budú svoje pracovné miesta pod vplyvom odchodu do dôchodku opúšťať, ukáže sa značný nesúlad. Nasledujúca tabuľka 
ukazuje 10 skupín povolaní – prvých 7 sú povolania, kde nachádzajú najväčšie uplatnenie čerství absolventi a posledné 3 sú povo-
lania, ktoré sú významné pre VŠ osoby staršie než 50 rokov  a nie sú medzi prvými siedmimi skupinami povolaní.
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TABUĽKA Č. 5: NAJVÄČŠIE SKUPINY POVOLANÍ PODĽA PODIELU NA CELKOVEJ ZAMESTNANOSTI 
ČERSTVÝCH ABSOLVENTOV VŠ A OSÔB S VŠ VZDELANÍM STARŠÍCH NEŽ 50 ROKOV

Čerství absolventi VŠ
Osoby so vzdelaním VŠ viac 

než 50 rokov

Odborní pracovníci administratívnych, podporných a ob-
chodných činností (ISCO 33)

14,2% 9,5%

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní 
(ISCO 23)

10,6% 21,7%

Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry 
(ISCO 26)

5,9% 7,1%

Odborní pracovníci v zdravotníctve (ISCO 32) 5,0% 2,7%

Predavači v obchodoch (ISCO 522) 4,9% 1,2%

Administratívni pracovníci na záznam číselných a sklado-
vých údajov (ISCO 43)

4,9% 2,6%

Špecialisti v oblasti vedy a techniky (ISCO 21) 4,7% 4,8%

Riadiaci pracovníci vo výrobe a v špecializovaných služ-
bách (ISCO 13)

3,0% 8,3%

Lekári a ostatní špecialisti v zdravotníctve
(ISCO 22 okrem 222)

3,9% 7,5%

Technici vo fyzikálnych a technických vedách
(ISCO 311)

3,6% 4,8%

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS) a vlastné výpočty

Dve najväčšie skupiny povolaní sú pre čerstvých absolventov VŠ aj pre osoby staršie než 50 rokov s VŠ vzdelaním síce rovnaké 
(Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností a Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelá-
vaní), avšak ich podiely sú v obidvoch skupinách značne odlišné. Hlavne v skupine Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a 
vzdelávaní hrozí v najbližších rokoch odchod velkého množstva osôb do dôchodku a pre čerstvých absolventov nie je táto skupina 
povolaní tak atrakívna, aby všetky odchádzajúce osoby boli schopné nahradiť nových absolventov. Ako najkritickejšia sa javí situá-
cia v skupine povolaní Učitelia v stredných školách (ISCO 233). Ďalšia skupina povolaní, kde hrozí v blízkej budúcnosti nedostatok 
osôb z dôvodu toho, že čerství absolventi nedokážu nahradiť osoby odchádzajúce do dôchodku, sú Lekári (ISCO 221).

Z pohľadu jednotlivých odvetví slovenskej ekonomiky je pre čerstvých absolventov VŠ najatraktívnejšie (nájde v ňom uplatnenie 
najviac absolventov) odvetvie Verejná správa a obrana. V ňom sa uplatní približne 14 % zo všetkých čerstvých absolventov VŠ. 
Ďalších približne 11-12 % nachádza zamestnanie v týchto odvetviach: Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel, 
Vzdelávanie a Zdravotníctvo a sociálna pomoc. Spolu tak v týchto 4 odvetviach nachádza zamestnanie takmer polovica všetkých 
čerstvých absolventov VŠ. Ďalšie tri odvetvia, v ktorých nájde svoje uplatnenie 5-7 % čerstvých absolventov sú Odborné, vedecké 
a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností, Informačné technológie a služby a Peňažníctvo a poisťovníctvo. Naopak, málo 
atraktívne sú pre čerstvých absolventov VŠ odvetvia z primárneho a sekundárneho sektoru. Menej než 1 % z nich je zamestnaných 
v týchto odvetviach: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, Tlačové a nakladateľské činnosti, Poľnohospodárstvo, les-
níctvo a rybolov, Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. 
n., Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov, Ťažba a dobývanie a Drevospracujúci a papierenský priemysel.

Dalším kritériom pre analýzu je odbor vzdelania absolventov VŠ vstupujúcich medzi zamestnaných. Mení sa podiel jednotlivých 
odborov štúdia v čase alebo nie? Na túto otázku odpovedá nasledujúca tabuľka, v ktorej sú uvedené odbory na prvej úrovni 
medzinárodnej klasifikáce ISCED. Ukazuje, že sa medzi zamestnanými absolventmi VŠ zvyšuje predovšetkým podiel osôb s od-
borom vzdelania Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť a Technické vedy, výroba a stavebníctvo. Naopak, znižuje sa podiel osôb 
s odborom vzdelania Vzdelávanie a výchova, Spoločenské vedy, obchod a právo, Humanitne vedy a umenie a Poľnohospodárstvo 
a veterinárstvo.
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TABUĽKA Č. 6: ŠTRUKTÚRA ČERSTVÝCH ABSOLVENTOV VŠ VSTUPUJÚCÍCH MEDZI ZAMESTNANÝCH PODĽA ODBOROV VZDELANIA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zm. 2009-15

Spoločenské vedy, obchod 
a právo (ISCED 3)

35,7% 34,1% 33,2% 33,1% 32,8% 31,8% 32,1% -3,6

Zdravotníctvo a sociálna starost-
livosť (ISCED 7)

11,7% 15,6% 17,7% 16,5% 17,9% 18,6% 18,9% 7,2

Technické vedy, výroba a sta-
vebníctvo (ISCED 5)

12,7% 12,5% 13,6% 14,7% 11,0% 13,5% 15,6% 2,9

Vzdelávanie a výchova (ISCED 
1)

16,9% 15,4% 13,4% 14,9% 15,2% 12,9% 12,3% -4,7

Prírodné vedy, matematika a 
informatika (ISCED 4)

9,1% 8,2% 8,4% 8,0% 9,3% 8,5% 8,7% -0,4

Humanitné vedy a umenie 
(ISCED 2)

7,0% 6,8% 7,2% 5,7% 6,0% 6,3% 5,7% -1,3

Služby (ISCED 8) 4,0% 4,2% 2,8% 4,7% 4,4% 5,3% 5,1% 1,1

Poľnohospodárstvo a veterinar-
stvo (ISCED 6)

2,9% 3,0% 3,4% 2,3% 3,1% 3,0% 1,6% -1,3

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS) a vlastné výpočty

Pri analýze podľa detailných odborov štúdia (3. úroveň klasifikácie ISCED) je najviac zamestnaných čerstvých absolventov VŠ na 
Slovensku s odborom vzdelania Sociálna starostlivosť a poradenstvo (ISCED 762). V roku 2015 tvorili tieto osoby takmer 10 %, 
čo je o 6,4 percentného bodu viac než v roku 2009. Približne 7 % je medzi zamestnanými čerstvými absolventmi VŠ podiel osôb 
s odborom vzdelania Manažment a správa (ISCED 345), čo je o necelý 1 percentuálny bod menej, než bol ich podiel v roku 2009. 
Približne 4 % sú absolventi s týmito odbormi štúdia: Strojárenstvo, kovovýroba a metalurgia (ISCED 521), Ekonomika (ISCED 314), 
Ošetrovateľstvo a starostlivosť (ISCED 723), Peňažníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo (ISCED 343) a Právo (ISCED 380). Okrem 
osôb s odborom vzdelania Sociálna starostlivosť a poradenstvo (ISCED 762) sa za posledných 6 rokov zvýšil medzi čerstvými ab-
solventmi VŠ výraznejšie taktiež podiel osôb s odborom Elektrotechnika a energetika (ISCED 522) (o 2,3 p.b) a s odbormi Humánna 
medicína (ISCED 721) a Cestovanie, turizmus a voľný čas (ISCED 812) (zhodne o 1,4 p.b.). Naopak, o 4,4 p.b. sa znížil podiel 
absolventov s odborom Vzdelávanie a výchova (ISCED 100) a približne o 2 percentuálne body taktiež s odbormi Príprava učiteľov 
všeobecne vzdelávacích predmetov (ISCED 145), Právo (ISCED 380) a Ekonomika (ISCED 314).

Pokiaľ porovnáme vzdelanostnú (odborovú) štruktúru čerstvých absolventov VŠ a zamestnaných vysokoškolákov, ktorí majú viac 
než 50 rokov, ukáže sa, že z tohto pohľadu hrozí najväčší nedostatok osôb medzi zamestnanými na Slovensku pre pracovné miesta 
obsadené osobami s odborom vzdelania Stavebníctvo a inžinierske staviteľstvo (ISCED 582), Elektrotechnika a energetika (ISCED 
522), Rastlinná a živočíšna výroba (ISCED 621), Strojárenstvo, kovovýroba a metalurgia (ISCED 521) a Príprava učiteľov všeobecno 
vzdelávacích predmetov (ISCED 145). U týchto odborov vzdelania je najväčší rozdiel v tom, aký majú podiel na počte vysokoško-
lákov, ktorí majú viac než 50 rokov (teda tých, ktorí odídu v blízkej budúcnosti zo zamestnanosti do dôchodku) a aký podiel tvoria 
tieto odbory medzi čerstvými absolventmi VŠ.
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TABUĽKA Č. 7: NAJVÄČŠIE SKUPINY ODBOROV VZDELANIA PODĽA PODIELU ZO ZAMESTNANÝCH 
ČERSTVÝCH ABSOLVENTOV VŠ A OSÔB S VŠ VZDELANÍM, KTORÍ MAJÚ VIAC NEŽ 50 ROKOV

Čerství VŠ 
absolventi

Osoby s VŠ vzdela-
ním, ktorí majú viac 

než 50 rokov

Sociálna starostlivosť a poradenstvo (ISCED 762) 9,6% 1,9%

Manažment a správa (ISCED 345) 7,5% 2,5%

Strojárenstvo, kovovýroba a metalurgia (ISCED 521) 4,9% 8,0%

Peňažníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo (ISCED 343) 4,4% 2,3%

Právo (ISCED 380) 4,0% 3,1%

Ošetrovatelstvo a starostlivosť (ISCED 723) 4,0% 1,1%

Ekonómia (ISCED 314) 3,7% 3,5%

Príprava učiteľov všeobecno vzdelávacích predmetov (ISCED 145) 3,1% 5,8%

Elektrotechnika a energetika (ISCED 522) 2,5% 5,9%

Stavebníctvo a inžinierske staviteľstvo (ISCED 582) 2,2% 6,3%

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS) a vlastné výpočty

Analýzy údajov Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) a výsledky zisťovania uplatnenia absolventov vysokých škôl z roku 
20144 umožnili identifikovať úroveň kvalifikačnej náročnosti pracovných miest, ktoré zastávajú absolventi vysokých škôl podľa odbo-
rov vzdelania, ktoré absolvovali na vysokej škole (na tretej úrovni medzinárodnej klasifikácie vzdelania ISCED je rozlíšených okolo 
stovky skupín odborov, ktoré boli zoskupené do 60 skupín). V nasledujúcej tabuľke je uvedených desať odborov, ktorých absolventi 
majú v priemere kvalifikačne najnáročnejšie pracovné miesta a vo vedľajšej tabuľke desať odborov, ktorých absolventi majú v prie-
mere naopak najmenej kvalifikačne náročnú prácu (v tabuľke sú uvádzané len tie skupiny odborov, ktoré majú vo výberovej vzorke 
zisťovaní dostatočné zastúpenie).

TABUĽKA Č. 8: ODBORY ŠTÚDIA S NAJVÄČŠOU A NAJNIŽŠOU ÚROVŇOU KVALIFIKAČNEJ NÁROČNOSTI

Najväčšia úroveň kvalifikačnej náročnosti Najnižšia úroveň kvalifikačnej náročnosti

odbor štúdia ISCED kód odbor štúdia ISCED kód

Veterinárstvo 640
Zdravotná diagnostická a lekárska 
technika

725

Medicína 721 Sociológia a kulturológia 312

Farmácia 727 Cestovanie, turistika a voľný čas 812

Právo 380 Ochrana životného prostredia 850

Fyzika 441 Veda o zemi 443

Počítačové vedy 481 Náboženstvo 221

Motorové vozidlá, lode a lietadlá 525 Ochrana majetku a osôb 861

Psychológia 311 Rastlinná a živočíšna výroba 621

Matematika 461 Filozofia a etika 226

Chémia 442 Lesníctvo 623

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS), výsledky zisťovaní uplatnenia Absolventov vysokých škôl z roku 2014 a 
vlastné výpočty

4 Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Aktivita 1.1, 2014
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Výsledky zisťovaní uplatnenia Absolventov vysokých škôl z roku 2014 umožnili zrealizovať obdobnú analýzu kvalifikačnej nároč-
nosti pracovných miest aj z hľadiska vysokoškolskej inštitúcie a fakulty, ktorú absolvent ukončil. V nasledujúcej tabuľke je uvedených 
desať fakúlt, ktorých absolventi majú v priemere kvalifikačne najnáročnejšie pracovné miesta a pod ňou desať fakúlt, ktorých ab-
solventi majú v priemere naopak najmenej kvalifikačne náročnú prácu (v tabuľke sú opäť uvádzané len tie fakulty, ktoré majú vo 
výberovej vzorke zisťovaní dostatočné zastúpenie).

TABUĽKA Č. 9: FAKULTY, KTORÝCH ABSOLVENTI MAJÚ V PRIEMERE KVALIFIKAČNE NAJVIAC A NAJMENEJ NÁROČNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Najvyššia úroveň kvalifikačnej náročnosti

vysoká škola fakulta

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

 

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií

Paneurópska vysoká škola Fakulta práva

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Najnižšia úroveň kvalifikačnej náročnosti

vysoká škola fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy

Akadémia umení v Banskej Bystrici  

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov

Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akadémia Policajného zboru v Bratislave  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom  

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS), výsledky zistení uplatnenia Absolventov vysokých škôl z roku 2014 a 
vlastné výpočty
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3 Uplatnenie vysokoškolských 
absolventov v Európe

Ďalšia časť porovnáva situáciu vysokoškolských absolventov na Slovensku s absolventmi v ostatných krajinách EÚ. Nakoľko v me-
dzinárodných údajoch nebola – na rozdiel od údajov pre Slovensko z Výberového zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky 
(VZPS), k dispozícii informácia o roku, kedy absolvent získal svoje vzdelanie, je v tejto časti použitý mierne odlišný prístup. Za čerst-
vých absolventov sa považujú všetky osoby, ktoré majú menej než 35 rokov. Pre takto definovanú skupinu je porovnávaná kvalifikač-
ná náročnosť pracovných miest, ktoré sú týmito ľuďmi obsadené na Slovensku a v ostatných krajinách Európy.

Nasledujúci graf porovnáva kvalifikačnú náročnosť pracovných miest v jednotlivých krajinách Európy. V grafe je zachytená nielen 
celková kvalifikačná náročnosť všetkých pracovných miest, ďalej kvalifikačná náročnosť pracovných miest obsadených osobami 
s vysokoškolským vzdelaním a osobami s nižším než vysokoškolským vzdelaním. Krajiny sú zoradené zostupne podľa veľkosti kva-
lifikačnej náročnosti pracovných miest obsadených vysokoškolákmi. Slovensko je približne uprostred, medzi 34 krajinami mu patrí 
15. priečka.

GRAF Č. 2: KVALIFIKAČNÁ NÁROČNOSŤ PRACOVNÝCH MIEST V KRAJINÁCH EURÓPY

Zdroj: European Labour Force Survey a vlastné výpočty

Pokiaľ však rovnaký graf pripravíme len pre čerstvých absolventov (teda osoby, ktoré majú menej než 35 rokov) s VŠ vzdelaním, 
posunie sa Slovensko medzi krajinami až na 19. miesto.
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GRAF Č. 3: KVALIFIKAČNÁ NÁROČNOSŤ PRACOVNÝCH MIEST V KRAJINÁCH EURÓPY PRE OSOBY, KTORÉ MAJÚ MENEJ NEŽ 35 ROKOV

Zdroj: European Labour Force Survey a vlastné výpočty

Na grafe č. 2 je vidieť, že pracovné miesta s najnižšou kvalifikačnou náročnosťou obsadzujú vysokoškoláci v Španielsku. Nimi obsa-
dené pracovné miesta majú v priemere kvalifikačnú náročnosť len 5,52 bodu, čo je o 0,55 bodu menej, než kvalifikačná náročnosť 
pracovných miest obsadená vysokoškolákmi na Slovensku. Dôvodom je celkovo vysoký počet osôb s vysokoškolským vzdelaním 
v Španielsku. Títo tvoria takmer 41 % medzi všetkými zamestnanými. Celková kvalifikačná náročnosť miest v celom Španielsku nie 
je však taká vysoká, aby mohla všetkým vysokoškolákom zaistiť pracovné miesta so zodpovedajúcou kvalifikačnou náročnosťou. 
Celková úroveň kvalifikačnej náročnosti pracovných miest je v Španielsku 4,10 bodu, čo je síce o 0,14 bodu viac než na Slovensku5, 
avšak v porovnaní s ostatnými krajinami to radí Španielsko až na 27. miesto v rámci 34 porovnávaných krajín. Preto je veľa osôb 
s vysokoškolským vzdelaním v Španielsku nútených obsadzovať aj pracovné miesta s nižšou kvalifikačnou náročnosťou. Ako bolo 
uvedené v kapitole 2., taktiež na Slovensku stále rastie na pracovnom trhu podiel aj počet vysokoškolákov, a preto aj na Slovensku 
budú tieto osoby stále viac obsadzovať pracovné miesta s nižšou kvalifikačnou náročnosťou (a analýzy z kapitoly 2. ukazujú, že sa 
tak už skutočne deje), než boli zvyknuté obsadzovať v predchádzajúcích rokoch. 

Na druhej strane porovnania sú krajiny, kde vysokoškoláci obsadzujú miesta s najvyššou kvalifikačnou náročnosťou (v porovnaní 
s ostatnými krajinami). Sú to krajiny ako Luxembursko, Slovinsko a taktiež Česká republika. V Českej republike je kvalifikačná ná-
ročnosť pracovných miest obsadených vysokoškolákmi o takmer 0,20 bodu vyššia než na Slovensku. Nasledujúci graf detailne 
porovnává rozloženie pracovných miest podľa jednotlivých stupňov kvalifikačnej náročnosti (QR 1 sú pracovné miesta s najnižšou 
kvalifikačnou náročnosťou, QR 8 s najvyššou) a ich obsadenie podľa vzdelania zamestnaných osôb (vysokoškoláci versus ostatní).

5 Kvalifikačná náročnosť všetkých pracovných miest na Slovesnku sa v tejto kapitole mierne líši od údaja uvádzaného v texte a grafoch predchádzajúcej kapitoly 
2. Dôvodom je to, že pri výpočtoch v kapitole 2 sú použité dáta Výberového zisťovania pracovných síl Slovenskej republiky, zatiaľ čo v tejto kapitole ide o dáta 
z European Labour Force Survey. Tieto dáta sa od seba mierne líšia, preto sa líšia aj úroveň celkovej kvalifikačnej náročnosti pracovných miest na Slovesnku. 
Odchýlka oboch vypočítaných hodnôt je však veľmi malá a jej veľkosť je približne len 3,5  %.
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GRAF Č. 4: KVALIFIKAČNÁ NÁROČNOSŤ PRACOVNÝCH MIEST A VZDELANIE ZAMESTNANÝCH

 

Zdroj: European Labour Force Survey a vlastné výpočty

Graf potvrdzuje predchádzajúce informácie. V Španielsku pracuje na pracovných miestach s kvalifikačnou náročnosťou 1-5 (miesta 
určené svojou nižšou kvalifikačnou náročnosťou pre osoby s nižším než vysokoškolským vzdelaním) takmer 45 % zo všetkých vyso-
koškolákov. Oproti tomu na Slovensku to je len 22 % zo všetkých vysokoškolákov a v Českej republike len necelých 18 %. Zatiaľ čo v 
Španielsku sú na pracovných miestach s kvalifikačným stupňom náročnosti 5 z dvoch tretín zamestnaní vysokoškoláci, na Slovensku 
je ich podiel na týchto pracovných miestach len 16 % (a v Českej republike len 12 %). Obdobne je to aj s obsadením pracovných 
miest s ďalšími, ešte nižšími kvalifikačnými stupňami. Napr. na pracovných miestach zodpovedajúcich kvalifikačnej náročnosti stupňa 
2 je v Španielsku medzi zamestnanými 8 % vysokoškolákov, zatiaľ čo na Slovensku je to len 1,5 %.

Podobne sú na tom taktiež mladí vysokoškoláci. O nich platí v podstate to isté, čo je uvedené v predchádzajúcom texte o všetkých vy-
sokoškolákoch – v niektorých krajinách, ako napr. v Španielsku, obsadzujú mladí vysokoškoláci omnoho menej kvalifikačne náročné 
pracovné miesta než tí na Slovensku. Absolútne rozdiely medzi kvalifikačnou náročnosťou pracovných miest obsadených mladými 
vysokoškolákmi v Španielsku, na Slovensku a v Českej republike sú takmer totožné ako rozdiely uvedené vyššie pre všetkých vysoko-
školákov. Celkovo však je vo všetkých týchto krajinách kvalifikačná náročnosť pracovných miest obsadená mladými vysokoškolákmi 
asi o 0,17 bodu nižšia, než kvalifikačná náročnosť pracovných miest obsadená všetkými vysokoškolákmi. Nasledujúci graf znovu 
porovnává rozloženie pracovných miest podľa jednotlivých stupňov kvalifikačnej náročnosti a ich obsadenia podľa vzdeľania za-
mestnaných osôb (vysokoškoláci versus ostatní), tentokrát však ide len o osoby mladšie 35 rokov.

GRAF Č. 5: KVALIFIKAČNÁ NÁROČNOSŤ PRACOVNÝCH MIEST A VZDELANIE ZAMESTNANÝCH VO VEKU 20-34 ROKOV

 

Zdroj: European Labour Force Survey a vlastné výpočty

Podobne ako u charakteristiky pracovných miest obsadených všetkými vysokoškolákmi, aj tu  sa ukáže, že len necelá polovica mla-
dých vysokoškolákov v Španielsku pracuje na miestach s kvalifikačnou náročnosťou stupňov 6-8, zatiaľ čo na Slovensku je na týchto 
pracovných miestach zamestnaných takmer 70 % zo všetkých mladých vysokoškolákov a v Českej republike to je viac než tri štvrtiny 
zo všetkých mladých vysokoškolákov.
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Kvalifikačná náročnosť všetkých pracovných miest obsadených všetkými vysokoškolákmi je na Slovensku asi o 3 % vyššia než kvali-
fikačná náročnosť pracovných miest, na ktorých pracujú mladí vysokoškoláci (čerství absolventi). To radí Slovensko medzi krajinami 
na 13. miesto. Znamená to (čo ukázala aj predchádzajúca kapitola len o Slovensku), že mladí absolventi obsadzujú menej kvali-
fikované pracovné miesta než ich starší kolegovia. Tak je tomu v prevažnej väčšine analyzovaných krajín. Len v štyroch krajinách 
– Švajčiarsku, Estónsku, Fínsku a Nemecku, vychádza kvalifikačná náročnosť miest obsadených mladými absolventmi vyššia (aj keď 
len nepatrne, ide o 0,3 - 1,7 %), než je celková kvalifikačná náročnosť pracovných miest všetkých vysokoškolákov v danej ekonomi-
ke. Naopak, najmenej kvalifikačne náročné pracovné miesta (v porovnaní so staršími kolegami v rovnakej krajine) obsadzujú mladí 
absolventi v Grécku, Francúzsku, Poľsku a Taliansku.

TABUĽKA Č. 10: PODIEL KVALIFIKAČNEJ NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST OBSADENÝCH VŠETKÝMI VYSOKOŠKOLÁKMI VOČI 
KVALIFIKAČNEJ NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST OBSADENÝCH MLADÝMI ABSOLVENTMI VŠ (HODNOTY VÄČŠIE NEŽ 100 % 
ZNAMENAJÚ, ŽE MLADÍ ABSOLVENTI SÚ NA MENEJ KVALIFIKAČNE NÁROČNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH NEŽ ICH STARŠÍ KOLEGOVIA)

krajina
podiel VŠ všetci / 

VŠ mladí
krajina

podiel VŠ všet-
ci / VŠ mladí

Krajina
podiel VŠ všetci 

/ VŠ mladí
krajina

podiel VŠ 
všetci / VŠ 

mladí

IT 105,3% TR 103,3% PT 102,5% BE 100,9%

PL 105,2% LV 103,2% NL 102,4% AT 100,3%

FR 105,1% SE 103,2% LT 102,3% LU 100,1%

EL 104,8% SK 103,1% SI 102,2% CH 99,7%

CY 104,3% RO 103,0% MK 102,2% EE 99,2%

IE 104,3% HU 102,8% HR 101,9% FI 98,5%

NO 103,7% CZ 102,8% IS 101,8% DE 98,3%

BG 103,5% EU 102,8% DK 101,4%

UK 103,4% ES 102,7% MT 101,1%

Zdroj: European Labour Force Survey a vlastné výpočty

Posledná analýza sa zameriava na to, aké majú postavenie mladí vysokoškoláci voči ostatním mladým absolventom v danej krajine. 
Je pochopiteľné, že vysokoškoláci obsadzujú kvalifikačne náročnejšie pracovné miesta než mladí absolventi nižších stupňov vzde-
lania. Rozdiely medzi krajinami sú pomerne značné. Zatiaľ čo v Macedónsku, Rumunsku alebo Lotyšsku je kvalifikačná náročnosť 
pracovných miest mladých vysokoškolákov takmer dvojnásobná než u ostatných mladých osôb, v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku 
alebo Veľkej Británii to je „len“ 1,5 násobok. Slovensko sa, rovnako ako v ostatných ukazateľoch tejto kapitoly, pohybuje približne 
uprostred. Patrí mu 16. miesto.

TABUĽKA Č. 11: PODIEL KVALIFIKAČNEJ NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST OBSADENÝCH MLADÝMI 
ABSOLVENTMI S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM VOČI MLADÝM ABSOLVENTOM S NIŽŠÍM VZDELANÍM

krajina
podiel mladí 
VŠ/nie VŠ

krajina
podiel mladí 
VŠ/nie VŠ

krajina
podiel mladí 
VŠ/nie VŠ

krajina
podiel mladí 
VŠ/nie VŠ

MK 194,9% BG 179,0% EL 173,0% FR 166,3%

RO 192,4% PL 178,9% CZ 171,9% LU 164,2%

LT 189,7% EE 178,0% FI 171,0% NL 162,2%

CY 184,1% HR 177,8% MT 170,1% UK 161,4%

TR 181,4% ES 176,6% SE 168,5% DE 160,3%

BE 180,2% IS 176,4% IE 168,1% CH 158,6%

PT 180,0% SK 175,9% EU 167,7% AT 158,5%

LV 179,1% SI 174,4% IT 167,7%

HU 179,0% DK 174,1% NO 167,3%

Zdroj: European Labour Force Survey a vlastné výpočty
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4 Zhrnutie a závery
Analýza ukázala, že počet čerstvých absolventov VŠ sa v posledných rokoch stále zvyšuje. Zatiaľ čo v rokoch 2004-2008 (päťroč-
ná skupina pre výpočet hodnoty v roku 2009) přišlo každý rok na trh práce v priemere 21 tisíc absolventov VŠ, v rokoch 2010-2014 
(päťročná skupina pre výpočet hodnoty v roku 2015) to bolo už v priemere 29 tisíc absolventov VŠ ročne. Analýza taktiež ukázala, 
že absolventi obsadzujú mimo tradične vysokoškolských miest vo vyššej miere aj pracovné miesta, ktoré predtým neboli považované 
za vysokoškolské, teda miesta s nižšou kvalifikačnou náročnosťou.

Priemerná kvalifikačná náročnosť pracovných miest obsadených na Slovensku čerstvými absolventmi VŠ sa do roku 2015 oproti roku 
2011 znížila a to o 0,30 bodu (z 5,70 na 5,40).

KVALIFIKAČNÁ NÁROČNOSŤ PRACOVNÝCH MIEST NA SLOVENSKU, 2011-2015

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl Slovenskej republiky (VZPS) a vlastné výpočty

Z vývoja obsadzovania tradičných vysokoškolských povolaní (povolania z hlavných skupín ISCO 1, ISCO 2 a ISCO 3) sa ukazuje, 
ako poklesol počas minulých piatich rokov podiel nových absolventov v týchto skupinách: z 82,3 % v roku 2011 na 67,8 % v roku 
2015. To predstavuje pokles o necelých 15 percentuálnych bodov. Znamená to teda, že počas týchto piatich rokov sa podiel 
absolventov, ktorí pracujú v tradičných vysokoškolských povolaniach, podstatne znížil. Zároveň sa zvýšil podiel absolventov, ktorí 
pracujú v nižších úradníckych povolaniach (ISCO 4) a povolaniach zo skupiny služieb a predaja (ISCO 5), čo predtým nezahŕňalo 
vysokoškolské povolania a ešte pred 15 rokmi v nich takmer vôbec žiadni vysokoškoláci nepracovali. Teraz v nich pracuje už viac 
než štvrtina nových absolventov.

Pokles podielu čerstvých vysokoškolákov, ktorí pracujú v tradičných vysokoškolských povolaniach, však nie je rovnaký vo všetkých 
odboroch vzdelania vysokoškolákov. Existujú odbory, u ktorých je pokles vysokoškolákov v tradičných vysokoškolských profesiách 
podobný, ako je celkový priemer, t.j. okolo 15 p.b. (Humanitné vedy a umenie, Spoločenské vedy, obchod a právo, Technické vedy, 
výroba a stavebníctvo a Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť), u niektorých odborov je pokles jednoznačne nižší (predovšetkým ide o 
skupinu odborov Vzdelávanie a výchova, kde pokles činí len 7 p.b.) a u niekoľkých odborových skupín je potom pokles len mierne nižší 
než priemerný (Prírodné vedy, matematika a informatika, 12 p.b., Služby, 13 p.b.). Len u jednej skupiny odborov – Poľnohospodárstvo 
a veterinárstvo – je pokles výrazný, oproti celkovému priemeru je viac než dvojnásobný (34 p.b.). Samozrejme, potom existujú taktiež 
v odborovom porovnaní zodpovedajúce rozdiely v podiele tých, ktorí pracujú v povolaniach v skupinách nižších úradníckych povolaní 
(ISCO 4) a v službách a predaji (ISCO 5). Už v roku 2011 boli medzi absolventmi podľa absolvovanej skupiny odborov rozdiely, ktoré 
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sa v niektorých prípadoch ešte prehĺbili. Rozdiely medzi odborovými skupinami sú taktiež v obsadzovaní povolaní v skupinách ISCO 6 
až 9, ktoré v podstate žiadne vysokoškolské povolanie nezahŕňajú.

Rozdiely v zmenách podielu uplatnenia čerstvých vysokoškolákov nastávajú taktiež pri porovnávaní podľa ekonomických sektorov. V je-
dinom sektore, v sektore primárnom, nastala úplne opačná tendencia oproti priemeru. Prišlo tu k zvýšeniu podielu (aj keď len malému) 
vysokoškolákov v tradičných vysokoškolských povolaniach. Ukazuje to zrejme, že doposiaľ nie všetky pracovné pozície v primárnom 
sektore, na ktorých by mali byť vysokoškoláci, boli vysokoškolákmi skutočne obsadené. V ostatných sektoroch už však nastal pokles. 
Pomerne malý pokles v porovnaní s celkovým priemerom nastal v kvartérnom podnikateľskom sektore, kde klesol podiel čerstvých 
vysokoškolákov v tradičných vysokoškolských povolaniach o 6 percentuálnych bodov. O niečo intenzívnejší pokles zaznamenaný 
v kvartérnom verejnom sektore (o 10 p.b.). Naopak, v sekundárnom a terciárnom sektore boli poklesy výraznejšie (21 a 23 p.b.). Medzi 
sektormi existujú taktiež veľké rozdiely medzi podielmi čerstvých vysokoškolákov, ktorí nepracujú na tradičných vysokoškolských pozí-
ciach. Predovšetkým v terciárnom sektore bol podiel vysoký už v roku 2011 (30 %) a do roku 2015 sa tento podiel takmer zdvojnásobil. 

Najviac čerstvých vysokoškolských absolventov nachádza na Slovensku uplatnenie v skupine povolaní Odborní pracovníci admi-
nistratívnych, podporných a obchodných činností (ISCO 33). V tejto skupine je zamestnaných približne 14 % čerstvých absolventov 
VŠ. Ďalšou skupinou povolaní, kde čerství absolventi VŠ nachádzajú v posledných rokoch svoje uplatnenie vo väčšej miere, sú Peda-
gogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní (ISCO 23), kde je zamestnaných necelých 11 % z čerstvých absolventov VŠ.

Pokiaľ porovnáme, kde sa uplatňujú čerství absolventi VŠ s ľuďmi s VŠ vzdelaním, ktorí majú viac než 50 rokov, a teda v nasledu-
júcich rokoch budú svoje pracovné miesta vplyvom  odchodu do dôchodku opúšťať, ukáže sa značný nesúlad. Hlavne v skupine 
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní hrozí v najbližších rokoch odchod veľkého množstva osôb do dôchodku 
a pre čerstvých absolventov nie je táto skupina povolaní tak atraktívna, aby všetky odchádzajúce osoby boli noví absolventi schopní 
nahradiť. Ako najkritickejšia sa javí situácia v skupine povolaní Učitelia v stredných školách (ISCO 233). Ďalšia skupina povolaní, 
kde hrozí v blízkej budúcnosti nedostatok osôb z dôvodu toho, že čerství absolventi nedokážu nahradiť osoby odchádzajúce do 
dôchodku, sú Lekári (ISCO 221).

Z pohľadu jednotlivých odvetví slovenskej ekonomiky je pre čerstvých absolventov VŠ najatraktívnejší (nájde v ňom uplatnenie 
najviac absolventov) odvetvie Verejná správa a obrana. V ňom sa uplatní približne 14 % zo všetkých čerstvých absolventov VŠ. 
Ďalších približne 11-12 % nachádza zamestnanie v týchto odvetviach: Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel, 
Vzdelávanie a Zdravotníctvo a sociálna pomoc. Spolu tak v týchto 4 odvetviach nachádza zamestnanie takmer polovica všetkých 
čerstvých absolventov VŠ.

Medzi zamestnanými absolventmi VŠ sa na Slovensku zvyšuje predovšetkým podiel osôb s odborom vzdelania Zdravotníctvo a 
sociálna starostlivosť a Technické vedy, výroba a stavebníctvo. Naopak, znižuje sa podiel osôb s odborom vzdelania Vzdelávanie a 
výchova, Spoločenské vedy, obchod a právo, Humanitné vedy a umení a Poľnohospodárstvo a veterinárstvo.

Pokiaľ porovnáme vzdelanostnú (odborovú) štruktúru čerstvých absolventov VŠ a zamestnaných vysokoškolákov, ktorí majú viac než 
50 rokov, ukáže sa, že z tohoto pohľadu hrozí najväčší nedostatok osôb medzi zamestnanými na Slovensku pre pracovné miesta 
obsadené osobami s odborom vzdelania Stavebníctvo a inžinierské staviteľstvo (ISCED 582), Elektrotechnika a energetika (ISCED 
522), Rastlinná a živočíšna výroba (ISCED 621), Strojárenstvo, kovovýroba a metalurgia (ISCED 521) a Príprava učiteľov všeobecne 
vzdelávacích predmetov (ISCED 145).

V porovnaní so situáciou v iných štátoch Európy vychádza Slovensko z pohľadu kvalifikačnej náročnosti pracovných miest pre vyso-
koškolákov (či už mladých, tak celkovo) priemerne:

– Podľa kvalifikačnej náročnosti pracovných miest obsadených vysokoškolákmi patrí Slovensku 15. miesto mezi 34 hodnotenými 
krajinami.

– V porovnaní kvalifikačnej náročnosti pracovných miest obsadených mladými vysokoškolákmi patrí Slovensku 19. miesto.

– Kvalifikačná náročnosť všetkých pracovných miest obsadených všetkými vysokoškolákmi je na Slovensku asi o 3 % vyššia, než 
kvalifikačná náročnosť pracovných miest, na ktorých pracujú mladí vysokoškoláci (čerství absolventi). To radí Slovensko na 13. 
miesto.

– Kvalifikačná náročnosť pracovných miest obsadených mladými vysokoškolákmi dosahuje na Slovensku úroveň 176 % kvalifi-
kačnej náročnosti pracovných miest obsadených mladými osobami s nižším vzdelaním. To radí Slovensko na 16. miesto medzi 
krajinami.
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1 Pojem zamestnateľnosti absolventov 
Už v tom, ako je definovaný pojem zamestnateľnosť (employability), sa medzi krajinami prejavujú rozdiely. Pokúsime sa tieto rozdiely 
vysvetliť a hlavne ukázať, aké to má ďalšie podstatné súvislosti. Na základe komparatívnych rozborov je totiž možné povedať, že 
existujú dva hlavné prístupy, ktoré potom vedú k rôznym riešeniam, opatreniam a používaným nástrojom v oplyvňovaní vysokého 
školstva, aj keď ich nie je možné úplne oddeliť. Zameriavajú sa na: 

– stranu dopytu, aké zamestnanie sa na trhu práce požaduje (employment-centred), a teda na to, na čo musia vysoké školy 
reagovať, 

– stranu ponuky, a teda na to, akými kompetenciami nevyhnutnými pre trh práce majú absolventi disponovať (competence-cen-
tred) a ako vysoké školy definujú profil absolventa. 

Employment-centred (dopyt)

Tento pojem sa zameriava predovšetkým na mieru zamestnanosti absolventov a úlohu vysokých škôl ponecháva relatívne otvorenú. 
Vysoké školy môžu využívať rôzne spôsoby, aby zvýšili šance absolventov pomerne rýchlo si nájsť prácu: začleniť prax do študijných 
programov, zapojiť zamestnávateľov do ich prípravy, ako aj do výučby a poskytovať študentom kariérne poradenstvo. 

Competence-centred (ponuka) 

Tento pojem kladie vysokým školám ďalšie, konkrétnejšie úlohy, a to vybaviť študentov okrem odborných vedomostí a znalostí aj 
generickými, prenositeľnými či kľúčovými kompetenciami. Spôsob, akým to dosiahnu, je však ponechaný na samotných vysokých 
školách. Môžu osvojovanie týchto kompetencií začleniť do existujúcich programov, alebo kurikulum rozšíriť o nové špecifické kurzy. 

V Národnom projekte v SR, na ktorý nadväzujeme, boli uplatnené oba vyššie uvedené prístupy. Tak v rovine analytickej, ako aj 
intervenčnej.

V oficiálnych dokumentoch členských krajín EÚ sa uplatňujú tiež obidva uvedené pojmy zamestnateľnosti, mnoho krajín ich pritom 
kombinuje. Nasledujúca schéma ukazuje rozdiely medzi nimi (značenie krajín zodpovedá praxi, ktorú používa Európska komisia 
a Eurydice). Niektoré krajiny svoje požiadavky rešpektovať potreby trhu práce (teda dopyt) vyjadrujú vo svojich dokumentoch len 
všeobecne, iné požadujú zapojenie zamestnávateľov aj do prípravy študijných programov. Veľmi často sa prejavujú rozdiely aj 
v rámci jednotlivých krajín pre rôzne typy vysokoškolských inštitúcií (univerzity, vysoké odborné školy, polytechnické školy, odborné 
akadémie a pod.) 

OBRÁZOK 1: POHĽADY A PRÍSTUPY K ZAMESTNATEĽNOSTI V OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA (HIGHER EDUCATION)  

Zdroj: Eurydice 
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Vo vnímaní zamestnateľnosti ako employment-centred (strana dopytu) ide teda o to, aké majú absolventi vyhliadky nájsť si zamest-
nanie a vysoké školy sa často hodnotia podľa miery zamestnanosti ich absolventov. Ak sa uplatňuje viac zameranie na absolventov, 
teda vo vnímaní zamestnateľnosti ako competence-centred (strana ponuky), vysoké školy zodpovedajú za prípravu „zamestnateľ-
ných“ absolventov a zároveň majú za úlohu vybaviť absolventov zodpovedajúcimi kľúčovými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre 
nájdenie pracovného miesta. 

Bez ohľadu na zvolený prístup sa však väčšina krajín zameriava na všetkých študentov alebo absolventov a väčšinou neberie ohľad 
na znevýhodnené skupiny (len tri štáty sú výnimkou: Estónsko, Grécko a Veľká Británia). Dôležitým záverom realizovaných analýz je 
preto tiež poznatok, že snaha o zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní sa nemôže obmedziť len na rozširovanie prístupu 
študentov z nedostatočne reprezentovaných/zastúpených skupín spoločnosti1, ale musí zahŕňať i ďalšie etapy ich štúdia, jeho dokon-
čenie a úspešný prechod na pracovný trh. 

Z hľadiska rozširovania účasti na vysokoškolskom vzdelávaní majú totiž vysoké školy dôležitú úlohu vo zvyšovaní zamestnateľnosti 
predovšetkým študentov z nedostatočne reprezentovaných/zastúpených skupín spoločnosti. Študenti z nedostatočne zastúpených 
skupín spoločnosti (napr. pre svoju národnosť, socio-ekonomický status alebo rodinný pôvod a vzdelanostné zázemie, zdravotné 
postihnutie či inú charakteristiku) sú totiž pri hľadaní zamestnania na pracovnom trhu absolventov systematicky znevýhodňovaní. 
Vysoké školy musia pre nich zabezpečiť predovšetkým cielené kariérne poradenstvo, ktorého cieľom je posilniť ich sebavedomie 
a sebaúctu a odstrániť tak nepriame zábrany ich úspešného vstupu na trh práce. Na rozdiel od priamych zábran, teda ich diskriminá-
cie zo strany zamestnávateľov, sa totiž často sami vylúčia zo súťaže o získanie pracovného miesta zodpovedajúceho ich kvalifikácii. 

1 Ide o študentov, ktorí sú v rámci svojej skupiny nedostatočne zastúpení na školách v porovnaní s majoritnou spoločnosťou, viď vysvetlenie ďalej v texte.



346 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

2 Štát aj vysoké školy 
monitorujú zamestnateľnosť 
a uplatnenie absolventov

Zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl sa v posledných rokoch po nebývalej expanzii vysokých škôl a v dobe doznievajúcej 
ekonomickej krízy, stáva jedným z naliehavých problémov ďalšieho rozvoja vysokého školstva v Európe. Aspoň v stručnosti teda 
chceme popísať súčasné snahy Európskej komisie i vybraných európskych krajín o zvýšenie zamestnateľnosti absolventov vysokých 
škôl. Ďalej to, ako sa zamestnateľnosť hodnotí a akú významnú rolu má zabezpečovanie kvality, rovnako ako spôsoby sledovania 
zamestnateľnosti.

2.1 Hodnotenie zamestnateľnosti absolventov 
Výsledky, ktoré dosahujú vysoké školy v zamestnateľnosti absolventov, sú často hodnotené externe. Najvýraznejšie sa kritériá za-
mestnateľnosti absolventov uplatňujú v procese zaisťovania kvality, ktorá je hlavným mechanizmom, ako prinútiť vysoké školy, aby 
zvyšovali zamestnateľnosť svojich absolventov. Vo viac ako 20 európskych krajinách je povinnosťou vysokých škôl predkladať 
údaje o zamestnateľnosti absolventov pri akreditácii študijných programov, alebo pri priebežnom hodnotení inštitúcií a študijných 
programov. Avšak v 9 krajinách je toto kritérium voliteľné, a dokonca v 6 krajinách sa v rámci procesu hodnotenia a zaistenia kvality 
vysokoškolského štúdia o niečom takomto vôbec neuvažuje. Na Slovensku, ako uvádzame v iných častiach štúdie, je toto kritérium 
doteraz tiež poddimenzované.

Kritériá zamestnateľnosti sa môžu uplatňovať rôznym spôsobom. V niektorých krajinách musia vysoké školy preukazovať, že ich 
študijné programy zodpovedajú požiadavkám trhu práce, v iných, že do prípravy študijných programov sú zamestnávatelia priamo 
zapojení, alebo že školy berú do úvahy ich názory a odporúčania. V niektorých krajinách musia vysoké školy pravidelne uvádzať 
údaje o zamestnanosti absolventov, alebo aspoň preukazovať, že majú zavedený systém ich pravidelného sledovania. Napríklad 
v Taliansku sa sleduje, či na vysokých školách existujú služby podporujúce prechod absolventov na trh práce; zamestnateľnosť a 
uplatnenie absolventov sleduje centrálne projekt AlmaLaurea, ktorý síce významne finančne podporuje ministerstvo (a tiež európske 
fondy), ale odohráva sa v réžii agentúry, ktorú spoločne založili univerzity. 

Ďalšia forma, ako zaistiť, že sa pri hodnotení kvality uplatnia kritériá zamestnateľnosti a študijné programy zodpovedajú požia-
davkám trhu práce, alebo že sa na ich vývoji zamestnávatelia podieľajú, je priama účasť zamestnávateľov v procese externého 
hodnotenia a zaistenia kvality. Takto sa postupuje asi v polovici európskych vysokoškolských systémov. 

Niektoré krajiny používajú pre hodnotenie študijných programov podľa zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov aj ďalšie zdro-
je informácií, ako napríklad prieskum zamestnávateľov. Zisťujú ich spokojnosť s úrovňou znalostí a kompetencií vysokoškolákov 
prijatých bezprostredne po ukončení štúdia a rovnako s tým, ako zodpovedajú požiadavkám daného pracovného miesta. Takéto 
prieskumy sa uskutočňujú v mnohých európskych krajinách. Napríklad v Írsku sa prvý takýto národný prieskum realizoval v roku 
2012 a v ďalších rokoch sa bude periodicky opakovať. V Nemecku takéto prieskumy organizuje Asociácia nemeckých obchodných 
komôr a priemyslu (Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)). V roku 2014 realizovala prieskumy viac ako 2000 nemec-
kých zamestnávateľov, ktorí sa vyjadrovali k otázkam uplatnenia absolventov vysokých škôl.

Zdrojom ďalších informácií sú aj samotné vysoké školy. Môžu nielen organizovať prieskum u svojich absolventov, ale tiež zverejňo-
vať opatrenia na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Napríklad ústredný orgán pre financovanie vysokého školstva v Anglicku (HEFCE) 
vyžaduje, aby vysoké školy informovali, ako prispievajú k zamestnateľnosti svojich študentov, ich prechodu do zamestnania a ďalšej 
pracovnej kariére. 

Jedným z dôležitých cieľov hodnotiacich procesov je zverejňovanie relevantných informácií o vysokých školách a ich študijných 
programoch pre potreby dnešných a budúcich študentov. Napríklad v Spojenom kráľovstve sú na oficiálnej webovej stránke Unistats 
porovnávané údaje o spokojnosti študentov jednotlivých vysokých škôl, o akreditácii študijného programu odbornými organizáciami 
(Professional, Statutory and Regulatory Bodies – PSRBs), o zamestnanosti a príjmoch absolventov, ako aj vyjadrenie samotných 
vysokých škôl o zamestnanosti svojich absolventov. 

http://vsmonitor.wordpress.com/2014/01/22/uplatneni-italskych-absolventu-se-stale-zhorsuje/
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Britská agentúra pre štatistiku vysokého školstva (Higher Education Statistics Agency, HESA) zverejňuje ukazovatele výkonnosti 
jednotlivých inštitúcií, medzi ktorými je aj miera zamestnanosti absolventov. V Bulharsku zverejňuje ministerstvo vzdelávania a vedy 
rebríček vysokých škôl, v ktorom je zamestnanosť a mzda absolventov časťou jedného zo 6 zložitých ukazovateľov „pracovná 
kariéra a relevancia pre trh práce“. 

Mnoho krajín (medzi nimi i Česká republika) zavádza systémy výkonového alebo účelového financovania, kde zamestnateľnosť 
absolventov má vplyv na financovanie inštitúcií. Napríklad v Španielsku sa zamestnateľnosť berie do úvahy pri financovaní vysokých 
škôl. Meria sa mierou zamestnanosti absolventov jeden rok a päť rokov po ukončení štúdia a percentom absolventov, ktorí päť rokov 
po ukončení štúdia majú vyšší príjem, ako ľudia so stredoškolským vzdelaním. V Taliansku patrí medzi ukazovatele, ktoré majú vplyv 
na financovanie vysokých škôl, okrem iného, aj počet stáží v rámci študijného programu a podiel zamestnaných absolventov jeden 
rok po ukončení štúdia na celkovom počte absolventov danej školy a študijného programu. V Českej republike je finančná čiastka 
pre vysoké školy na 80 % alokovaná normatívne, a to cca z ¾ podľa počtu študentov a asi z ¼ podľa ukazovateľov kvality, pričom 
jedným z nich je aj miera zamestnanosti absolventov. 

V Rakúsku sa rozpočet verejných univerzít skladá zo základného rozpočtu a štrukturálnych fondov pre vysoké školy, pričom základ-
ný rozpočet je výsledkom dohody o výkonoch medzi vysokou školou a Spolkovým ministerstvom pre vedu, výskum a hospodárstvo, 
ktorá je uzatváraná každý tretí rok. Vysoká škola musí uviesť svoje zámery, okrem iného aj z hľadiska zvyšovania zamestnateľnosti 
absolventov. Rovnako vo Fínsku je od roku 2014 časť financií odborných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu založená na údajoch 
o zamestnateľnosti ich absolventov. 

2.2 Sledovanie zamestnanosti absolventov 
Najčastejším a najpresnejším nástrojom pre hodnotenie zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov sú prieskumy organizované 
vysokými školami alebo inými inštitúciami, založené na hodnotení študijného programu. Umožňujú nielen merať podiel absolventov, 
ktorí sa zamestnali, ale aj popisovať kvalitu pracovného miesta, dĺžku jeho hľadania, spokojnosť absolventa, ako aj to, či kompeten-
cie absolventa zodpovedajú požiadavkám pracovného miesta. Rovnako umožňujú analyzovať dopad na jednej strane osobných 
charakteristík absolventa a na druhej strane študijného programu, ktorý absolvoval. 

Na európskej úrovni existuje niekoľko prieskumov (CHEERS, REFLEX, HEGESCO a TRACKIT), ktoré umožňujú vzájomné porovnanie. 
Najčastejšie boli realizované v obmedzenom počte európskych krajín a len jednorázovo, čo neumožňuje porovnanie v čase. Aj 
preto sa v súčasnej dobe s podporou Európskej komisie spracováva projekt EuroGraduate (ako feasibility study), ktorý má niektoré 
hlavné nedostatky týchto prieskumov odstrániť. Je však zrejmé, že výsledky celoeurópskeho prieskumu nemusia byť celkom rele-
vantné na úrovni jednotlivých vysokých škôl alebo dokonca fakúlt. Preto je potrebné systematicky a periodicky opakovať prieskumy 
zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov aj na národnej úrovni a vytvoriť tak účinný tok informácií medzi absolventmi, vysokoškol-
skými inštitúciami a správou vysokého školstva. 

Pravidelné prieskumy absolventov sa vykonávajú v štrnástich národných alebo regionálnych vysokoškolských systémoch v Európe, 
ad hoc prieskumy v ďalších šiestich (pozri obrázok 2: Prieskum zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov). Príklady prieskumov 
realizovaných v posledných rokoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke,   ktorá bola prevzatá z predbežnej správy projektu; ich pod-
robnejší prehľad je potom na webových stránkach EU Skills Panorama – Graduate survey. (V nasledujúcich kapitolách sú uvedené 
podrobnejšie informácie o situácii v Českej republike, v Nemecku, v Taliansku a vo Francúzsku.)

Vo Veľkej Británii sa monitoringu uplatnenia absolventov vysokých škôl venuje mnoho inštitúcií a organizácií, tak vládnych, ako aj 
nezávislých (vrátane študentských). Medzi najvýznamnejšie vládne inštitúcie patrí Vysokoškolská štatistická agentúra HESA (Higher 
Education Statistics Agency), ktorá už dvadsať rokov pravidelne každý rok spracúva údaje o uplatnení absolventov zhruba pol roka 
po ukončení štúdia a zverejňuje ich už od roku 1996 v každoročnej publikácii o uplatnení absolventov vysokých škôl (Destinácia ab-
solventov vysokoškolského vzdelávania, Destinations of Leavers from Higher Education). HESA však od roku 2002 spracováva kaž-
dé dva roky aj longitudinálny výskum rovnakých absolventov znovu zhruba 3,5 roka po ukončení vysokoškolského štúdia. Taktiež z 
tohto výskumu HESA každý druhý rok vydáva publikáciu Longitudinálny výskum destinácie absolventov vysokých škôl (Destinations 
of Leavers from Higher Education Longitudinal Survey). Longitudinálny výskum absolventov je oveľa viac zameraný aj na ich vlastné 
hodnotenie pracovnej kariéry po ukončení vysokej školy.

Prakticky všetky európske krajiny už nejaký prieskum absolventov vysokých škôl realizovali (aspoň na úrovni niektorých vysokoškol-
ských inštitúcií – na obrázku sú uvedené Chorvátsko a Čierna Hora ako krajiny, kde prieskumy doposiaľ neprebiehajú). Od vydania 
publikácie Eurydice však v Chorvátsku prebehli prieskumy s vymedzeným záujmom, napr. o niektoré odbory štúdia a v Čiernej Hore 
sa ich hlavná univerzita, University of Montenegro – Podgorica, zúčastnila medzinárodného projektu CONGRAD, v rámci ktorého 
prebehol prieskum uplatnenia absolventov vysokých škôl; tohto projektu sa zúčastnili aj univerzity zo Srbska a Bosny a Hercegoviny. 

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/UsefulResources/?lookupid=1001&usefulresourcecategoryid=1001&
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/UsefulResources/?lookupid=1001&usefulresourcecategoryid=1001&
https://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_pubs&task=show_pub_detail&pubid=1708&Itemid=
https://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_pubs&task=show_pub_detail&pubid=1714&Itemid=
https://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_pubs&task=show_pub_detail&pubid=1714&Itemid=
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OBRÁZOK 2: PRIESKUM ZAMESTNATEĽNOSTI A UPLATNENIA ABSOLVENTOV

V mnohých krajinách je možné zreteľne vnímať vyššiu mieru záujmu o oblasť uplatnenia absolventov vysokých škôl. Spolkové Mi-
nisterstvo pre vzdelávanie a výskum v Nemecku podporilo projektom spoluprácu dvoch inštitúcií: DZHW (Nemecké centrum pre 
vysokoškolský a vedecký výskum) a pracoviska INCHER (Medzinárodné centrum pre vysokoškolský výskum) Univerzity Kassel, aby 
prepojili tieto svoje dva projekty, ktoré sa zaoberajú prieskumom uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl. Ďalšie krajiny, ako naprí-
klad Maďarsko, podporili v minulých rokoch rozvoj nových systémov integrovaného prístupu k podpore absolventov vysokých škôl, 
ktorý zahŕňa sledovanie kariéry absolventov jeden rok, tri roky a päť rokov po ukončení štúdia a zahŕňa 95 % študentskej populácie 
(návratnosť dotazníkov je do 20 %, vzorka tak každoročne dosahuje od roku 2010 viac ako 20 tisíc respondentov). Iné krajiny 
(napr. Nórsko, Poľsko) rozvíjajú systémy postavené na administratívnych dátach. Nórsky štatistický úrad vedie databázu všetkých 
absolventov vysokých škôl a obsahuje informácie o ich dosiahnutom vzdelaní, o všetkých doterajších zamestnaniach, vykonávaných 
profesiách, plate a zahŕňa aktuálne kontaktné adresy. Absolventi sú dopytovaní 6 mesiacov po absolvovaní vysokej školy a v on-line 
dotazníku odpovedajú na otázky týkajúce sa spôsobu získania práce, nakoľko daná práca zodpovedá ich dosiahnutému vzdelaniu, 
hodnotenia absolvovaného štúdia a podobne. 

Podobný prístup sa rozvíja vo Švajčiarsku, kde od roku 2010 štatistický úrad mohol využívať administratívne dáta o absolventoch, 
t.j. informácie o ich zamestnaní, plate a pod. Od roku 2015 môže štatistický úrad ďalej prepájať rôzne databázy cez čísla sociál-
neho poistenia na účely štatistického využitia. Administratívne dáta sú tak dopĺňané prieskumami, ktoré zisťujú bežné informácie o 
prechode na trh práce, súčasnom zamestnaní a hodnotení získaného vzdelania. Podobný zámer existuje aj v Litve, kde sa rozvíja 
systém s cieľom dlhodobého sledovania uplatnenia absolventov na trhu práce (6 mesiacov, 3 roky a 5 rokov po absolvovaní) a prvé 
prieskumy prebehli v roku 2014. 

Len niektoré z týchto krajín však získané informácie a výsledky prieskumov aj systematicky využívajú. Najčastejšie v procese hodno-
tenia a zabezpečenia kvality alebo pre evaluáciu vysokoškolských študijných programov, a tiež pre informačné a poradenské služby 
pre budúcich aj dnešných študentov a absolventov vysokých škôl. Čoraz viac krajín však používa tieto výsledky pre celkové riadenie 
vysokoškolského systému a pri hodnotení a financovaní jednotlivých vysokých škôl. 
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2.3 Uplatnenie absolventov vysokých škôl v 
Českej republike: séria projektov REFLEX

V Českej republike realizujú vlastné prieskumy uplatnenia svojich absolventov mnohé vysoké školy, centrálne je uplatniteľnosť absol-
ventov vysokých škôl zisťovaná v rámci série projektov nazvaných súhrnne REFLEX. Prieskumy REFLEX 2010 a REFLEX 2013 (očakáva 
sa pokračovanie v podobe REFLEX 2016) nadväzujú na medzinárodný projekt REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge 
Society: New Demands on Higher Education in Europe) realizovaný v 15 európskych krajinách vrátane ČR a v Japonsku v rokoch 
2004-2007. Česká republika sa takisto zúčastnila aj predchádzajúceho medzinárodného projektu CHEERS (Higher Education and 
Graduate Employment in Europe), ktorý sa uskutočnil v 12 európskych krajinách vrátane ČR v rokoch 1997-2000. Časový prehľad 
jednotlivých prieskumov projektu REFLEX (ktorému predchádzal projekt CHEERS) v Českej republike a počet respondentov v jednot-
livých prieskumoch ukazuje nasledujúci graf.

VÝSKUMY UPLATNENIA ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL: SVP PEDF UK (1994-2015)

Zdroj: SVP, 20143

Dôležitým výsledkom medzinárodných projektov bolo okrem iného aj vytvorenie siete naďalej aktívnych a spolupracujúcich eu-
rópskych pracovísk (pôsobiacich väčšinou na univerzitách), ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Aj vďaka tomu sa podarilo 
realizovať ďalšie medzinárodné projekty ako napríklad HEGESCO (8 krajín východnej Európy v rokoch 2007-2009), PROFLEX (6 
krajín Južnej Ameriky v rokoch 2008-2010) alebo CONGRAD (3 balkánske krajiny v rokoch 2011-2014). Nadviazalo na ne však 
aj mnoho národných iniciatív napríklad v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Veľkej Británii, Írsku alebo v Holandsku a patrili 
medzi ne aj projekty REFLEX 2010 a REFLEX 2013 realizované v Českej republike.

Hlavným riešiteľom a koordinátorom projektu REFLEX 2013: Zamestnateľnosť a uplatnenie absolventov vysokých škôl na pracovnom 
trhu a hodnotenie získaného vysokoškolského vzdelania je Stredisko vzdelávacej politiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej 
v Prahe (ďalej len SVP PedF UK). Tento projekt vychádza práve zo skúseností pracoviska, ktoré ich získalo vďaka zapojeniu sa do 
medzinárodných projektov (medzi nimi aj REFLEX) a z dlhodobej spolupráce SVP PedF UK s najvýznamnejšími zahraničnými pra-
coviskami.

3 Ryška, R., Zelenka, M., Koucký, J. Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol, Výsledky šetření REFLEX 2013. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita 
Karlova v Praze, 2014
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V súvislosti s dopadmi ekonomickej krízy sa po celej Európe v posledných niekoľkých rokoch výrazne zvyšuje pozornosť venovaná 
uplatneniu absolventov tak na úrovni jednotlivých krajín, ako aj na medzinárodnej úrovni. Čím ďalej, tým výraznejšie sa presadzujú 
názory, že uplatnenie absolventov v praxi patrí k najvýznamnejším merítkam efektívnosti vzdelávacej funkcie vysokých škôl. Práve 
pre význam a dôležitosť problémov zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov bol s podporou Európskej komisie na konci roka 
2013 zahájený nový dvojročný celoeurópsky projekt EuroGraduate (feasibility study). Má vytvoriť dostatočné predpoklady pre 
následne realizované celoeurópske prieskumy absolventov.

Aj v Českej republike rastie na strane verejnosti a uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ako aj na strane politikov a predstaviteľov 
verejnej správy a taktiež aj na strane inštitúcií vyššieho vzdelávania záujem o informácie o postavení a úspešnosti vysokoškolákov. 
Preto SVP PedF UK predpokladá, že aj v Českej republike bude pokračovať tradícia prieskumu absolventov vysokých škôl. Vzhľa-
dom na problémy, ktoré postupne prináša expanzia a masifikácia českého vysokého školstva, možno za minimálny interval medzi 
dvoma po sebe realizovanými výskumami, považovať tri roky. SVP PedF UK preto navrhuje, aby sa ďalší prieskum REFLEX konal 
najneskôr v roku 2016.

Charakteristiky doposiaľ realizovaných celoštátnych prieskumov, ktoré v Českej republike prebehli ako národné projekty alebo ako 
súčasť európskych projektov a prvý náčrt oboch pripravovaných projektov (medzinárodného aj národného), ktoré možno v najbliž-
ších rokoch očakávať, prináša „box“ na nasledujúcej strane.

Cieľom série projektov REFLEX je zmapovanie zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov vysokých škôl na pracovnom trhu. Posled-
ný prieskum v roku 2013 zastihol absolventov jeden až päť rokov po získaní vysokoškolského diplomu.

Tento cieľ je obzvlášť dôležitý vzhľadom na to, že sa v českom vysokom školstve umocňuje vplyv expanzie vysokého školstva, čo 
sa približne po roku 2007 začalo premietať aj do rýchleho rastu počtu absolventov. Pričom to vplývalo na postupné zapĺňanie 
obvyklých pracovných miest vysokoškolákov, ktoré pri ich nedostatku vykonávali tiež absolventi s nižším vzdelaním, a na postupné 
obsadzovanie miest, ktoré obvykle neboli pracovnými miestami vysokoškolákov. 

 

http://www.eurograduate.eu/index_html
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CELOŠTÁTNE VÝSKUMY UPLATNENIA ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL V ČR
PO ROKU 1990

1996 – 1999 CHEERS Careers after Higher Education: A European Research Study 

  medzinárodný projekt za účasti 12 krajín vrátane ČR

  v roku 1998 bolo v ČR zozbieraných viac ako 4 tisíc dotazníkov od absolventov vysokých škôl   
  z rokov 1993 až 1994 (4 – 5 rokov po získaní diplomu)

2004 – 2007  REFLEX  The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands   
   on Higher Education in Europe

  medzinárodný projekt za účasti 16 krajín vrátane ČR

  v roku 2006 bolo v ČR zozbieraných 6 794 dotazníkov od absolventov vysokých škôl    
  z rokov 2001 až 2001 (4 – 5 rokov po získaní diplomu)

  nevážená vzorka absolventov zahŕňala 17 % bakalárov, 82 % magistrov a 1 % PhD.

2010 – 2011 REFLEX 2010 Zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl a ich postavenie   
  na pracovnom trhu

  národný výskum v ČR: absolventi z rokov 2005 a 2006 (4 – 5 rokov po získaní diplomu)

  zapojilo sa 20 verejných, jedna štátna a tri súkromné VŠ

  dotazník bol prvýkrát prístupný cez internet

  celkovo bolo zozbieraných 8 629 z veľkej časti využiteľných dotazníkov

  nevážená vzorka absolventov zahŕňala 32 % bakalárov, 67 % magistrov a 1 % PhD.

2013 – 2014 REFLEX 2013 Uplatnenie absolventov vysokých škôl a hodnotenie získaného vzdelania

  cieľová skupina: absolventi VŠ z rokov 2008 až 2012 (teda aj čerství absolventi)

  zúčastnilo sa 20 verejných, jedna štátna a 15 súkromných VŠ

  dotazník prístupný cez internet; dotazník aj pre zamestnávateľov absolventov

  bolo zozbieraných (po očistení dátového súboru)

  31 713 úplne a 34 305 vyplnených dotazníkov využiteľných pre väčšinu analýz

  nevážená vzorka absolventov zahŕňa 34,9 % bakalárov, 60,8 % magistrov a 4,3 % PhD.

  prvýkrát (pilotne) bol použitý aj dotazník pre zamestnávateľov absolventov: 1 115 respondentov

2014 – 2015 EUROGRADUATE feasibility project

  projekt pre Európsku komisiu rieši medzinárodné konzorcium vedené nemeckým DZHW    
  a za účasti rakúskeho IHS, českého EPC (SVP PedF UK) a medzinárodného ESU

2016 – 2017 PROJEKT REFLEX 2016

  odporúčanie SVP PedF UK na pokračovanie projektu REFLEX 2016 (absolventi z rokov 2011 až 2015)
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Na tento cieľ nadväzuje ďalší, ktorým je nájsť silné a slabé stránky v zamestnateľnosti a uplatnení absolventov v dostatočne konkrét-
nej a podrobnej štruktúre. Ako napríklad z hľadiska stupňov a odborov vzdelania absolventov na jednej strane, tak aj z hľadiska 
inštitúcií (vysokých škôl a fakúlt) na strane druhej. Cieľom je teda sledovať dôsledky ďalšieho vývoja počtu a štruktúry absolventov 
na ich uplatnenie a očakávané trendy, ktoré sa prejavia v nasledujúcich rokoch.

Výsledky, tak celkové, ako aj štrukturálne, sú porovnávané vo vývoji. Doteraz sú k dispozícii predovšetkým posledné tri prieskumy, 
teda z rokov 2006, 2010 a 2013. Sú sledované súvislosti medzi vývojom vysokého školstva a trhom práce. Výsledky prieskumov 
umožňujú vykonávať analýzy, ktoré objavujú tendencie vedúce k problémom spojeným s nadbytkom či nedostatkom absolventov, 
alebo zisťujú, či dochádza k systematickému zhoršovaniu, alebo naopak, k zlepšeniu uplatnenia absolventov z určitých vysokoškol-
ských segmentov (z hľadiska absolvovaných stupňov a odborov vzdelania alebo inštitúcií).

Výsledky REFLEX-u v Českej republike sú tiež porovnávané s výsledkami obdobných prieskumov v iných vyspelých krajinách, a to vo 
vývoji, ktorý v posledných rokoch prináša doposiaľ neznámu dynamiku, ale aj v štruktúre, kedy sa napríklad absolventi niektorých 
odborov na trhu práce stretávajú so stále sa zväšujúcimi komplikáciami. Takéto porovnanie českých výsledkov je možné napríklad s 
výsledkami prieskumov absolventov v Nemecku, v Dánsku, v Taliansku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii alebo v USA.

Cieľom projektov série REFLEX je prirodzene prispieť taktiež k dlhodobo rozvíjaným znalostiam, modelom a konceptom o zamestna-
teľnosti a uplatnení absolventov vysokých škôl, o ich prechode zo vzdelávania na pracovný trh a o hodnoteniach získaného vysoko-
školského vzdelania, k vytváraniu takto zameranej databázy poznatkov a informácií a k ich následným analýzam.

V rámci projektu REFLEX boli v podobe otázok formulované niektoré hlavné oblasti, ktoré mali podporiť výsledky prieskumu; napríklad:

– Máme nedostatok alebo nadbytok vysokoškolákov?

– Zodpovedá ich odborová štruktúra požiadavkám pracovného trhu?

– Aké kompetencie absolventi majú (a na čo im sú) a aké im naopak chýbajú?

– Sú absolventi pripravení a hodnotia dosiahnuté vzdelanie tak, ako to predpokladajú vysoké školy?

– Je to z hľadiska vysokých škôl v súlade so stratégiami ich rozvoja?

– Aké dlhodobé dôsledky pre trh práce bude mať súčasný vývoj vysokého školstva v ČR?

– V čom je situácia našich absolventov podobná a v čom sa líši od iných európskych krajín?

– Aké odporúčania možno adresovať vláde, vysokým školám, zamestnávateľom a absolventom?

Dôležitým cieľom prieskumov je tiež poskytnúť samotným vysokým školám dáta o ich absolventoch a umožniť im tak vykonávať 
vlastné analýzy s priamou väzbou na ich konkrétne potreby, na ich výročné správy, dlhodobé zámery a pod. Výsledky prieskumu 
REFLEX 2013 budú navyše zapojené do širšieho a dlhodobejšieho programu „Čo robia absolventi „, ktorý prinesie informácie budú-
cim záujemcom o vysokoškolské štúdium a budú tak môcť ovplyvniť voľbu ich vysokoškolského štúdia.

Nárast terciárne vzdelaných medzi pracovnou silou predstavuje teda jeden z hlavných faktorov pri skúmaní postavenia absolventov 
vysokých škôl v Českej republike na trhu práce. Prieskum v roku 2013 prebiehal v podmienkach, kedy na trhu práce bolo medzi 
pracovnou silou viac ako 22 % osôb s terciárnym vzdelaním a aj naďalej sa očakáva, že podľa trendu počtov osôb v terciárnom 
vzdelávaní bude podiel ďalej dynamicky rásť. Len od polovice deväťdesiatych rokov totiž podiel narástol z hodnoty len málo prekra-
čujúcej 10 % vysokoškolsky vzdelaných osôb. Nárast osôb s vysokoškolským vzdelaním na trhu práce sa prejavuje v globálnych cha-
rakteristikách ich uplatniteľnosti, ako je štruktúra profesií, do ktorých absolventi nastupujú, a v ktorých po niekoľkých rokoch svojej 
praxe pracujú. Zvýšil sa ich podiel v profesiách, v ktorých bol ešte pred niekoľkými rokmi podiel vysokoškolákov takmer nulový, ako 
sú úradnícke profesie (ISCO 4) a profesie pracovníkov v službách a predaji (ISCO 5). Logicky tak z celkového počtu klesol podiel 
vysokoškolákov, ktorí pracujú v profesiách zvyčajne považovaných za vysokoškolské. Sami absolventi podľa hodnotenia vzdelania 
požadovaného na ich pracovné miesto v stále väčšej miere vypovedajú, že na ich pracovné miesto vysokoškolské vzdelanie potreb-
né nie je a že zďaleka nevyužívajú zručnosti získané pri štúdiu. 

To je však len časť mozaiky, pretože z hľadiska ich spokojnosti a opakovania voľby štúdia už také badateľné rozdiely nie sú. Tým, 
že vysokoškolské štúdium absolvujú ľudia, ktorí by ešte pred niekoľkými rokmi na štúdium ani nepomysleli a s ukončeným stredo-
školským vzdelaním s maturitou by na trhu práce našli zodpovedajúcu pracovnú pozíciu (tým myslíme predovšetkým absolventov 
stredných odborných škôl, ktorí nemali na stredoškolskej úrovni mimoriadne výsledky a nemali teda ani ďalšie študijné ambície), ich 
hodnotenia sú potom iné, ako by sme možno očakávali. Z výsledkov prieskumu sa ukazuje, že absolventi sú v podstate s prácou 
spokojní a opakovane by volili obdobné vzdelanie, ktoré absolvovali, a to bez ohľadu na to, aké uplatnenie im to prinieslo. Je taktiež 
zrejmé, že na pracovnom trhu dochádza k väčšej konkurencii. Aj takí absolventi vysokých škôl, ktorí možno ani predtým neboli príliš 
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kvalitní, sa dobre uplatňovali predovšetkým preto, že ľudia s ich vzdelaním boli potrební. Teraz však majú medzi sebou konkurenciu 
a samotný titul pre získanie dobrého miesta už nestačí, a ako vypovedajú aj zamestnávatelia, väčšina z nich sa pozerá na to, čo 
absolventi naozaj vedia a samotný titul nie je to hlavné pri rozhodovaní, či budú do zamestnania prijatí4. 

V časti výpovedí, kde absolventi hodnotili obdobie vzdelávania na vysokej škole, k nijakým výrazným zmenám nedošlo. Je to pocho-
piteľné, premeny v metódach výuky či iných podmienkach vzdelávania na vysokých školách sa zo svojej podstaty nemôžu prejaviť 
z roka na rok. Pri hodnotení vzdelania teda ide skôr o tendencie, avšak ani v nich nie sú zreteľné žiadne výrazné zmeny. Niektoré 
zistenia však môžu byť zaujímavé aj v kontexte zistení Národného projektu, ktoré v jednej z metód tento prieskum zrkadlili. Aj táto 
kohorta absolventov v ČR, skúmaná v roku 2013, hodnotí rovnako ako kohorty predchádzajúce, že vzdelávanie je výrazne zame-
rané na získavanie teoretických vedomostí a málo na praktické zručnosti a nadobúdanie skúseností. Trend znižovania úlohy učiteľa, 
ako hlavného zdroja informácií, ktorý sa prejavil vo výsledkoch prieskumov medzi rokmi 2006 a 2010 sa v roku 2013 zastavil a 
na rovnakej úrovni je od roku 2006 vnímané aj postavenie účasti na riešení projektov a problémov vo výučbe, čo platí aj pre prácu 
v skupinách. Mierny nárast bol zaznamenaný v podiele účasti absolventov na výskumných projektoch a v podiele praxí a stáží. 
Mierne kladnejšie ako v roku 2010 hodnotili absolventi v roku 2013 aj kvalitu vyučujúcich, čo v priemere znamenalo, že absolventi 
hodnotia dve tretiny vyučujúcich ako veľmi kvalitných. Medzi samotnými školami sú však badateľné rozdiely.

Pri hodnotení, na čo je vlastne štúdium dobré, došlo z hľadiska vzťahu absolvovaného štúdia a uplatniteľnosti na trhu práce k po-
stupnému miernemu uvoľneniu tohto vzťahu. Ukazuje sa to napríklad z odpovedí na otázky „Do akej miery je absolvované štúdium 
dobrým základom - pre vstup do práce; pre zvládanie súčasných pracovných úloh; pre budúcu pracovnú kariéru“. K najväčšiemu 
poklesu došlo v hodnotení, nakoľko je absolvované štúdium dobrým základom pre rozvoj podnikateľských zručností. Naopak, k 
miernemu posilneniu došlo pri hodnotení štúdia ako dobrého základu pre vlastný osobný rozvoj. Aj to však môže byť dôsledkom 
toho, že určitá časť absolventov síce nezískala zodpovedajúce zamestnanie, aké by sme u absolventa vysokej školy očakávali, 
avšak kladne je hodnotený vplyv vysokoškolského štúdia pre ich širšie poňatý osobný rozvoj, ktorý je však nevyhnutný aj pre dobré 
pracovné uplatnenie.

Dôležitou súčasťou prieskumu REFLEX je posúdenie úrovne kompetencií, teda zručností a znalostí, ktoré sú požadované na pracov-
ných miestach, ktoré absolventi zastávajú. Zároveň je pre možnosť zodpovedajúcich vzťahov zisťované hodnotenie absolventov, akú 
úroveň kompetencií majú sami a na akú úroveň daných kompetencií ich pripravila vysoká škola. Pri hodnotení úrovne kompetencií 
medzi absolventmi je nutné rozlíšiť, na akých pracovných miestach pracujú. Tí, ktorí pracujú na miestach s vyššou kvalifikačnou ná-
ročnosťou, teda v tradičných alebo aj nových vysokoškolských profesiách, majú úroveň kompetencií vyššiu, a tiež je na ich pozíciách 
vyžadovaná úroveň výrazne vyššia, ako na pozíciách tých absolventov, ktorí sú na pracovných pozíciách s nižšou kvalifikačnou 
náročnosťou. Mierny pokles priemernej úrovne kompetencií je tým pádom daný nárastom podielu absolventov na pozíciách s nižšou 
kvalifikačnou náročnosťou. V oboch skupinách, teda medzi absolventmi na pozíciách s vyššou kvalifikačnou náročnosťou a na pozí-
ciách s nižšou kvalifikačnou náročnosťou, však k žiadnym výrazným zmenám medzi jednotlivými meraniami nedošlo. 

V porovnaní s vlastnými kompetenciami absolventov však úroveň požadovaná v zamestnaní skôr mierne rastie. V najväčšej miere na-
rástli požiadavky na kompetencie spojené s flexibilitou. Tá ešte spoločne s kompetenciami ako sú inovácie a znalostný manažment, 
mobilizácia ľudských zdrojov a prezentácia patrí k tým kompetenciám, ktoré sú na pracovných pozíciách, zastávaných absolventmi 
vysokých škôl, vyžadované v najvyššej miere. Na druhej strane v priemere v najnižšej miere je podľa prieskumu REFLEX požadova-
ná podnikavosť. Rozpor, ktorý tu nastáva medzi vnímaním absolventov a zamestnávateľov, môže byť daný do istej miery odlišnými 
očakávaniami, ktoré majú jednotliví aktéri od svojich pracovných pozícií. 

4 Ryška, R., Zelenka, M., Koucký, J. Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol, Výsledky šetření REFLEX 2013. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita 
Karlova v Praze, 2014.
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VÝVOJ V SKUPINÁCH KOMPETENCIÍ

Zdroj: Reflex 2010 a 2013, SVP5

Nedostatky sa prejavujú predovšetkým v skupine tzv. mäkkých kompetencií. Nemalá časť absolventov nie je pripravená ponúknuť 
tieto kompetencie na takej úrovni, akú si vyžadujú ich pracovné miesta. Predovšetkým zručnosť komunikovať s ľuďmi a schopnosť 
zvládať záťažové situácie a prekážky sú kompetencie, ktoré sú plošne pre veľkú časť absolventov do určitej miery problematické, 
pretože ich nemajú na takej úrovni, aká je v zamestnaní vyžadovaná. K tomu sa pridávajú aj ďalšie: zručnosť identifikovať a riešiť 
problémy, zručnosť samostatne sa rozhodovať, schopnosť niesť zodpovednosť či schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam. 
V celej skupine mäkkých kompetencií je navyše hodnotenie úrovne získanej školským vzdelaním skôr nižšie a ukazuje sa, že v rámci 
vzdelávania nedochádza k nejakým výraznejším posunom k tomu, aby sa na rozvoj týchto kompetencií vzdelávacie programy viac 
zamerali, pretože z výpovedí absolventov sa nezdá, že by úroveň týchto kompetencií získavali na vyššej úrovni ako ich predchod-
covia. 

Je však tiež dôležité, či majú absolventi zodpovedajúcu úroveň kompetencií na svojich pracovných miestach. Ukazuje sa, že pomer-
ne vysoké podiely absolventov pracujú na miestach, kde sú vyžadované vysoké úrovne kompetencií. Napríklad zo skupiny všetkých 
absolventov sa od 35 % absolventov očakáva (vyžaduje sa v ich práci), že budú mať vysokú úroveň kompetencií v Schopnosti niesť 
zodpovednosť alebo v Zručnosti komunikovať s ľuďmi a vyjednávať, od tretiny sa očakáva vysoká úroveň v Schopnosti zvládať záťa-
žové situácie a prekážky. Od 29 % absolventov sa očakáva vysoká úroveň v Zručnosti samostatne sa rozhodovať a Zručnosti identifi-
kovať a riešiť problémy, u celej štvrtiny absolventov sa očakáva vysoká úroveň v Schopnosti prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, v 
Zručnosti pružného a tvorivého myslenia a konania a v Zručnosti pracovať s informáciami. Aby tomu tak bolo, muselo by zo všetkých 

5 Ryška, R., Zelenka, M., Koucký, J. Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol, Výsledky šetření REFLEX 2013. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita 
Karlova v Praze, 2014
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absolventov pribudnúť asi 5 – 10 % absolventov s touto vysokou úrovňou v daných kompetenciách. Ešte viac je to však v prípade 
Zručnosti komunikovať (14 %) a v prípade Schopnosti niesť zodpovednosť (12 %). Tieto disproporcie však nie sú obmedzené len na 
skupinu tzv. mäkkých kompetencií, ale prejavujú sa aj u odborných kompetencií: Odborné teoretické a metodologické vedomosti by 
malo mať na vysokej úrovni ďalších 9 % zo všetkých absolventov. Schopnosť využiť odborné znalosti v praxi na vysokej úrovni by 
malo dokázať ďalších 10 % absolventov. 

ZRUČNOSŤ IDENTIFIKOVAŤ A RIEŠIŤ PROBLÉMY                        ZRUČNOSŤ KOMUNIKOVAŤ S ĽUĎMI, VYJEDNÁVAŤ

       
Zdroj: Reflex 2010 a 2013,SVP

Obrázky ukazujú, že na najvyšších úrovniach dvoch vybraných skupín kompetencií – Zručnosti identifikovať a riešiť problémy a 
Zručnosti komunikovať s ľuďmi, vyjednávať (a platí to aj pre niektoré ďalšie predovšetkým mäkké či interpersonálne kompeten-
cie) existujú disproporcie medzi úrovňou vyžadovanou a úrovňou, ktorou absolventi skutočne disponujú.

Výsledky projektov série REFLEX ukazujú, aké dôležité je sledovať uplatnenie absolventov. Mnohé charakteristiky sledujú či nado-
búdajú trendy, ktoré by nemali zostať bez povšimnutia. Tieto trendy sú významné pre oblasť rozvoja systémového prostredia celého 
vysokého školstva, pre rozvoj celkovej štruktúry a objemu terciárneho vzdelávacieho systému, a tiež pre oblasť podpory rozvoja 
informačného prostredia pre všetkých aktérov, ktorí svojím správaním funkciu terciárneho prostredia ovplyvňujú či napĺňajú. Infor-
mácie o trendoch sú nemenej významné aj pre vysokoškolské inštitúcie, ktoré tak získavajú významné informácie, tak pre úpravu 
stratégie svojho rozvoja a fungovania, ako aj pre úpravu konkrétnych prvkov v konštrukcii a realizácii poskytovaných vzdelávacích 
programov. Z výsledkov tiež vyplýva, aký dôležitý bude ďalší prieskum uplatnenia absolventov (mal by sa konať po troch rokoch 
od minulého, teda v roku 2016), pretože vysoké počty absolventov, ktorí v týchto rokoch trh práce zapĺňajú, budú mať nepochybne 
nemalý vplyv na celé spektrum charakteristík, ktoré podávajú zásadné informácie o fungovaní systému vysokého školstva. 

Na záver kapitoly o projektoch Reflex, realizovaných v posledných desiatich rokoch v Českej republike, je možné pozrieť sa na 
jeden z veľmi zaujímavých výstupov z posledného výskumu Reflex 2013. Ukazuje základné charakteristiky zamestnateľnosti a 
uplatnenia absolventov v jednotlivých tzv. školoboroch, ktoré predstavujú kombináciu údajov o škole, ktorú absolvent študoval a o 
odbore, v ktorom absolvoval.

Základnými charakteristikami sú pritom miera nezamestnanosti absolventov (zamestnateľnosť), podiel absolventov pracujúcich v po-
volaní, ktoré si vyžaduje vysokoškolské vzdelanie (kvalifikačná náročnosť) a jeho priemerný hrubý mesačný príjem (medián mesač-
ného príjmu). Jednotlivé školobory sú v nasledujúcej tabuľke zoradené v zostupnom poradí, začínajúc od tých, ktoré majú najvyšší 
kompozitný index (celkové skóre), teda štandardizovaný vážený priemer všetkých troch uvedených charakteristík (ide samozrejme 
iba o ukážku prvej, približne desiatky najúspešnejších školoborov z celkového počtu niekoľkých stoviek).
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Podobné informácie by mali mať bežne, aktuálne a pravidelne k dispozícii všetci zainteresovaní, teda napríklad uchádzači o vyso-
koškolské štúdium, študenti, absolventi, samotné vysoké školy, zamestnávatelia i verejná správa.

V stále globalizovanejšom svete a Európe a na čoraz prepojenejších trhoch práce ich členských krajín je ďalšou podstatnou vý-
hodou, že význam uvedených ukazovateľov je všeobecne zdieľaný, a je tak aj možné získať ich v neustále sa rozširujúcom počte 
európskych krajín. Takisto vďaka tomu už začínajú byť takéto ukazovatele medzinárodne porovnateľné.

2.4 Zisťovanie uplatnenia absolventov 
vysokých škôl v Nemecku

Záujem a riešenie problematiky uplatnenia absolventov vysokých škôl sa v Nemecku deje za špecifických podmienok, ktoré vytvára 
zákonná povinnosť vysokých škôl monitorovať uplatnenie svojich absolventov. Vysoké školy si však samy môžu vybrať formu, akou 
monitorovanie vykonávajú. Popri samostatných aktivitách niektorých univerzít existujú aj spoločné prístupy, zahŕňujúce väčší počet 
vysokých škôl.

Jedným príkladom je projekt „Das Kooperationsprojekt Absolventen Studien (KOAB)“, ktorý koordinuje pracovisko Univerzity Kassel, 
Centre for Higher Education Research (INCHER-Kassel). Zapájajú sa do neho nemecké univerzity, na základe vlastného záujmu 
a predovšetkým do neho samy vkladajú prostriedky na to, aby mohli byť zabezpečované koordinačné funkcie zo strany centra 
INCHER. To poskytuje vysokým školám podporu pri účasti v projekte: zabezpečuje tvorbu a programovanie dotazníka (ktorý je z 
prevažnej časti pre vysoké školy spoločný, školy však majú možnosť mať v ňom vlastné otázky, ktoré sa pri prieskume zobrazujú len 
ich absolventom). Pracovisko INCHER ďalej zabezpečuje fázu zberu dát a organizuje pre vysoké školy semináre, kde školí osoby z 
vysokých škôl na prácu s výstupmi z prieskumu.
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Pilotná fáza projektu sa uskutočnila v zimnom semestri v roku 2007/08 s deviatimi vysokoškolskými inštitúciami. Prvý kompletný 
prieskum prebehol o rok neskôr – zúčastnilo sa ho 47 škôl a k účasti na projekte bolo pozvaných vyše 86 tisíc absolventov, ktorí 
ho absolvovali v roku 2007. Nasledovali prieskumy v ďalších rokoch a predmetom záujmu boli kohorty absolventov z rokov 2008, 
2009, 2010, 2011. Šiesty prieskum prebehol v zimnom semestri 2013/2014 – k prieskumu bolo pozvaných necelých 140 tisíc absol-
ventov. Obvyklá návratnosť sa pohybuje medzi 40 a 50 %, čo je dostatočné pre mnohé analýzy na úrovni potrebnej pre jednotlivé 
fakulty univerzít a vysokých škôl. Prieskum je organizovaný ako panel, čo znamená, že rovnakí absolventi, ktorí boli vyzvaní v prvom 
oslovení po asi 1,5 roku po ukončení vysokej školy sú dopytovaní opätovne po asi 4,5 roku po absolvovaní štúdia. Prvý pilotný 
prieskum teda prebehol v roku 2011, s piatimi vysokoškolskými inštitúciami a bola skúmaná kohorta absolventov z roku 2006. Nasle-
dovali potom ďalšie a v roku 2013/14 bola na prieskum pozvaná kohorta absolventov z roku 2009. Hlavnými oblasťami, na ktoré sa 
dotazník zameriava, je zmapovanie všetkých absolvovaných štúdií, retrospektívne hodnotenie študijnej ponuky a podmienok štúdia, 
sebahodnotenie kompetencií nadobudnutých štúdiom, spôsoby hľadania práce, charakteristiky prvého a súčasného zamestnania, 
horizontálna a vertikálna zhoda medzi absolvovaným štúdiom a vykonávanou prácou, spokojnosť s prácou a otázky týkajúce sa 
regionálnej a medzinárodnej mobility.

Inú platformu k prieskumu uplatneniu absolventov predstavuje tzv. BAP: Das Bayerische Absolventenpanel (panel absolventov Ba-
vorska), ktorý je rozvíjaný od roku 2005 a zapájajú sa do neho absolventi všetkých bavorských univerzít a odborných vysokých škôl 
(Fachhochshule). V Bavorsku sa teda zisťujú informácie o uplatnení absolventov oddelene a činnosť je koordinovaná Štátnym štatis-
tickým inštitútom Bavorska pre výskum a plánovanie pre vysoké školy. Projekt zahŕňa prieskum absolventov 1,5 roka po absolvovaní 
a potom 4,5 roka po ukončení vysokej školy, čo je podobné ako u vyššie uvedeného projektu KOAB. Projekt sa okrem štandardného 
prieskumu sústreďuje na niektoré vybrané témy: v poslednom čase išlo o uplatnenie absolventov bakalárskych programov, profesijné 
skúsenosti pred absolvovaním vysokej školy či regionálnu mobilitu po ukončení vysokej školy. Tento prístup k zisťovaniu uplatnenia 
absolventov od roku 2005, kedy bol panel BAP zahájený v Bavorsku, zvolili ďalšie tri zo šestnástich nemeckých spolkových krajín.

Ďalšiu zaujímavú longitudinálnu štúdiu realizuje pracovisko Inštitút pre vysokoškolský výskum, dnes DZHW. Tento výskum je financo-
vaný nemeckým federálnym ministerstvom pre vzdelávanie a výskum. Absolventi sú v nej oslovovaní prvýkrát rok po absolvovaní štú-
dia, druhýkrát po piatich rokoch a tretíkrát po desiatich rokoch po ukončení vysokej školy. Zmyslom je sledovanie vývoja ich kariéry. 
Tento prístup pracovisko realizuje v štvorročnom odstupe, a to už od roku 1989. Súbežne tak beží niekoľko vĺn prieskumov. Prvý 
panel absolventov bol oslovený iba po roku a potom po štyroch až piatich rokoch. Od roku 1993/94 sú už absolventi oslovovaní 
trikrát. V rokoch 2011 a 2012 tak bol napríklad ukončený tretím oslovením desaťročný cyklus absolventov, ktorí ukončili vzdelávanie 
v roku 2001, po prvý raz boli oslovení v roku 2002, druhýkrát v rokoch 2006 a 2007. Medzitým už v rokoch 2006 a 2010 boli 
začaté ďalšie dva panely oslovovaných absolventov. Posledným je prvý prieskum absolventov roku 2013.

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum má záujem na prepojení oboch projektov realizovaných DZHW a INCHER Kassel, 
lebo vysoké školy sa zdráhali zapájať do oboch projektov. Oba projekty majú do istej miery odlišný charakter, avšak záujmom je v 
nasledujúcom roku a pol teda v období, ktoré pokrýva projekt platený ministerstvom, aby obe pracoviská našli riešenie, ako projekty 
prepojiť tak, aby vysoké školy nemuseli oslovovať svojich absolventov v dvoch rôznych projektoch, ktoré zisťujú ich uplatnenie na 
pracovnom trhu.

Popri spomínaných projektoch sú v oblasti uplatnenia absolventov organizované aj ďalšie štúdie. Často ide o špecifické témy, ako 
sú bakalárske štúdie, absolventi s hendikepom, absolventi vybraných odborových skupín a pod. a zadávateľmi takýchto prieskumov 
sú zvyčajne spolkové ministerstvo, ministerstvá spolkových krajín alebo rôzne profesijné organizácie. Príkladom takýchto projektov 
sú tzv. Stu-Be projekty podporované Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie a výskum, ktoré prebehli v roku 2012. Zamerali sa 
na absolventov inžinierskych, ekonomických a spoločenských odborov päť rokov po absolvovaní štúdia. V súčasnosti podporuje 
spolkové ministerstvo v rámci programu „Forschung zu deň Karrierebedingungen und Karriereentwicklungen des Wissenschaftlichen 
Nachwuchses“ výskum v oblasti zisťovania podmienok kariéry mladých vedeckých pracovníkov. O zisťovanie v oblasti uplatnenia 
absolventov vysokých škôl majú však záujem aj zamestnávatelia. Asociácia nemeckých obchodných komôr a priemyslu (Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) realizovala v roku 2014 prieskum viac ako 2000 nemeckých zamestnávateľov, ktorí sa 
vyjadrovali k otázkam uplatnenia absolventov vysokých škôl.

Pri hodnotení výsledkov prieskumu či už z výpovedí absolventov alebo zamestnávateľov, je nutné mať na pamäti predsa len mnoho-
krát až značne odlišnú situáciu absolventov nemeckých vysokých škôl. Situácia absolventov nemeckých vysokých škôl je v mnohom 
výrazne lepšia, než u absolventov terciárnych inštitúcií v iných rozvinutých krajinách a v ich uplatnení sa odrážajú predovšetkým 
dve významné skutočnosti. Prvá je nižší podiel absolventov s vysokoškolským vzdelaním medzi pracovnou silou, než je u prevažnej 
väčšiny rozvinutých krajín. Absolventi tak nie sú, ako inde, vystavovaní tlaku, aby prijímali miesta v zamestnaniach, ktoré nezodpove-
dajú ich vzdelaniu, čo sa ukazuje tak na ich spokojnosti s rôznymi aspektmi profesie, ako aj na obsadzovaní profesií a raste v rámci 
svojej kariéry, a tiež v nárastoch a spokojnosti s platovou situáciou. Druhá skutočnosť – dobrá kondícia nemeckej ekonomiky – nemá 
síce na prvý pohľad takú veľkú spojitosť so samotnými absolventmi, avšak je už dlhšiu dobu všeobecne prijímaným faktom, že dobre 
fungujúca ekonomika vždy napomáha dobrému uplatneniu absolventov po ukončení vzdelávania.
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Kritickejšie sú hlasy zo strany zamestnávateľov (pozri vyššie zmienený prieskum v roku 2014, DIHK6), ktorí oproti predchádzajúcemu 
podobnému prieskumu v roku 2011 o poznanie horšie hodnotia pripravenosť bakalárov na svoje pôsobenie na pracovnom trhu. 
Zatiaľ čo v predošlom prieskume, boli očakávania zamestnávateľov voči absolventom bakalárskych programov naplnené na 63 
%, v poslednom prieskume v roku 2014, už len na 47 % a iba 16 % zamestnávateľov hodnotí pripravenosť bakalárov pre pracovný 
trh ako skutočne dobrú. Rozdiely sú však v hodnotení podľa veľkosti firiem: väčší zamestnávatelia sú spokojnejší než menší, preto-
že menší sa nemôžu do takej miery venovať tomu, aby kvalifikáciu absolventov dopĺňali. Opačný trend sa prejavuje v hodnotení 
absolventov magisterských programov. Zatiaľ čo v roku 2011 boli hodnotenia ešte podobné, v roku 2014 sa hodnotenie magistrov 
zlepšilo: spokojnosť s nimi vyjadruje 78 % zamestnávateľov oproti 65 % v roku 2011.

Z vyššie uvedených tzv. Stu-Be projektov zasa vyplývajú zaujímavé informácie o motívoch k práci počas štúdia7. Nejakej zárobkovej 
činnosti sa venovalo bez ohľadu na to, či to bolo počas semestra alebo mimo neho, takmer 44 % absolventov, ďalších viac ako 8 % 
pracovalo len počas semestra a 5,5 % len počas prázdnin. Pre viac ako polovicu z tých, ktorí pracovali, je veľmi silným motívom zaro-
benie si peňazí pre financovanie štúdia. Len pre necelú pätinu absolventov to nie je dôležitý motív. Dôležitým motívom k práci je tiež 
získanie nejakých praktických skúseností, o niečo menej dôležitým motívom je príprava na neskoršiu profesiu, zlepšenie kariérnych 
perspektív či nadviazanie kontaktov pre neskoršie hľadanie miesta. Z výsledkov bavorského panelu zasa plynú zaujímavé údaje o 
cestách absolventov na pracovný trh. 52 % absolventov našlo po ukončení štúdia svoje prvé pracovné miesto prostredníctvom odpo-
vede na ponuku práce na internete, v novinách, na pracovnom portáli, na pracovnom úrade a pod. Vďaka profesijne orientovaným 
kontaktom získalo zamestnanie 28 % absolventov (z toho vďaka predchádzajúcemu zamestnaniu necelých 13 % absolventov, vďaka 
praxi počas štúdia viac ako 11 % absolventov a vďaka iným kontaktom, ako sú odporúčania vysokoškolských učiteľov, kontaktom 
zo svojej dobrovoľníckej činnosti a pod. 4 % absolventov). Vďaka súkromným kontaktom (rodina, priatelia) získalo prvú prácu 9 % 
absolventov a iným spôsobom získalo prácu takmer 11 % absolventov (dostali sami ponuku práce, pokračovali v práci z obdobia 
štúdia).

Ukazuje sa tiež, že existuje väzba medzi tým, aká je cesta absolventa na svoje prvé pracovné miesto a tým, ako často dochádza k 
zmene zamestnávateľa od doby začiatku pracovného kontraktu. Zatiaľ čo tí, ktorí našli miesto prostredníctvom pracovne orientova-
ných kontaktov (v obrázku zelenou „Schwach Bindung“), menia miesto celkovo menej, u tých, ktorí našli miesto odpoveďou na neja-
kú ponuku (v obrázku červenou „Formello“) alebo vďaka svojim osobným kontaktom (fialovou „Starke Bindung“), sú zmeny častejšie. 

MIERA ZMENY ZAMESTNÁVATEĽA PODĽA ROZDIELNYCH CIEST K ZAMESTNANIU

Zdroj: BAP, na základe dvoch vĺn prieskumov absolventov z rokov 2003/04

6 Kompetent und praxisnah – Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen. Ergebnisse einer DIHK Online-Unternehmensbefragung. Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag e. V. Berlin / Brüssel, 2015

7 Mertens, A. Studium und Erwerbstätigkeit. Beitrage zur Hochschulforschung, 4/2013. IHF, Mnichov, 2013 
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Spokojnosť s náplňou práce je jedným z dôležitých aspektov uplatnenia. Medzi odvetviami sa v prvej práci pohybuje väčšinou 
medzi 68 a 75 % (iba pri prírodných vedách 80 %) a pri všetkých po piatich rokoch na trhu práce narastá na hodnotu nad 80 %; 
len pri jazykových a kultúrnych odboroch zostáva pod 80 %. Spokojnosť so svojou pozíciou uvádza v priemere tesne pod 70 % 
absolventov, najmenej pri spoločenských vedách (63 %).

Z výsledkov longitudinálnej štúdie DZHW vyplývajú niektoré zaujímavé výsledky ohľadom dlhodobejšieho sledovania pohybu 
absolventov na trhu práce. Štúdia8  uverejnená na jeseň roku 2013 s názvom „Karriere mit Hochschulabschluss?“ analyzovala 11 
skupín/klastrov absolventov podľa priebehu ich zamestnania. Najväčšiu skupinu predstavuje plná tretina tých, ktorí sú priamo od 
ukončenia štúdia doteraz bez prerušenia v trvalom pracovnom pomere (na dobu neurčitú). Týka sa to polovice absolventov a iba 
18 % absolventiek. Na zastúpenie pohlaví sa viaže aj zastúpenie odborové: najčastejšie ide o odbory skupiny „MIT“ (matematika, 
informatika, technika) a ďalej ekonomické odbory. Prevažne ide o zamestnanie v súkromnom sektore. Ďalšia skupina (7 %) absol-
ventov zahŕňa tých, ktorí po krátko trvajúcom zamestnaní na časovo obmedzenú zmluvu prešli pomerne skoro (do dvoch rokov) do 
pomeru na dobu neurčitú. Obvykle ide o tých, ktorí po štúdiu musia prejsť nejakým typom odbornej stáže (v právnej kancelárii alebo 
na úrade). Ďalších 6 % absolventov prešlo do zamestnania na dobu neurčitú až po asi piatich rokoch zamestnania so zmluvou na 
dobu určitú. Z viac ako polovice tu okrem ďalších ide o inžinierov alebo lekárov, ktorí po ukončení ďalšieho odborného vzdelávania 
na univerzite prešli do zamestnania na dobu neurčitú (40 % osôb v tejto skupine ukončilo doktorát). Ďalšia skupina zahŕňa 10 % 
oslovených absolventov a ide o tých, ktorí do zamestnania na dobu neurčitú prešli tiež neskôr a v prvých rokoch mali rôzne zamest-
nania na čiastočný úväzok. Piata skupina obsahuje 11 % absolventov, ktorí prešli z počiatočného zamestnania so zmluvou na dobu 
neurčitú do zamestnania na čiastočný úväzok, takisto so zmluvou na dobu neurčitú. Z 83 % ide o tých, ktorí to robia z dôvodu za-
bezpečenia rodinných povinností. Siedma skupina zahŕňa 6 % tých, ktorí po ukončení štúdia rovno vstúpili do zamestnania na dobu 
neurčitú, avšak na skrátený úväzok. Táto skupina zahŕňa 88 % žien, predovšetkým matiek. Takmer každý desiaty absolvent spadá 
do skupiny tých, ktorí sú samostatne zárobkovo činní na plný úväzok, pre nemálo z nich to platí hneď od ukončenia štúdia, väčšina 
prechádzala k tejto podobe zárobkovej činnosti postupne neskôr od ukončenia štúdia. Deviata skupina zahŕňa absolventov, v tomto 
prípade častejšie (78 %) absolventky, ktoré väčšinu času strávili v stave ekonomicky neaktívnych alebo zamestnaných na dobu 
určitú. 4 % absolventov sú po celú dobu desiatich rokov stále alebo prevažne zamestnaní na dobu určitú a ďalšie 4 % ďalej študujú, 
často doktorandské štúdium, alebo ďalší odbor bez súbežného iného stáleho zamestnania, alebo len s dočasným zamestnaním.

Dobrá pozícia nemeckých vysokoškolákov na trhu práce sa prejavuje aj v jednej z kľúčových otázok pri hodnotení uplatniteľnosti, 
t.j. podielu absolventov, ktorí sa uplatnia na miestach, kde je potrebné vysokoškolské vzdelanie. Ani v tomto ohľade nemajú nemeckí 
absolventi žiadne výraznejšie problémy. V priemere 88 % sa ich uplatňuje na príslušných miestach, pritom tí, ktorí takéto uplatnenie 
dlhodobo nemajú, spadajú z veľkej časti do skupiny osôb so zamestnaním na dobu určitú, často tiež na čiastočný úväzok a do istej 
miery to platí aj pre samostatne zárobkovo činné osoby. Podobné je to, čo sa týka platov. Takmer 80 % absolventov má po desiatich 
rokoch od ukončenia štúdia vyšší ako priemerný nemecký plat. Platí to pre 87 % absolventov a pre 63 % absolventiek. Podiely ab-
solventiek sú vyššie v odboroch s nižšími priemernými platmi (ako napr. v humanitných, poľnohospodárskych vedách, pedagogike 
a pod.), zároveň však majú ženy podľa odborov nižšie priemerné platy ako muži, čo je dané tým, že strávili na pracovnom trhu v 
dôsledku materských povinností menej času než muži, čo zvyčajne znamená tiež prerušenie ich kariérneho rastu. To je vidieť aj v tom, 
koľko žien a mužov pracuje v nejakej vedúcej pozícii. Po desiatich rokoch od ukončenia štúdia ide u mužov o polovicu absolventov, 
avšak necelú tretinu absolventiek. Ďalšou kľúčovou výpoveďou je to, ako sa absolventi vyjadrujú o svojej spokojnosti. S obsahom 
práce je spokojných 85 % absolventov a iba 3 % sú nespokojné. So svojou pozíciou v profesii je spokojných 73 % absolventov a 8 
% nie, za pozornosť stojí, že pritom nie je rozdiel medzi mužmi a ženami, aj keď ženy omnoho menej ako muži pracujú vo vedúcich 
pozíciách. S príjmom a priestorom pre súkromný život je však spokojných len niečo cez polovicu absolventov a okolo pätiny spokoj-
ných nie je. 70 % absolventov je spokojných s istotou svojho zamestnania, 14 % istotu nemá.   

8 Fabian, G., Rehn, T., Brandt, G., Briedis, K. Karriere mit Hochschulabschluss? Hochschulabsolventinnen und -absolventen der Prüfungsjahrgangs 2001 zehn Jahre 
nach dem Studienabschluss. (HIS: Forum Hochschule 10/2013). Hannover: HIS. ISBN 978-3-86426-032-2
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Pozn.: zhora - obsah práce, pozícia v zamestnaní, príjem, istota práce, priestor pre súkromný život; odpovede boli na päťstupňovej škále: (veľmi) 
spokojní (Sehr) zufrieden (odpovede 1 + 2) neutrálny (3), menej spokojní nespokojní (Weniger zufrieden Unzufrieden) (odpovede 4 + 5) Zdroj: 
HIS, 2013 Zdroj: HIS, 20139

Desaťročné sledovanie absolventov umožňuje tiež v tomto dlhšom časovom úseku zaznamenať, aký podiel absolventov pracuje či 
pracoval na miestach, ktoré zodpovedajú ich vzdelaniu. Ukazuje sa, že aj tí, ktorí na začiatku nemali zodpovedajúce miesto, sa už 
po roku alebo do piatich (či desiatich) rokov na také miesto dostanú a len veľmi málo ich nie je, alebo aspoň časť svojej profesionál-
nej kariéry nebolo v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich vysokoškolskému vzdelaniu. V sledovaných desiatich rokoch 69 % absolven-
tov pracovalo od ukončenia štúdia vždy na zodpovedajúcom mieste, 14 % nemalo adekvátne zamestnanie len na začiatku, tesne po 
škole, 6 % absolventov sa v priebehu desiatich rokov niekedy dostalo na miesto, ktoré nezodpovedalo ich vzdelaniu, 8 % sa len v po-
slednom zamestnaní dostalo na neadekvátne miesto a 3 % absolventov pracovali vždy na miestach, ktoré nezodpovedali ich vzde-
laniu. Rovnako je tak možné sledovať vývoj platov absolventov. Celkovo je zreteľná výrazná dynamika nárastu platov absolventov v 
priebehu desiatich rokov po ukončení štúdia. Rozdiely sú aj medzi absolventmi univerzít a Fachhochschule. Zatiaľ čo po absolvovaní 
sú na tom lepšie absolventi Fachhochschule, rozdiel sa postupne zmazáva a po desiatich rokoch sú na tom v priemere o niečo lepšie 
absolventi univerzít. V súvislosti s vývojom platov počas prvých desiatich rokov svojej profesionálnej kariéry absolventi tiež vypove-
dali, ako sú s platom spokojní. Kým spokojnosť mužov postupne rastie s tým, ako sa postupne rozvíja ich profesijná kariéra a pozícia 
v zamestnaní, u žien vzhľadom na už uvedené aspekty, ako sú materské dovolenky, čiastočné úväzky z rodinných dôvodov, nie je 
nárast spokojnosti taký zjavný – predovšetkým u absolventiek Fachhochschule, u absolventiek univerzít je to podobné ako u mužov. 

Ako bolo uvedené vyššie, pri hodnotení uplatnení absolventov vysokých škôl v Nemecku je dôležité mať na pamäti nižší podiel 
mladých s vysokoškolským vzdelaním oproti vyšším podielom v iných rozvinutých krajinách. Len asi 28 % mladých Nemcov vo veku 
25 až 34 rokov sa môže preukázať nejakým ukončeným vysokoškolským vzdelávacím programom oproti priemeru 39 % za krajiny 
OECD. Dôvodom nie tak rýchleho rastu počtu osôb s terciárnym vzdelaním je predovšetkým nemecký duálny systém. Vďaka nemu 
vysoký podiel osôb získava nejakú kvalifikáciu profesijným vzdelávaním a navyše prechod týchto osôb na pracovný trh je tradične 
pomerne hladký. V atmosfére nemeckej spoločnosti tak existuje povedomie, že kvalifikácia získaná profesijným vzdelávaním je ob-
dobným liekom na nezamestnanosť, ako ukončené štúdium. Navyše platí, že profesijné kvalifikácie sú na trhu práce cenené rovnako 
ako kvalifikácie získané iným školským vzdelávaním. To je zároveň považované za jeden z dôvodov, prečo sa nezamestnanosť v 
Nemecku v minulých rokoch poznačených ekonomickou krízou nijako významne nezvýšila, ako tomu bolo v iných rozvinutých kraji-
nách. Na pracovnom trhu nie je taký počet osôb s terciárnym vzdelaním ako inde a väčšina ostatných má tiež kvalifikáciu uplatniteľ-
nú na trhu práce. Tak ako u osôb s kvalifikáciou získanou profesijným vzdelávaním, aj u vysokoškolákov, sú miery nezamestnanosti 

9 Fabian, G., Rehn, T., Brandt, G., Briedis, K. Karriere mit Hochschulabschluss? Hochschulabsolventinnen und -absolventen  der Prüfungsjahrgangs 2001 zehn Jahre 
nach dem Studienabschluss. (HIS: Forum Hochschule 10/2013). Hannover: HIS. ISBN 978-3-86426-032-2
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nižšie ako v ostatných rozvinutých krajinách. Len 2,4 % vysokoškolákov je bez práce, čo je hodnota v podstate považovaná za plnú 
zamestnanosť, v priemere OECD je nezamestnanosť vysokoškolákov dva a pol krát vyššia, 5,6 %. Aj u osôb s profesijnou kvalifiká-
ciou je miera nezamestnanosti v Nemecku na veľmi nízkej úrovni, predstavuje 5,3 %, v priemere OECD je to 8,2 %.

2.5 Uplatnenie talianskych absolventov 
každoročne hodnotí AlmaLaurea 

Výskumy uplatnenia absolventov vysokých škôl v Taliansku, ktoré realizuje agentúra AlmaLaurea, poukazujú  po rokoch zhoršovania 
na mierne zlepšenie prechodu absolventov vysokých škôl na pracovný trh. Z absolventov z roku 2013 je ich rok po ukončení štúdia 
aj tak viac ako 25 % nezamestnaných. Situácia tých absolventov, ktorí zamestnanie získali, sa v posledných rokoch stabilizovala. 
Ich príjmy mierne vzrástli, zhruba na rovnakej úrovni zostala po rokoch poklesu tzv. efektivita vysokoškolského vzdelania, teda tak 
úroveň požadovaného vzdelania v práci, ktorú absolventi vykonávajú, ako aj úroveň využívania zručností a schopností, ktoré získali 
v škole.10 

V Taliansku sa výskumom absolventov vysokých škôl dlhodobo a systematicky zaoberá agentúra AlmaLaurea. Jej cieľom je byť 
spojovacím článkom medzi absolventmi, vysokoškolskými inštitúciami a svetom zamestnávateľov. AlmaLaurea bola zriadená v roku 
1994 na základe iniciatívy Univerzity v Bologni, je prevádzkovaná konzorciom talianskych vysokých škôl a na svoju činnosť získava 
finančné prostriedky od Ministerstva pre vzdelávanie, vysoké školstvo a výskum (Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ri-
cerca, MIUR) . V súčasnosti je členom konzorcia, a teda aj AlmaLaurea, už 64 univerzít, na ktorých ukončuje štúdium 90 % všetkých 
absolventov talianskych vysokých škôl.

AlmaLaurea už niekoľko rokov uskutočňuje každoročný prieskum uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce. Posledný 
takýto prieskum, z ktorého sú k dispozícii výsledky, je už sedemnásty v poradí. Prebehol v roku 2014 a zahŕňal takmer 490 tisíc 
absolventov z 65 vysokých škôl, ktoré sú členmi AlmaLaurea. Vysokoškoláci boli dopytovaní po uplynutí 1, 3 a 5 rokov od ich ab-
solvovania. Vzhľadom na to, že aj v Taliansku došlo k rozčleneniu pôvodne iba dlhého (magisterského) štúdia na dve úrovne, bola 
osobitná pozornosť venovaná na jednej strane absolventom novo zavedenej prvej úrovne (primo livello) a krátkeho štúdia druhej 
úrovne (specialistica), a na druhej strane absolventom pôvodného dlhého štúdia druhej úrovne (specialistica a ciclo unico). Talianske 
označenia pritom v podstate zodpovedajú nášmu bakalárskemu, naväzujúcemu magisterskému a dlhému magisterskému štúdiu.

AlmaLaurea má dobre prepracované motivačné mechanizmy pre to, aby sa absolventi do prieskumu zapojili. Dosahuje to pre-
dovšetkým tak, že prepája dopyt zamestnávateľov po absolventoch (inzercia zamestnávateľov s vymedzenými kvalifikačnými a 
ďalšími osobnostnými požiadavkami na obsadzované pracovné miesto) s ponukou samotných absolventov (štruktúrované životopisy 
s vymedzením získaných certifikátov a kvalifikácií, ale aj dosiahnutých kompetencií). Miera návratnosti dotazníkov je vďaka tomu 
pomerne vysoká: v 17. prieskume v roku 2014 dosiahla 84 % u absolventov 1 rok od absolvovania, 77 % u absolventov 3 roky od 
absolvovania a 71 % u absolventov 5 rokov od absolvovania.

Analýza vývoja zamestnateľnosti absolventov ukázala, že ich situácia na trhu práce je stále veľmi náročná, avšak objavili sa aj 
náznaky istého mierneho zlepšenia, a to najmä u čerstvých absolventov, ktorí absolvovali vysokú školu jeden rok pred prieskumom 
(v roku 2013). U ich kolegov, ktorí ukončili štúdium v predchádzajúcich rokoch, sa však situácia na trhu práce v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi naďalej zhoršovala. Porovnanie s predchádzajúcimi prieskumami teda ukázalo, že postavenie absolventov na 
talianskom trhu práce je pre absolventov rok po ukončení školy zhruba rovnaké, zatiaľ čo pre absolventov, ktorí školu ukončili pred 
piatimi rokmi (2009), je celkovo horšie. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa však znížila miera nezamestnanosti len u 
absolventov niektorých úrovní štúdia, u iných naopak výrazne vzrástla. Súčasne sú niektoré rozdiely pri porovnávaní absolventov 
podľa úrovne a odboru ich dosiahnutého vzdelania, pohlavia a geografickej oblasti mimoriadne vysoké a navyše sa v čase ďalej 
zväčšujú.11 

U absolventov, ktorí ukončili vysokú školu v roku 2013, teda rok pred posledným prieskumom v roku 2014, klesla miera nezamest-
nanosti o 0,5 percentuálneho bodu v prípade absolventov prvej úrovne a o 0,7 percentuálneho bodu v prípade absolventov druhej 
úrovne. V prípade absolventov dlhého štúdia druhej úrovne naopak miera nezamestnanosti o 5,7 percentuálnych bodov vzrástla. 
Okrem iného to znamená, že miera nezamestnanosti absolventov všetkých troch úrovní študijných programov rok po ukončení štúdia 
presahuje hranicu 22 % (pozri nasledujúci graf). 

10 Koucký, J., Zelenka, M.: Uplatnění italských absolventů se stále zhoršuje. Vysoké školství ve světě 22. 1. 2014

11 Cammelli, A. (ed): Condizione occupazionale Laureati. XVII Indagine 2014. AlmaLaurea Rapporto 2015 

http://www.almalaurea.it/
https://vsmonitor.wordpress.com/2014/01/22/uplatneni-italskych-absolventu-se-stale-zhorsuje/
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione13/almalaurea_condizione_occupazionale_indagine-2014.pdf
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U absolventov, ktorí sú na trhu práce už piaty rok, vzrástla miera nezamestnanosti o 1,1 percentuálneho bodu medzi absolventmi 
prvej úrovne, o 0,7 bodu medzi ich kolegami druhej úrovne a o 2 body u absolventov dlhého štúdia druhej úrovne. U všetkých 
absolventov tri roky po ukončení štúdia podľa posledného prieskumu z roku 2014 miera nezamestnanosti vyhupla nad 10 %. Hoci 
vyššie uvedené neradostné výsledky prieskumu uplatnenia absolventov vysokých škôl v Taliansku môžu byť čiastočne ovplyvnené 
štrukturálnymi zmenami v štúdiu (napríklad absolventi právnických odborov, ktorí majú v Taliansku dlhodobo vysokú úroveň neza-
mestnanosti, súčasne tvoria čoraz väčší podiel absolventov dlhého štúdia druhej úrovne), boli tieto závery potvrdené taktiež pod-
robnejšími analýzami uplatnenia absolventov podľa ich študijného odboru, geografickej oblasti ich bydliska alebo podľa pohlavia.

Taktiež z hľadiska miery istoty práce (teda podielu absolventov, ktorí buď majú zmluvu na dobu neurčitú, alebo sú samostatne zá-
robkovo činní) došlo v porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami k zhoršeniu u všetkých skupín absolventov, s výnimkou čerstvých 
absolventov druhej úrovne. Taktiež sa zvýšil podiel rôznych typov flexibilného zamestnávania. Znepokojujúci je však fakt, že celkovo 
došlo k nárastu neregulovanej pracovnej činnosti, a to najmä u čerstvých absolventov. V prípade niektorých študijných odborov, naj-
mä tých, ktoré sú tradične spojené s činnosťami na voľnej nohe, sa pritom neregulovaný spôsob zamestnania zdá byť skôr vynúteným 
prvým krokom k vstupu na riadny trh práce.

Čisté mesačné príjmy po jednom roku od absolvovania sa v celkovom priemere pohybovali mierne nad hodnotou tisíc eur. Presnejšie 
povedané, 1 024 eur u absolventov prvej úrovne, 1 065 eur u absolventov druhej úrovne a 1 013 eur u absolventov dlhého cyklu 
druhej úrovne. 

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa medziročne nominálne príjem zvýšil o 1 % u absolventov prvej úrovne, o 3 % u ab-
solventov druhej úrovne a o 6 % u absolventov dlhého štúdia druhej úrovne. Podobný obrázok prináša porovnanie reálnych príjmov. 
Tie sa totiž zvýšili o 1 % u absolventov prvej úrovne, o 2 % medzi absolventmi druhej úrovne a o 5 % u absolventov dlhého štúdia 
druhej úrovne. 

Analýza sedemročného obdobia medzi rokom 2007 (teda pred ekonomickou krízou, ktorá Taliansko hlboko zasiahla) a 2014 však 
ukázala, že reálne príjmy sa znížili o 17 až 22 % u absolventov všetkých troch typov študijných programov.

Ak sa analýza obmedzila iba na absolventov pracujúcich na plný úväzok, priemerný mesačný zárobok bol pri všetkých kohortách 
vždy vyšší ako 1 200 eur, a aj v tomto prípade došlo k uvedenému rastu u čerstvých absolventov všetkých typov vysokoškolského 
vzdelania. Tri roky po absolvovaní predstavoval priemerný mesačný príjem zhruba necelých 1 200 eur, čo znamenalo rast asi o 1 
% v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom. Päť rokov po ukončení štúdia predstavoval priemerný čistý mesačný príjem viac ako 
1 300 eur.
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Miera nezamestnanosti aj výška pracovného príjmu absolventov pochopiteľne súvisí nielen s úrovňou diplomu, s ktorým svoje štú-
dium ukončili, ale ešte viac s odborom, ktorý vyštudovali. Päť rokov od ukončenia školy patria medzi absolventov magisterského 
štúdia s najnižšou mierou nezamestnanosti a súčasne s najvyššími príjmami predovšetkým absolventi lekárskych odborov (najnižšia 
miera nezamestnanosti 1 %), inžinierskych technických odborov (najvyššie čisté príjmy – v priemere 1 661 eur mesačne) a ekonomic-
ko-štatistických odborov. Naopak, v rovnakej kategórii absolventov majú najvyššiu mieru nezamestnanosti absolventi humanitných 
odborov so 17,4 % a najnižšie príjmy absolventi psychológie s priemerne 951 eur mesačne. „Vyskakovať“ si však nemôžu ani absol-
venti odborov učiteľstva a telesnej výchovy a športu.

Ďalším zaujímavým spôsobom, ako AlmaLaurea zisťuje a hodnotí uplatniteľnosť dosiahnutého vysokoškolského vzdelania absolven-
tov na trhu práce, je takzvaná úroveň efektivity vzdelania. Efektivita je operacionalizovaná a meraná tzv. indexom efektivity, ktorý 
sa skladá z dvoch položiek. Po prvé, do akej miery je nutné mať pre úspešné vykonávanie danej práce dosiahnutú vysokoškolskú 
úroveň vzdelania (bakalársky, magisterský alebo doktorandský stupeň) a po druhé, do akej miery absolvent v práci využíva zruč-
nosti a schopnosti, ktoré získal vďaka štúdiu na vysokej škole.

Z tohto pohľadu sa ako efektívne (prvé dva stupne z päťstupňovej škály: very effective, effective, fairly effective, not very effective, 
uneffective) javí vysokoškolské vzdelanie rok po absolvovaní pre 47,4 % absolventov prvej úrovne (o 0,7 percentuálneho bodu viac 
ako v roku 2013) a pre 45,9 % absolventov druhej úrovne (o 1,5 percentuálneho bodu viac ako v roku 2013). Najvyššiu úroveň 
efektivity (približne 74,8 % absolventov) vysokoškolského vzdelania tak dosahujú absolventi dlhého cyklu druhej úrovne (dlhých ma-
gisterských programov), a to napriek tomu, že oproti predchádzajúcemu prieskumu v roku 2012 u nich došlo k nepatrnému poklesu 
efektivity o 0,2 percentuálneho bodu. 

Dlhodobé viditeľné zhoršovanie uplatnenia absolventov talianskych vysokých škôl ide samozrejme ruka v ruke so systematickým 
poklesom efektivity vysokoškolského vzdelania. Medzi rokmi 2007 až 2014 sa úroveň efektivity získaného vzdelania znížila o 10,2 
percentuálnych bodov v prípade absolventov prvej úrovne, o 5,3 percentuálnych bodov v prípade absolventov druhej úrovne a 
dokonca o viac ako 14 percentuálnych bodov u absolventov dlhého štúdia druhej úrovne. 
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Zdroj: AlmaLaurea

Vzhľadom na to, že AlmaLaurea vykonávala v roku 2014 prieskum absolventov vysokých škôl už po sedemnástykrát, možno analy-
zovať ich postavenie na trhu práce aj z dlhodobého hľadiska. Hoci zavedenie štruktúrovaného štúdia (bakalári, magistri, doktori) v 
rámci Bolonského procesu neumožňuje úplne presné porovnanie údajov o absolventoch talianskych vysokých škôl pred polovicou 
a po druhej polovici minulej dekády, všetky hlavné ukazovatele potvrdzujú postupné, a kvôli ekonomickej kríze navyše progresívne 
zhoršovanie situácie absolventov vysokých škôl na trhu práce už od roku 2000. 

Trochu nečakane však výskumy naopak nepotvrdili výraznejší rozdiel v uplatnení medzi absolventmi prvej a druhej úrovne a absol-
ventmi dlhého štúdia druhej úrovne, a to aj napriek všeobecnému presvedčeniu, že absolventi krátkeho štúdia a najmä prvej úrovne 
(bakalári) sú zamestnávateľmi vnímaní negatívne. Naopak, podrobnejšia analýza ukázala, že ak je vzťah medzi dosiahnutým vzde-
laním a uplatnením na trhu práce očistený od ostatných dôležitých faktorov, absolventi prvej úrovne (bakalári) majú väčšiu šancu si 
nájsť prácu, ako ich kolegovia absolvujúci vysokoškolské vzdelanie druhej úrovne (magistri).12 

Približne pred tromi rokmi bola na webových stránkach AlmaLaurea vytvorená internetová aplikácia, z ktorej je možné sa napríklad 
dozvedieť, že zo všetkých absolventov všetkých úrovní z roku 2013 jeden rok od absolvovania, teda v roku 2014:

– 46,7 % absolventov pokračuje v štúdiu (v roku 2012 ich bolo 42,3 %);

– 44,1 % absolventov pracuje  je zamestnaných (v roku 2012 ich bolo 47,8 %);

– 26,6 % absolventov je nezamestnaných (v roku 2012 ich bolo 23,4 %);

– 37,0 % absolventov je zamestnaných v práci, ktorú si zohnali už počas štúdia (v roku 2012 ich bolo 38,9 %);

– 32,6 % absolventov má stály pracovný pomer alebo je SZČO (v roku 2012 ich bolo 32,5 %);

– 46,6 % absolventov efektívne využíva svoje vzdelanie (v roku 2012 ich bolo 45,4 %);

– čistý mesačný príjem činí 945 eur (v roku 2012 ich bolo 943 eur, teda skoro rovnako).

Podstatnou výhodou tejto internetovej aplikácie však je, že je možné si navoliť nielen rok prieskumu a úroveň absolvovaného štúdia, 
ale aj konkrétnu vysokú školu, fakultu a odbor štúdia.

12  Ferrante, F.: 17th AlmaLaurea Report on graduates‘ employment conditions, AlmaLaurea 2015

http://www2.almalaurea.it/en/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione&lang=en
https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione13/al_cond_occ_indagine2014_en.pdf
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2.6 Rozdiely v uplatnení absolventov 
vo Francúzsku sa zväčšujú

Vo Francúzsku každé tri roky dôkladne analyzujú uplatnenie absolventov na pracovnom trhu. Zatiaľ posledný prieskum z roku 2013 
potvrdil, že zhoršujúca sa hospodárska situácia vo Francúzsku výrazne komplikuje úspešný vstup absolventov na pracovný trh, 
zvyšuje pravdepodobnosť nezamestnanosti a vedie k zníženiu alebo stagnácii vývoja ich priemerných pracovných príjmov. Týka sa 
to absolventov takmer všetkých stupňov a typov škôl, ale existujú výnimky, ktorými sú napríklad absolventi technických a špecializo-
vaných vysokých škôl zdravotníckych a sociálnej starostlivosti a absolventi ukončujúci štúdium s doktorským titulom. Viac sa taktiež 
roztvárajú nožnice medzi uplatnením tých, ktorí na pracovný trh vstupujú s najnižším a s najvyšším ukončeným vzdelaním.

Francúzske Centrum pre štúdium a výskum kvalifikácie (skrátene Céreq - Centre d‘études et de recherche sur les qualifications) sa 
dlhodobo zaoberá zamestnateľnosťou (predovšetkým absolventov) na trhu práce, štruktúrou meniacich sa kvalifikácií a kompeten-
ciami. V roku 2013 Céreq uskutočnilo už šieste kolo svojho rozsiahleho a každé tri roky sa opakujúceho výskumu uplatnenia absol-
ventov všetkých stupňov škôl na pracovnom trhu. Hoci sa prieskum uskutočnil v roku 2013, nesie názov Génération 2010 podľa roku, 
kedy mladí ľudia absolvovali a ukončili svoje vzdelávanie alebo z iných dôvodov prvýkrát opustili vzdelávaciu sústavu. Prieskum 
každej vybranej generácie totiž prebieha vždy 3, 5 a 7 rokov po ukončení školy (pozri nasledujúcu schému). Pre potreby výskumu 
v roku 2013 bola definovaná reprezentatívna vzorka 33,5 tisíc absolventov vybraných zo 708 tisíc mladých ľudí, ktorí v roku 2010 
po prvýkrát opustili francúzsky vzdelávací systém. Plných 369 tisíc z nich (teda už 52 %) pritom ukončilo vysokoškolské štúdium (či 
už s titulom alebo bez titulu). Oproti generácii z roku 2004 to predstavuje nárast o 3 %.

Zdroj: Céreq13

V porovnaní s generáciou roku 2004 mala generácia z roku 2010 v priemere vyššiu úroveň vzdelania. Rast vzdelanostnej a kvalifi-
kačnej úrovne je pritom spôsobený najmä expanziou práve vysokoškolského štúdia. Aj napriek vytýčeniu všeobecného cieľa znižovať 
počet mladých ľudí, ktorých najvyššie dosiahnuté vzdelanie je nižšie stredné vzdelanie (teda na úrovni našej základnej školy alebo 
nižšieho stupňa gymnázia), tvorí táto skupina stále 16 % absolventov roku 2010 (v porovnaní s 18 % v kohorte absolventov 2004).

Na úrovni stredoškolského vzdelávania bol zaznamenaný odklon od typov vzdelania CAP (Certificat d‘aptitude professionnelle) a 
BEP (Brevet d‘études professionnelles), čo sú profesijne zamerané diplomy nižšej úrovne udeľované na stredných odborných školách 
a príklon k odborne zameranej maturite (Baccalauréat professionnel ou technologique).

Na druhej strane, postupné zavádzanie trojstupňovej kvalifikačnej štruktúry LDM (vo francúzštine: Licencia, Master, Doctorat) na 
univerzitnej úrovni medzi rokmi 2003 a 2006 povzbudilo študentov k tomu, aby si predĺžili dobu štúdia a získali bakalársky (3 roky), 

13  Ministère de ĺ éducation nationale, de ĺ enseignement supérieur et de la recherche: Insertion professionnelle des diplômés 2011 de l‘université. 

http://www.cereq.fr/
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magisterský (5 rokov) alebo doktorandský (7 rokov) titul. V súvislosti s tým došlo k zníženiu počtu absolventov opúšťajúcich proces 
vzdelávania po 2 alebo 4 rokoch terciárneho vzdelávania. Podiel absolventov dvojročných programov BTS a DUT klesol v prospech 
trojročných programov (najmä tých odborných). Zároveň sa znížil počet absolventov jednoročného magisterského programu, zatiaľ 
čo dvojročný magisterský program sa stáva vôbec najfrekventovanejším typom vysokoškolského vzdelania. Tretina absolventov 
vysokých škôl absolvuje dlhý (teda aspoň päťročný) študijný program. Vďaka tomuto trendu sa zvýšil podiel mladých ľudí s aspoň 
magisterskou úrovňou vzdelania zo 14 % v generácii absolventov 2004 na 17 % v generácii 2010.

Rozšírenie na prax orientovaného typu vzdelávania je ďalšou charakteristikou generácie absolventov 2010. Na prax orientovaná 
vzdelávacia cesta je vo Francúzsku podporovaná zo strany verejnej správy už niekoľko rokov a priťahuje čoraz väčší počet mladých 
ľudí. V roku 2010 bol vyučený každý piaty absolvent, ktorý opúšťal školstvo, avšak iba v tretine prípadov išlo o ženu. Prakticky orien-
tovaná forma vzdelávania bola vo Francúzsku – podobne ako v ďalších európskych krajinách – historicky poskytovaná predovšet-
kým v rámci stredného školstva (učňovstvo). V poslednej dobe sa však stále viac rozširuje aj do iných stupňov a typov vzdelávania a 
medzi nimi, tak do krátkych, ako aj dlhých vysokoškolských programov štúdia. Rovnako v prípade vysokoškolského štúdia používajú 
Francúzi termín l‘apprentissage, ktorý možno najlepšie preložiť ako vyučenie. K tomu je však potrebné poznamenať, že učňovstvo 
má vo Francúzsku trochu iný význam než u nás (alebo v Nemecku a v Rakúsku). Ide skôr o formu štúdia výrazne zameranú na od-
bornú prax, ktorú však využíva vždy len časť študentov príslušného typu školy.14 

14  Barret, Ch., Ryk, F., Volle, N.: Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplôme. Enquête 2013 auprès de la Génération 2010. Bref du Céreq, n° 319, 2014



370 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

V porovnaní s kohortou 2004 sa podiel absolventov vysokých škôl, ktorí prešli prakticky zameraným štúdiom, takmer zdvojnásobil. 
Najvyšší podiel týchto vysokoškolských absolventov s vyučením je v generácii roku 2010 medzi držiteľmi odborných bakalárskych 
titulov (31 %) a medzi absolventmi BTS (Brevet de technicien supérieur - odborné vysokoškolské štúdium vyžadujúce 2 roky terciár-
neho štúdia) a DUT (Diplôme universitaire de technológie – vyžaduje si 2 roky terciárneho štúdia), kde je vo výške 23 %. Vysoký 
počet vyučených vysokoškolákov je však aj medzi absolventmi dvojročných magisterských programov (Master 2, autres bac + 5) 
alebo Grande école (pozri graf).

Generácia z roku 2010 vstúpila na trh práce za sťažených podmienok, a to prinajmenšom z dvoch dôvodov. Po prvé, bol v roku 
2010 trh práce postupne oslabený finančným kolapsom z roku 2008 a následne krízou verejných financií z leta 2010. Vo Francúz-
sku preto medzi rokmi 2008 až 2013 došlo k prudkému nárastu celkovej miery nezamestnanosti (zo 7,5 % na 10,3 %) . Po druhé, 
toto zhoršenie hospodárskej situácie bolo ešte umocnené obmedzením intervencií štátu, čo malo pochopiteľne dopad aj na zníženie 
počtu dotovaných pracovných miest určených práve pre absolventov. Takzvané pracovné zmluvy pre mladých ľudí (Contrats jeunes 
en entreprise / CJEs), ktoré boli vo veľkej miere využívané v rokoch 2003 až 2007, boli koncom minulého desaťročia zrušené. Tento 
výpadok pritom nebol v nasledujúcich rokoch kompenzovaný žiadnym iným podporným programom. Rozširovanie o „pracovné 
miesta budúcnosti“ (emplois d‘avenir), ktoré bolo spustené v októbri 2012, fakticky začalo fungovať až v roku 2013. Výsledkom je, 
že pri zhoršení ekonomickej situácie funguje francúzsky trh práce tak, že najviac postihuje práve mladých ľudí hľadajúcich svoje 
prvé zamestnanie.

Absolventi z roku 2010 pritom nie sú žiadnou výnimkou tohto pravidla. K zníženiu podielu zamestnaných a naopak k zvýšeniu miery 
nezamestnanosti došlo oproti generácii z roku 2004 u drvivej väčšiny absolventov všetkých stupňov a typov vzdelania. Rozsah 
týchto zmien sa však dosť líši. Na jednej strane mladí ľudia s najnižšími úrovňami vzdelania získavajú v súčasnosti zamestnanie 
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podstatne ťažšie. Napríklad miera nezamestnanosti mladých ľudí so žiadnym alebo len nižším stredným vzdelaním – ekvivalent 
ukončenia našej základnej školy – je tri roky od ukončenia školy takmer 50 %, čo je o 16 percentuálnych bodov viac než v prípade 
absolventov z roku 2004. Na druhej strane vysokoškolskí absolventi technických (inžinierskych) škôl, špecializovaných vysokých 
škôl zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a absolventi ukončujúci štúdium titulom PhD. si vedú stále skoro rovnako dobre. Výsled-
kom je, že výrazné rozdiely medzi absolventmi jednotlivých stupňov vzdelania, ktoré existovali už v minulosti, sa stále viac zväčšujú; 
nožnice medzi nimi sa roztvárajú.

Napriek súčasnej nie veľmi dobrej ekonomickej situácii a jej vplyvu na možnosti získať pracovné miesto nemožno povedať, že by 
došlo k výraznému zhoršeniu pracovného uplatnenia tých, ktorí prácu majú. Jedným z dôkazov je príliš sa nemeniaci podiel mladých 
ľudí, ktorí pracujú na tzv. stabilných pracovných miestach (teda napríklad zamestnanci so zmluvou na dobu neurčitú, štátni zamest-
nanci, samostatne zárobkovo činné osoby a pod.). V takomto type práce pracovali zhruba dve tretiny absolventov tak z kohorty 
roku 2004, ako z kohorty roku 2010. Druhým dôkazom je vývoj príjmov. Medián čistých príjmov celej generácie 2010 tri roky po 
opustení školy bol takmer rovnaký ako u všetkých absolventov z kohorty roku 2004. Na jar roku 2013 to činilo 1 450 € mesačne. 

Pri pohľade na mladých ľudí, ktorí v roku 2010 opustili vysokú školu, je vidieť, že aj napriek tomu, že sú na tom v porovnaní s ab-
solventmi nižších stupňov vzdelania relatívne dobre, nie sú voči dôsledkom zhoršujúcej sa hospodárskej situácie imúnni. Hoci sa 
ich priemerná kvalifikačná úroveň – vďaka zavedeniu novej kvalifikačnej trojstupňovej štruktúry LMD (Licencia, Master, Doctorat) 
– oproti ich predchodcom z roku 2004 zvýšila, zvýšila sa taktiež pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní, a taktiež sa znížili ich 
priemerné príjmy. Okrem už spomínaných výnimiek (absolventi technických, špecializovaných vysokých škôl zdravotníctva a soci-
álnej starostlivosti a absolventi ukončujúci štúdium titulom Ph.D.), sa pre všetkých ostatných situácia zhoršila. Najhoršie na tom sú tí, 
ktorí nedokázali ukončiť štúdium a získať vysokoškolský diplom.

Celkovo bolo v roku 2013, teda tri roky po opustení vysokoškolského štúdia (s titulom alebo bez neho), 13 % nezamestnaných. To 
predstavuje nárast o štyri percentuálne body oproti generácii tých, ktorí ukončili vysokú školu v roku 2004. Hospodárska recesia 
mala vplyv aj na zníženie platov (kúpnej sily) absolventov vysokých škôl. Čistý mesačný príjem po troch rokoch na trhu práce bol v 
priemere nižšie ako v prípade absolventov z roku 2004. 

Rozdiely v miere nezamestnanosti a v príjmoch nie sú ale spojené len s úrovňou získaného vzdelania a kvalifikácie, ale tiež s odboro-
vým zameraním študijného programu. Z tých, ktorí absolvovali krátke študijné programy, majú najnižšiu nezamestnanosť aj najvyššie 
príjmy absolventi dvoch alebo trojročných špecializovaných vysokých škôl zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Dobre na tom sú 
aj absolventi odborného vzdelávania prvého stupňa. Absolventi päť a viacročných študijných programov majú väčšinou priemerné 



372 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

príjmy vyššie a mieru nezamestnanosti nižšiu ako ich kolegovia, ktorí absolvovali krátke študijné programy. Týka sa to aj napríklad 
absolventov inžinierskych a obchodných škôl, ale nie absolventov jednoročných magisterských programov. 

Skúmanie kohorty absolventov roku 2010 potvrdzuje, že v súvislosti so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou sa prechod zo vzde-
lávania do práce stal oveľa obtiažnejším. Predovšetkým sa ukazuje, že sa prehlbujú rozdiely medzi jednotlivými kvalifikačnými 
úrovňami. Nejde o nový jav. Už v minulosti sa tieto rozdiely počas ekonomickej krízy zhoršovali, aby potom v čase hospodárskeho 
vzostupu opäť došlo k ich zmenšeniu. Avšak len čas ukáže, či účinky tej dnešnej pretrvávajúcej krízy budú dočasné, alebo závažnosť 
krízy priniesla radikálnejšie štrukturálne zmeny v podmienkach, za ktorých mladí ľudia vstupujú na trh práce. Aj naďalej platí, že 
niektorí mladí ľudia z tejto kohorty nemajú zamestnanie ani po troch rokoch na trhu práce, čo zvyšuje riziko ich sociálnej exklúzie. 
Céreq plánuje kohortu absolventov 2010 opäť skúmať aj v dlhodobejšom horizonte, a to prostredníctvom opakovaných prieskumov 
ešte 5 a 7 rokov po absolvovaní, teda v rokoch 2015 a 2017.

Francúzske univerzity musia sledovať uplatnenie svojich absolventov

Už od roku 2009 francúzske verejné univerzity zisťujú, ako sa dva a pol roka po získaní diplomu darí ich absolventom na pracov-
nom trhu. Získané údaje potom súhrnne spracováva a na svojich webových stránkach každoročne zverejňuje ministerstvo školstva 
(Ministère de ĺ éducation nationale, de ĺ enseignement supérieur et de la recherche). V roku 2014 boli v súhrnnej správe o prechode 
absolventov z vysokých škôl na pracovný trh (Insertion professionnelle des diplômés 2011 de l’université) zverejnené údaje o absol-
ventoch z roku 2011. Tridsať mesiacov po získaní diplomu (teda na začiatku roka 2014) malo prácu 9 z 10 absolventov magister-
ského štúdia, ich platy a kvalifikačná náročnosť práce sa však značne líšili.

Povinnosť publikovať štatistické údaje vrátane údajov o zamestnanosti absolventov uložil verejným univerzitám už v roku 2007 zákon 
o autonómii univerzít (La loi relative aux libertés et responsabilités des universités, nazývaný tiež LRU alebo Pécresse podľa vtedajšej 
ministerky vo vláde, ktorú vymenoval prezident Nicolas Sarkózy), ktorý taktiež definoval zamestnateľnosť absolventov ako jeden zo 
základných cieľov vysokého školstva.

Prvý celoštátny prieskum, ktorého cieľovou skupinou boli absolventi z roku 2007, bol realizovaný v období od decembra 2009 do 
apríla 2010 a výsledky publikované v júni 2010; minuloročný prieskum uskutočnený od decembra 2013 do apríla 2014 bol teda 
už piaty v poradí. Ministerstvo školstva prieskum koordinuje a financuje (prvý prieskum v roku 2009/2010 ich stál 750 tisíc eur), 
vysoké školy ho implementujú písomne, cez internet alebo kladením otázok po telefóne, na základe jednotnej metodiky a dotazníka, 
ktoré vydáva ministerstvo, aby bola medzi školami zaručená porovnateľnosť dát. Údaje z jednotlivých škôl sú potom ministerstvom 
súhrnne spracované a zverejnené.

Podiel použiteľných odpovedí absolventov (návratnosť) je v priemere 71 %, ale výrazne sa líši podľa tej ktorej inštitúcie vyššieho 
vzdelávania, od 28 % po 92 %. Pretože počet respondentov aj podiel ich odpovedí pochopiteľne ovplyvňuje kvalitu výsledkov, 
nezverejňujú sa tie údaje, kde počet respondentov klesne pod 30 a podiel odpovedí (návratnosť) pod 30 %, a údaje s návratnosťou 
menej ako 50 % sa označia.

Prieskum prináša podrobné informácie o viac ako sto tisícoch absolventov troch typov (stupňov) vysokoškolského štúdia: 

– dvojročného diplomového (DUT – diplôme universitaire de technologie), ktoré možno študovať na odborne zameraných univer-
zitných technologických inštitúciách, tzv. IUT (Institut universitaire de technologie), ktoré vznikali postupne v procese diverzifiká-
cie francúzskeho vysokého školstva po roku 1966; 

– trojročného odborného bakalárského (LP – licence professionnelle), ktoré je zavedené od roku 1999, zahŕňa troj až štvorme-
sačné stáže a je zamerané na vstup do zamestnania, ale do určitej miery umožňuje taktiež pokračovať v magisterskom štúdiu; 

– päťročného magisterského (Master), ktoré zodpovedá druhému cyklu štruktúrovaného štúdia, ktoré sa vo Francúzsku označuje 
ako Réforme LMD (licence–master–doctorat). 

Absolventi bakalárskeho všeobecného štúdia sa v rámci tohto prieskumu nesledujú, pretože veľká väčšina z nich pokračuje v štúdiu 
(väčšina z nich na magisterskej úrovni). Obdobné údaje sú k dispozícii aj za niektoré elitné a väčšinou výrazne selektívne školy 
grandes écoles (veľké školy) inžinierskeho a podnikateľského zamerania, ktoré však stoja úplne mimo univerzitný systém. 

Do jedného z vyššie uvedených typov univerzitného štúdia sú zapísané zhruba necelé dve tretiny všetkých vysokoškolských študen-
tov, nakoľko možnosti vysokoškolského štúdia sú vo Francúzsku skutočne mimoriadne rôznorodé a štruktúrované. Zostávajúca asi 
tretina vysokoškolákov študuje napríklad v dvojročných (pomaturitných) technických sekciách (STS, section de technicien supérieur), 
vo veľkých školách či v prípravných triedach pred štúdiom na veľkých školách (CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles), v 
rôznych inžinierskych, obchodných alebo zdravotníckych školách a pod.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24624/taux-insertion-professionnelle-des-diplomes-universite.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberties_and_Responsibilities_of_Universities
http://en.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_P%C3%A9cresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_universitaire_de_technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_Licence-Master-Doctorat
http://en.wikipedia.org/wiki/Grandes_%C3%A9coles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Section_de_technicien_sup%C3%A9rieur
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-c.p.g.e.html
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Z celkovej vzorky absolventov, ktorí na začiatku roka 2014 odpovedali na otázky svojich alma mater, je 10 % absolventov DUT, 51 
% absolventov LP a 38 % absolventov Master. 

Zisťuje sa šesť hlavných charakteristík absolventov:

– miera zamestnanosti definovaná ako podiel absolventov, ktorí sú zamestnaní, k celkovému počtu absolventov, ktorí nepokračujú 
v štúdiu a vstúpili na trh práce (teda sú zamestnaní alebo nezamestnaní) – taux insertion,

– podiel zamestnaných na vyššej a strednej socioprofesijnej (kvalifikačnej) úrovni podľa francúzskej klasifikácie povolaní (PCS) 
– emplois niveau cadre ou professions intermédiaires,

– podiel zamestnaných na dobu neurčitú – emplois stables,

– podiel zamestnaných na plný úväzok – emplois à temps plein,

– medián čistého mesačného príjmu (mzda alebo plat vrátane odmien) zamestnaných na plný úväzok – salaire mensuel net 
median sur emplois temps plein,

– hrubý ročný príjem pre porovnanie príjmov vo verejnom a v súkromnom sektore. 

Ďalej sa zisťuje päť doplnkových charakteristík: 

– podiel zamestnaných na vyššej kvalifikačnej úrovni (cadre) podľa francúzskej klasifikácie povolaní (PCS), 

– miera mobility, teda podiel absolventov pracujúcich v inom francúzskom regióne, než študovali, prípadne v zahraničí, 

– prvý a tretí kvartál mesačného príjmu zamestnaných na plný úväzok,

– podiel žien. 

Spomínané charakteristiky sú tiež rozdelené do štyroch veľkých odborových oblastí štúdia (domaines): 

– právo, ekonómia a manažment (DEG – droit, economie, gestion), 

– literatúra, jazyky, artistické odvetvia (LLA – lettres, langues, arts), 

– humanitné a spoločenské vedy (SHS – sciences humaines et sociales), 

– prírodné vedy, technické odbory, zdravotníctvo (STS – sciences, technologies, santé).  

Štyri veľké oblasti štúdia sú potom ďalej členené do skupín odborov (tých je celkovo 13) a na tretej úrovni do (hlavných) odborov 
štúdia (tých je spolu 51).

Pre absolventov magisterského štúdia (Master) sú hlavné ukazovatele a väčšina tých vedľajších členené tiež podľa univerzity (pokiaľ 
však počet respondentov aj podiel odpovedí zodpovedajú uvedeným kritériám). Dopĺňajú ich ešte ďalšie sociálne a ekonomické 
charakteristiky: miera regionálnej nezamestnanosti, percento absolventov, ktorí počas štúdia poberali sociálne štipendium a medián 
čistého mesačného príjmu pracovníkov vo veku 25-29 rokov, ktorí pracujú na plný úväzok v danom regióne na vyššej a strednej 
socioprofesijnej (kvalifikačnej) úrovni.

Výsledky prieskumu v roku 2014 

Oproti predchádzajúcemu roku sa nezmenila 90 %-ná miera zamestnanosti absolventov Master, u ďalších dvoch druhov štúdia 
stúpla o jeden percentuálny bod, na 92 % v prípade LP a na 88 % u DUT (v nasledujúcom grafe označuje popiska Master ens. 
zvlášť tých absolventov, ktorí si doplnili učiteľskú spôsobilosť pre vyštudovaný odbor). Súčasne sa tiež zvýšil podiel tých, ktorí po 
získaní diplomu v štúdiu ďalej pokračujú alebo sa do neho v sledovanom období vrátili (poursuites études). Najmarkantnejšie je to 
u absolventov LP (z 29 % na 34 %), miernejšie potom u absolventov Master (z 39 % na 40 %) a DUT (z 87 % na 88 %), aj keď je 
potrebné upozorniť, že tí v štúdiu pokračujú zďaleka najčastejšie.15 

V inom regióne, než sídli univerzita, na ktorej študovali, pracuje 45 % absolventov Master a 7 % pracuje v zahraničí. Pomer zodpo-
vedajúci LP je 39 %, respektíve 3 %, a u DUT 33 %, respektíve 3 %.

15  Rouaud, P. et Joseph, O. (coordination): Quand l‘Ecole est finie. Premiers pas dans la vie active. Céreq, 2014

http://fr.wikipedia.org/wiki/Professions_et_cat%C3%A9gories_socioprofessionnelles_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professions_et_cat%C3%A9gories_socioprofessionnelles_en_France
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Ouvrages/Quand-l-Ecole-est-finie.-Premiers-pas-dans-la-vie-active
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Zdroj: Céreq, 2014

Väčšina pracovných miest, ktoré získali absolventi Master, bola dlhodobá, na plný úväzok a na vyššej kvalifikačnej úrovni. Medzi 
absolventmi jednotlivých oblastí a odborov štúdia však rovnako ako v predchádzajúcich rokoch existovali určité rozdiely. Takých 
miest bolo v odborovej oblasti štúdia DEG 91 %, v oblasti STS 90 %, v oblasti SHS 88 % a v oblasti LLA 87 %.

Rozdiely medzi oblasťami štúdia DEG a STS, ktoré spolu predstavujú asi trištvrte všetkých absolventov, a oblasťami SHS a LLA, boli 
najviac výrazné na úrovni platu: medián mesačného príjmu predstavoval pre prvé dve oblasti štúdia 2 000 eur oproti 1 700 eur pre 
druhé dve oblasti štúdia, obdobne medián ročného platu bol 31 200 eur v prvom prípade, a len 26 500 eur v druhom. 

Zdroj: Céreq, 2014



375

Rovnako ako o rok skôr, aj v roku 2014 pracovalo 62 % absolventov Master v privátnom sektore, 21 % vo verejnej správe (tento po-
diel je taktiež stabilný) a zvyšných približne 17 % ich pracuje v iných organizáciách a združeniach (associations). Medzi absolventmi 
Master bolo 59 % žien, najviac (81 %) v oblasti štúdia LLA, potom 73 % v oblasti štúdia SHS, 59 % v oblasti štúdia DEG a 41 % v 
oblasti štúdia STS.

Veľmi zaujímavé sú samozrejme údaje o jednotlivých odboroch štúdia a o absolventoch rôznych vysokoškolských inštitúcií. Najvyšší 
medián ročného príjmu (39 700 eur) majú absolventi Université Panthéon-Assas Paris 2, naopak najnižšií (22 700 eur) potom absol-
venti Université Rennes 2. Údaje o absolventoch rôznych odborov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion 91,1 60,9 86,1 2006 31296
Droit 89,9 61,5 86,4 1939 30292
Économie 88,7 59,6 87,1 1988 30986
Gestion 92,9 63,1 87,2 2079 32460
Autres formations juridiques, économiques et de gestion 87,9 53,9 80,1 1904 29680

Lettres, langues, arts 86,9 52,3 76,9 1682 26219
Ensemble sciences humaines et sociales 88,0 60,3 84,3 1692 26388

Histoire-géographie 86,0 49,0 76,9 1679 26163
Psychologie 92,2 82,1 93,7 1635 25494
Information communication 88,9 59,3 84,0 1807 28203
Autres sciences humaines et sociales 85,1 53,3 82,7 1717 26737

Ensemble sciences, technologies et santé 90,1 76,0 94,9 2000 31182
Sciences de la vie et de la terre 85,2 65,5 92,3 1775 27692
Sciences fondamentales 90,9 77,5 96,3 2044 31826
Sciences de l'ingénieur 92,0 86,0 97,9 2103 32820
Informatique 95,9 93,7 99,1 2145 33434
Autres sciences, technologies et santé 91,4 65,3 89,7 1857 28910

Masters enseignement 96,8 75,6 87,7 1706 26593
Masters enseignement : premier degré 96,0 68,9 83,0 1657 25793
Masters enseignement : second degré, CPE... 97,8 85,4 94,5 1800 28091

Francúzsko: Absolventi vysokých škôl v roku 2014

Vyštudovaný odbor vysokoškolského vzdelania

Podiel zamestnaných (v %) Medián príjmu (v EUR)
miera 

zamestna-
teľnosti

kvalifikačná úroveň

vyššia vyššia 
a stredná

čistý 
mesačný

hrubý 
ročný

Zdroj: Céreq, 201416

Takisto je možné na záver kapitoly o monitorovaní a výskume uplatnenia absolventov vysokých škôl vo Francúzsku pozrieť sa na 
ukážku jedného z veľmi zaujímavých výstupov výskumu uplatnenia absolventov francúzskych univerzít v roku 2014. Ukazuje základ-
né charakteristiky zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov v jednotlivých tzv. školoborech, ktoré predstavujú kombináciu údajov 
o škole, ktorú absolvent študoval a o odbore, v ktorom štúdium absolvoval.

Základnými charakteristikami sú pritom miera nezamestnanosti absolventov (zamestnateľnosť), podiel absolventov pracujúcich v 
povolaní, ktoré si vyžaduje vysokoškolské vzdelanie (kvalifikačná náročnosť) a jeho priemerný hrubý mesačný príjem (medián me-
sačného príjmu). Jednotlivé školobory sú v nasledujúcej tabuľke zoradené v zostupnom poradí začínajúc od tých, ktoré majú najvyšší 
kompozitný index (celkové skóre), teda štandardizovaný a vážený priemer všetkých troch uvedených charakteristík (ide samozrejme 
len o ukážku prvej približne desiatky najúspešnejších školoborov z celkového počtu niekoľkých stoviek).

16  Ménard, B.: Sortants du supérieur: la hausse du niveau de formation n‘empêche pas celle du chômage. Bref du Céreq, n° 322, 2014

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association


376 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

2.7 Európsky projekt EUROGRADUATE (2014-2015) 
Dvojročný projekt EUROGRADUATE (spracovanie štúdie zaoberajúcej sa realizovateľnosťou európskeho prieskumu absolventov 
vysokých škôl), ktorý je riešený v rokoch 2014-2015, vznikol ako reakcia na globalizáciu vysokoškolského vzdelávania a súčasný 
očividný nedostatok porovnateľných údajov a údajov o uplatnení absolventov vysokých škôl v rôznych krajinách Európy.

Záujem o sledovanie a hlbšiu analýzu výsledkov vysokoškolského vzdelávania pritom naďalej rastie. Rad politikov, odborníkov i 
laická verejnosť si stále častejšie kladú otázky, či a do akej miery prispieva štúdium na vysokej škole k rastu a lepšej uplatniteľnosti 
absolventov. Pritom však žiadne dostupné dáta nie sú schopné ponúknuť porovnateľné a dostatočne výpovedné údaje naprieč 
európskymi krajinami, ktoré by pomohli odpovedať na takéto otázky. V týchto súvislostiach bola štúdia uskutočniteľnosti projektu 
EUROGRADUATE navrhnutá tak, aby preskúmala možnosti realizácie celoeurópskeho prieskumu absolventov vysokých škôl, vďaka 
ktorému bude možné pravidelne zhromažďovať a analyzovať porovnateľné a komplexné údaje o absolventoch vysokých škôl na-
prieč európskymi krajinami.

Za týmto účelom zhromaždilo konzorcium štyroch organizácií (DZHW z Nemecka, HIS z Rakúska, SVP z Českej republiky a Me-
dzinárodná organizácia študentov ESU) odpovede na položené otázky niekoľkými rôznymi spôsobmi. Jedným bola analýza už 
existujúcich medzinárodných dátových súborov. Boli analyzované dátové súbory z niekoľkých najrelevantnejších medzinárodných 
prieskumov (napr. ESS, PIAAC, ELFS) a tieto súbory boli posúdené z hľadiska ich vhodnosti pre monitorovanie a analýzu absolven-
tov vysokých škôl v Európe. Ďalším spôsobom získavania údajov sa stali vlastné prieskumy. Dopytované boli národné ministerstvá, 
národné rektorské konferencie a výskumníci zaoberajúci sa absolventmi vysokých škôl. Národné ministerstvá zodpovedné za oblasť 
vysokého školstva a národné rektorské konferencie boli dopytované najmä na to, či sa v príslušnej krajine už prieskum absolventov 
vysokých škôl v nejakej podobe uskutočnil, alebo sa pravidelne uskutočňuje, aký bol alebo je tematický rozsah týchto projektov, 
a predovšetkým, aké sú ich požiadavky a očakávania vzhľadom na celoeurópsky prieskum EUROGRADUATE a aké témy by mal 
takýto prieskum riešiť. Obdobne boli potom dopytovaní aj zainteresovaní výskumníci, ktorí už realizovali národný prieskum uplat-
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nenia absolventov, prípadne boli zapojení do projektov medzinárodných (ako napríklad REFLEX, HEGESCO, CONGRAD a pod.). 
Odpovedali na otázky ohľadom obsahu aj spôsobu vykonania nového medzinárodného prieskumu. Ďalej boli realizované expertné 
rozhovory so zástupcami zainteresovaných organizácií, ako sú predovšetkým EC, EUA, EURASHE, ESU, BUSINESSEUROPE, EU-
ROCHAMBRES a ETUCE alebo vedúcimi výskumníkmi veľkých medzinárodných projektov, ako sú ESS, Eurostudent, PIAAC, PISA, 
REFLEX, TIMSS a U- Multirank. Dôležité vstupy predstavovali tiež diskusie s členmi dvoch rád projektu EUROGRADUATE: Scientific 
Board a Stakeholders‘ Board.

Hlavným výsledkom štúdie uskutočniteľnosti EUROGRADUATE sa na konci roka 2015 stane navrhovaný model európskeho zisťova-
nia uplatnenia absolventov vysokých škôl, ktorý je založený na dopyte a požiadavkách zainteresovaných organizácií a výskumní-
kov a ktorý pritom zohľadňuje technické, ekonomické, právne, prevádzkové aj časové aspekty uskutočniteľnosti. Výsledkom projektu 
uskutočniteľnosti prieskumu EUROGRADUATE je návrh prieskumu, ktorý poskytne dáta na mikroúrovni (úrovni jednotlivcov) tak, aby 
bolo možné vykonať komplexné analýzy a reagovať na potreby rôznych skupín užívateľov. 

V ideálnom prípade by európsky prieskum absolventov vysokých škôl mal mať od svojho začiatku panelový dizajn, zahŕňať tri 
skupiny absolventov (čerstvých absolventov, absolventov po piatich rokoch od absolvovania a absolventov po deviatich rokoch od 
absolvovania vysokej školy) a dotazovaní by mali byť aspoň absolventi úrovní ISCED 6 (bakalári) a ISCED 7 (magistri) zo všetkých 
typov vysokoškolských inštitúcií. Prioritnou formou bude on-line podoba prieskumu, iné spôsoby oslovenia respondentov (telefón, list) 
budú predstavovať len doplnkový spôsob kontaktu s absolventmi. Obsahovým základom prieskumu budú nasledujúce oblasti: pre-
chod na trh práce, získanie zamestnania a upevnenie pozície na pracovnom trhu, kvalita vysokoškolského vzdelávania (pokrývajúce 
tiež získané kompetencie a prípadný nesúlad v získaných a potrebných zručnostiach), a mobilita absolventov.  

Cieľom je postupné zapojenie všetkých krajín Európskej únie, a tiež ostatných európskych krajín (členov EHEA). Pokiaľ nebude mož-
né od začiatku pokryť všetky krajiny, bude snahou zaistiť účasť takých krajín, aby boli pokryté všetky charakteristické prvky európ-
skeho priestoru (krajiny hlavných regiónov EÚ, malé a veľké krajiny, väčšina veľkých vysokoškolských sytémov). Cieľom európskeho 
prieskumu EUROGRADUATE nebudú analýzy na úrovni jednotlivých vysokých škôl alebo ich súčastí, ale analýzy na národnej úrov-
ni. Model však umožní v každej krajine také rozšírenie zberu dát, aby  bolo možné porovnávanie na úrovni inštitúcií (vysokých škôl 
alebo aj fakúlt) alebo regiónov a ich porovnanie na medzinárodnej úrovni – bude to závisieť výlučne na národnom záujme o roz-
šírenie vzorky respondentov. Štúdia uskutočniteľnosti navrhuje, aby projekt európskeho prieskumu uplatniteľnosti absolventov bol 
riadený ústredným koordinačným tímom alebo konzorciom výskumných inštitúcií na celoeurópskej úrovni, ktorý zaistí vysokú kvalitu 
všetkých procesov a činností realizovaných v rámci projektu. Súčasťou štúdie je tiež návrh združeného financovania európskych pro-
striedkov (predovšetkým pre koordináciu a riadenie projektu) a národných zdrojov (predovšetkým pre zber dát na národnej úrovni). 

Najbližším cieľom na ceste k realizácii európskeho projektu je budovanie siete EUROGRADUATE, to znamená európskej siete vý-
skumných a ďalších zainteresovaných organizácií, pre výmenu dôležitých informácií v postupných krokoch na ceste k európskemu 
projektu prieskumu zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov na pracovnom trhu. 

V priebehu riešenia projektu a pred spracovaním záverečnej štúdie uskutočniteľnosti bola pripravená sada podkladových materiá-
lov a rozborov, ktoré zahŕňajú napríklad vyššie spomenuté hodnotenie zainteresovaných subjektov na národnej úrovni. Zapojenie 
krajín do európskeho projektu prieskumu uplatnenia absolventov EUROGRADUATE hodnotili ako dôležité predovšetkým ministers-
tvá školstva – 80 % zo všetkých ministerstiev (pod ktoré spadajú vysoké školy) hodnotí účasť svojej krajiny ako nadpriemerne dôleži-
tú (hodnoty 4 a 5 na päťstupňovej škále 1-5) a ich priemerné skóre v celej Európe je 4,0. Takmer rovnako vysokú hodnotu významu 
pre celý vysokoškolský systém dali aj rektorské konferencie – 67 % hodnotí účasť ako nadpriemerne dôležitú a priemerné skóre za 
rektorské konferencie dosahuje úroveň 3,8. O niečo nižšie je hodnotenie významu účasti v projekte zo strany rektorských konferencií, 
ale z pohľadu (vlastnej) vysokej školy – 45 % hodnotí účasť školy ako nadpriemerne dôležitú a priemerné skôre je 3,5. Skupinou, 
ktorá je najviac presvedčená, že účasť krajiny na prieskume je významná, sú výskumníci, ktorí sa touto oblasťou zaoberajú – za 
nadpriemerne dôležitú považuje účasť krajiny 88 % z nich a priemerné skóre je 4,5.
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HODNOTENIE DÔLEŽITOSTI ÚČASTI V EURÓPSKOM PRIESKUME UPLATNENIA ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL
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Vysvetlivky: Ľavý stĺpec zobrazuje hodnotenie ministerstiev, druhý stĺpec zľava hodnotenie rektorských konferencií z pohľadu rektorských 
konferencií, druhý stĺpec sprava hodnotenie rektorských konferencií z hľadiska vysokých škôl a pravý stĺpec hodnotenie výskumníkov, ktorí sa 
zaoberajú uplatnením absolventov vysokých škôl. Zdroj: EUROGRADUATE Consortium, 201517

Je zrejmé, že výsledky projektu EUROGRADUATE umožnia porovnávať zamestnateľnosť a uplatnenie absolventov vysokých škôl 
z danej krajiny s celkovými charakteristikami medzinárodného súboru, prípadne s absolventmi iných krajín. Teda skôr len na úrovni 
celých vysokoškolských systémov, prípadne v členení absolventov podľa vysokoškolských sektorov, alebo typov škôl, veľkých regió-
nov, skupín odborov štúdia alebo iných agregovaných ukazovateľov. 

Pre samotné vysoké školy bude však dôležitejšie, či bude možné na národnej úrovni získať takú rozsiahlu vzorku absolventov (pres-
nejšie povedané, či bude na národnej úrovni záujem a ochota financovať získanie takej rozsiahlej vzorky), ktorá umožní jednotlivým 
vysokým školám porovnanie s niektorými inými školami nielen z rovnakej krajiny, ale aj z iných európskych krajín, ktoré tiež svoje 
vzorky rozšíria podľa obdobných kritérií.  

Slovenské hodnotenie sa do istej miery odchyľuje od hodnotenia ďalších európskych krajín: slovenské ministerstvo hodnotí účasť ako 
priemerne dôležitú (3), vo väčšine ostatných krajín je však hodnotenie ministerstiev vyššie; naopak, na najvyššej úrovni dôležitosti 
hodnotí účasť krajiny na prieskume slovenská rektorská konferencia (5), ako aj rektori ako predstavitelia slovenských vysokých škôl 
(5). 

Nasledujúca tabuľka ukazuje relatívnu dôležitosť z hľadiska ministerstiev, rektorských konferencií a výskumníkov v jednotlivých ob-
lastiach, ktorým by mal sa prieskum venovať. 

17  Testing the Feasibility of a European Graduate Study. Draft of the Final report of the EUROGRADUATE feasibility study. EUROGRADUATE Consortium, 2015
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RELATÍVNY VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PRIESKUMU

Ministerstvá Rektorské konf. Výskumníci

Prechod na trh práce 1 1 1

Zamestnateľnosť 2 2 2

Nesúlad v znalostiach 3 8 3

Kompetencie ako výsledok štúdia 4 4 5

Kvalita vysokých škôl 5 3 5

Návratnosť vzdelávania 6 7 7

Mobilita absolventov 6 4 9

Rovnaké príležitosti 8 4 4

Kompetencie po absolvovaní 8 10 7

Mobilita počas štúdia 10 9 10

Porovnanie jednotlivých vysokých škôl 11 11 11

Pozn. dôležitosť jednotlivých oblastí je zoradená od 1 (najvyššia dôležitosť) po 11 (najnižšia dôležitosť).
Zdroj: EUROGRADUATE Consortium, 2015

Prechod na trh práce a aspekty zamestnateľnosti sú hodnotené všetkými tromi skupinami najvyššie. Pomerne charakteristické je, že 
nesúlad v znalostiach zaujíma ministerstvá a výskumníkov, avšak oveľa menej zástupcov vysokých škôl. Dôležitou oblasťou sú aj 
kompetencie a kvalita vysokých škôl.

Z ďalších výpovedí vyplýva, že je dôležité, aby sa takýto prieskum realizoval nielen raz, ale aby bol opakovaný a najlepšie pravi-
delný. 
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3 Zhrnutie a hlavné závery 
Monitorovanie a hodnotenie zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov vysokých škôl sa stáva vo vysokoškolských systémoch väč-
šiny rozvinutých krajín štandardnou súčasťou jeho rozvoja. V mnohých krajinách existuje priama zákonná povinnosť vysokých škôl 
uplatnenie svojich absolventov sledovať. Ide napríklad o Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Holand-
sko či Švédsko. Vysoké školy to riešia buď samostatne a organizujú vlastné prieskumy, mnohokrát však tiež vstupujú do rôznych 
projektov, ktoré im umožnia porovnať výpovede a postavenie vlastných absolventov s absolventmi ďalších vysokých škôl. Takýto 
prístup je rovnako vhodný a často používaný pre celoštátne sledovanie absolventov na centrálnej úrovni. Poskytuje potom tiež 
vládnym inštitúciám (napríklad ministerstvám) možnosť prípadne zohľadniť výsledky uplatnenia absolventov vysokých škôl do vlast-
ných strategických krokov pri riadení vysokého školstva a vytváraní systémových podmienok pre efektívne správanie jednotlivých 
vysokoškolských inštitúcií. V niektorých krajinách (napríklad Bulharsko, Dánsko, Litva) sú napríklad výsledky uplatnenia absolventov 
podmienkou žiadosti VŠ inštitúcií o obnovenie akreditácie svojich študijných programov. V iných zasa údaje o zamestnateľnosti 
vstupujú do pravidiel financovania vysokých škôl.

Zamestnateľnosť a uplatnenie absolventov vysokých škôl sa v posledných rokoch, po nebývalej expanzii vysokých škôl a v čase 
doznievajúcej ekonomickej krízy, stáva jedným z naliehavých problémov ďalšieho rozvoja vysokého školstva v Európe. Hrá ústrednú 
úlohu tak v stratégii EÚ pre reformu vysokého školstva (Supporting growth and jobs: An agenda for the modernisation of Europe’s 
higher education systems), ako aj v stratégiách Europe 2020 i Education and Training 2020. Európska komisia pritom zdôrazňuje, že 
vysoké školy majú za úlohu vybaviť svojich absolventov potrebnými znalosťami prenositeľnými zručnosťami, že je nevyhnutná účasť 
zamestnávateľov na príprave a realizácii študijných programov, ktoré majú obsahovať aj prax, a že je nutné sledovať uplatnenie 
absolventov na trhu práce, aby sa mohla posúdiť relevantnosť študijných programov. Napríklad správa o modernizácii vysokého 
školstva v Európe (Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability), ktorú v roku 2014 spracovala 
Európska informačná sieť Eurydice, je venovaná okrem iného práve tomu, ako na toto všeobecné zadanie reagujú jednotlivé členské 
krajiny.

Výskumy zamestnateľnosti absolventov sú mimoriadne dôležité v krajinách ako je napríklad Slovensko (alebo Česká republika), kde 
v pracovnej sile podstatne pribúda absolventov vysokých škôl ako dôsledok expanzie vysokého školstva. Rýchly rast počtu absol-
ventov spôsobuje nielen postupné zapĺňanie obvyklých pracovných miest vysokoškolákov, ktoré pri ich nedostatku vykonávali aj 
absolventi s nižším vzdelaním, avšak postupne vysokoškoláci obsadzujú aj tie miesta, ktoré tradične neboli vysokoškolské. V takejto 
situácii je veľmi dôležité sledovať, ako sa absolventi uplatňujú, aké povolania vykonávajú, ako sa rozvíja ich kariéra, čo zahŕňa 
sledovanie radu charakteristík.

K obvykle sledovaným oblastiam, ktoré sú v rámci výskumu sledované, patrí: zmapovanie všetkých absolvovaných štúdií, retrospek-
tívne hodnotenie študijnej ponuky a podmienok štúdia, sebahodnotenie kompetencií nadobudnutých štúdiom, spôsoby hľadania 
práce, charakteristiky prvého a súčasného zamestnania (samozrejme vrátane odvetvovej a profesijnej klasifikácie), horizontálna 
a vertikálna zhoda medzi absolvovaným štúdiom a vykonávanou prácou, spokojnosť s prácou a otázky týkajúce sa regionálnej a 
medzinárodnej mobility.

Hoci absolventi postupne obsadzujú aj vysokoškolské pozície, neodráža sa to nijako zásadne v ich výpovediach (výsledok série čes-
kých výskumov REFLEX) o spokojnosti so zamestnaním, čo sa považuje za určité integrálne vyjadrenie ich hodnotenia svojej situácie 
na pracovnom trhu. Ukazuje sa, že je to dôsledkom toho, že vysokoškolské štúdium absolvujú aj ľudia, ktorí by ešte pred niekoľkými 
rokmi na štúdium ani nepomysleli a s ukončeným maturitným vzdelaním by na trhu práce našli zodpovedajúcu pracovnú pozíciu (sú 
tu myslení predovšetkým absolventi maturitných učebných odborov a stredných odborných škôl, ktorí nemali na stredoškolskej úrovni 
ktovieaké výsledky a nemali teda ani ďalšie študijné ambície) – ich hodnotenia sú potom iné, než očakávané.

Výsledky výskumov teda ukazujú, že absolventi sú v podstate aj s menej kvalifikačne náročnou prácou spokojní a opakovane by volili 
obdobné vzdelanie, ktoré absolvovali – a to bez ohľadu na to, aké uplatnenie im to prinieslo. Je tiež zrejmé, že na pracovnom trhu 
dochádza k väčšej konkurencii. Aj takí absolventi vysokých škôl, ktorí možno ani predtým neboli veľmi kvalitní, sa dobre uplatňovali 
predovšetkým preto, že ľudia s ich vzdelaním boli potrební. Teraz však majú medzi sebou konkurenciu a samotný titul pre získanie 
dobrého miesta už nestačí, a ako vypovedajú aj zamestnávatelia, väčšina z nich sa pozerá na to, čo absolventi skutočne vedia a 
samotný titul nie je to hlavné pri rozhodovaní, či budú do zamestnania na danú pozíciu prijatí.

Dôležitou súčasťou výskumu REFLEX je posúdenie úrovne kompetencií, teda zručností a znalostí, ktorá je požadovaná na pracovných 
miestach, ktoré absolventi zastávajú. Zároveň sa pre možnosť zodpovedajúcich vzťahov zisťovalo hodnotenie absolventov, akú 
úroveň kompetencií majú sami a na akej úrovni daných kompetencií ich pripravila vysoká škola. Pri hodnotení úrovne kompetencií 
medzi absolventmi je nutné rozlíšiť, na akých pracovných miestach pracujú. Tí, ktorí pracujú na miestach s vyššou kvalifikačnou ná-
ročnosťou, teda v tradičných alebo aj v nových vysokoškolských povolaniach, majú úroveň kompetencií vyššiu a aj na ich pozíciách 

http://ec.europa.eu/education/library/policy/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/policy/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropska-spoluprace-ve-vzdelavani-a-odborne-priprave
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf


381

je vyžadovaná výrazne vyššia úroveň ako na pozíciách tých absolventov, ktorí sú na pracovných pozíciách s nižšou kvalifikačnou 
náročnosťou. Mierny pokles priemernej požadovanej úrovne kompetencií je tak daný predovšetkým nárastom podielu absolventov 
na pozíciách s nižšou kvalifikačnou náročnosťou. V oboch skupinách, teda medzi absolventmi na pozíciách s vyššou kvalifikačnou 
náročnosťou a na pozíciách s nižšou kvalifikačnou náročnosťou však k žiadnym výrazným zmenám nedošlo.

Podstatné však tiež je, či absolventi majú zodpovedajúcu úroveň kompetencií na svojich pracovných miestach. Ukazuje sa, že pomer-
ne vysoké podiely absolventov pracujú na miestach, kde sú vyžadované vysoké úrovne kompetencií. Napríklad zo skupiny všetkých 
absolventov sa od 35 % absolventov očakáva (je vyžadované v ich práci), že budú mať vysokú úroveň kompetencií v Schopnosti 
niesť zodpovednosť alebo Zručnosti komunikovať s ľuďmi a vyjednávať, od tretiny vysoká úroveň v Schopnosti zvládať záťažové 
situácie a prekážky, od 29 % absolventov sa očakáva vysoká úroveň v Zručnosti samostatne sa rozhodovať a Zručnosti identifikovať 
a riešiť problémy, u celej štvrtiny absolventov vysoká úroveň v Schopnosti prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, Zručnosti pružného 
a tvorivého myslenia a konania a Zručnosti pracovať s informáciami.

Popri úsilí štátu i vysokých škôl rôznym spôsobom usmerňovať prijímanie vysokoškolákov do tých odborov štúdia, po ktorých je na 
pracovnom trhu dopyt, objavujú sa ďalšie postupy, ako zlepšovať vyhliadky absolventov, že po ukončení štúdia získajú a potom 
si aj udržia zodpovedajúcu prácu (zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť). Vysoké školy sa snažia zvýšiť zamestnateľ-
nosť svojich absolventov dvoma hlavnými spôsobmi: po prvé, do študijných programov začleňujú aj pracovné skúsenosti, praktický 
výcvik (practical training) a štruktúrované praxe v podnikoch alebo u iných zamestnávateľov (work placement), a po druhé, svojim 
študentom poskytujú kariérové   poradenstvo (career guidance). Je však nepochybné, že predpokladom akýchkoľvek úspešných 
riešení je dobrá znalosť samotného problému uplatnenia absolventov, ktorý vysoké školy dlho podceňovali. Preto sa na tomto poli v 
posledných rokoch objavil celý rad nových aktivít, preto sú realizované projekty na úrovni jednotlivých európskych krajín i na úrovni 
jednotlivých vysokých škôl. A preto sa tiež objavila nová iniciatíva Európskej komisie v podobe zadaní projektu uskutočniteľnosti 
(feasibility study) pravidelných celoeurópskych výskumov uplatnenia absolventov vysokých škôl Eurograduate.

Významnou súčasťou projektov, ktoré sa zaoberajú výskumom absolventov vysokých škôl v dlhšom časovom období, je tiež rozvoj 
vlastného know-how v oblasti výskumu absolventov. Predstavuje to možnosť zohľadniť a zahrnúť do vlastného projektu výskumu ab-
solventov najnovšie prístupy a skúsenosti z podobných projektov, ktoré sú realizované v iných krajinách. Niektoré európske pracovis-
ká totiž majú s realizáciou takýchto projektov dlhoročnú skúsenosť: napríklad nemecký projekt sledovania absolventov Inštitútom pre 
vysokoškolský výskum, dnes DZHW, sa datuje už od roku 1989. Ďalším podstatným prvkom týchto projektov je, že sa v nich udržuje 
časová nadväznosť a stabilita, ktorá umožňuje sledovať vývoj kľúčových ukazovateľov uplatnenia absolventov v dlhšom časovom 
období. Hoci sa v rámci vývoja projektov rozvíjajú aj výskumné nástroje, niektoré otázky sú v dotazníkoch dlhodobo zachovávané 
práve preto, aby bolo možné sledovať zmeny v dlhšom časovom úseku.

V niektorých krajinách sa dokonca presadzuje požiadavka na longitudinálne monitorovanie uplatnenia absolventov. Jedným prí-
stupom je ich sledovanie v kratších časových úsekoch: napríklad jeden rok po ukončení štúdia, a ďalej potom tri roky a päť rokov 
po ukončení štúdia. Druhým prístupom je sledovanie skôr v priebehu dlhších časových úsekov: napríklad jeden rok po ukončení 
štúdia, päť rokov a potom desať rokov po ukončení štúdia. Výhodou longitudinálnych projektov je, že sa sleduje vývoj uplatnenia 
u rovnakých jedincov, čo umožňuje postihnúť rozmanitosť vývoja kariéry u konkrétnych absolventov. Tieto projekty sú samozrejme 
náročnejšie ako obyčajné jednorazové oslovenie absolventov, avšak aj s realizáciou takýchto projektov už existujú skúsenosti (napr. 
už spomínaný nemecký výskum Inštitútom pre vysokoškolský výskum, dnes DZHW, alebo výskum realizovaný v Holandsku Univer-
zitou v Maastrichte).

Longitudinálne monitorovanie vývoja uplatnenia absolventov je navrhnuté aj pre celoeurópsky výskum EUROGRADUATE na zákla-
de práve dokončovanej štúdie uskutočniteľnosti takéhoto nového európskeho zisťovania. Projekt EUROGRADUATE, v rámci ktorého 
je pripravovaná štúdia uskutočniteľnosti, bude ukončený záverečnou konferenciou na prelome februára a marca roku 2016. Samot-
ná realizácia celoeurópskeho projektu môže byť zahájená v roku 2017 a vlastné zisťovanie uplatniteľnosti absolventov uskutočnené 
v roku 2018. Vďaka realizácii takéhoto zisťovania bude možné porovnávať charakteristiky uplatnenia a rozvoja pracovných kariér 
absolventov naprieč celou Európou. Výhodou zapojenia sa do takého medzinárodného projektu je možnosť porovnávať vývoj za-
mestnateľnosti a uplatnenia absolventov jednej krajiny s vývojom v rôznych iných európskych krajinách v závislosti od architektúry 
vysokoškolských systémov a charakteristík štúdia na ich vysokých školách.

Ak bude krajina schopná v takom projekte zaistiť dostatočnú vzorku nielen pre medzinárodné porovnanie, ale aj pre úroveň jed-
notlivých vysokých škôl alebo dokonca ich súčastí (fakúlt), bude potom môcť porovnať aj výsledky svojich inštitúcií s podobnými 
inštitúciami v medzinárodnom meradle, čo pre mnohé predovšetkým menšie krajiny predstavuje jedinečnú príležitosť ako porovnať 
charakteristiky vlastných vysokoškolských inštitúcií v medzinárodnom meradle. V obmedzenom rámci vysokého školstva jednotlivých 
krajín často ani neexistuje dostatočný počet inštitúcií obdobného typu či zamerania, kde takéto porovnanie dáva z určitých hľadísk 
skutočne zmysel, pretože mnohé charakteristiky uplatnenia absolventov sú výrazne závislé napríklad práve na odbore štúdia.

Dôležitým prvkom sledovania uplatnenia absolventov je následná väzba na zdieľanie zistených informácií aj so študentmi, ktorí si 
ešte len volia svojou vysokoškolskú vzdelávaciu dráhu. Tým informácie o uplatnení absolventov rôznych vysokých škôl, fakúlt či od-
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borov alebo aj spätné hodnotenie získaného vzdelania absolventov so skúsenosťami z trhu práce, pomáhajú pri rozhodovaní, akú 
vzdelávaciu dráhu a akú inštitúciu si majú zvoliť.

Na Slovensku sa v roku 2014 uskutočnili významné aktivity, ktoré pilotne overovali možnosti realizácie rozsiahleho priameho zisťo-
vania medzi absolventmi do piatich rokov po skončení vysokej školy (úplne ojedinelý súbor zahŕňa údaje od zhruba 15 tisíc absol-
ventov z rokov 2009-2013) a možnosti získavania dát z inštitucionálnych zdrojov (údaje zo Sociálnej poisťovne, dáta z ÚPSVaR a 
údaje z Centrálneho registra študentov CVTI SR) a ich vzájomné prepájanie. Je potrebné konštatovať, že tieto pilotné aktivity dopadli 
nad očakávanie úspešne a jednoznačne preukázali, že na Slovensku existujú možnosti aj predpoklady pre zavedenie pravidelného 
monitoringu zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov vysokých škôl.

Na základe analyzovaných dát je tiež možné sa v prípade Slovenska (rovnako ako už bolo uvedené v kapitole o Francúzsku a o 
Českej republike) pozrieť na ukážku jedného z veľmi zaujímavých výstupov špeciálneho zisťovania uplatnenia absolventov z roku 
2014. Ukazuje základné charakteristiky zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov v jednotlivých tzv. školoboroch, ktoré predstavu-
jú kombináciu údajov o škole, ktorú absolvent študoval a o odbore, v ktorom štúdium absolvoval.

Základnými charakteristikami sú pritom miera nezamestnanosti absolventov (zamestnateľnosť), podiel absolventov pracujúcich v 
povolaní, ktoré si vyžaduje vysokoškolské vzdelanie (kvalifikačná náročnosť) a jeho priemerný hrubý mesačný príjem (medián me-
sačného príjmu). Jednotlivé školobory sú v nasledujúcej tabuľke zoradené v zostupnom poradí začínajúc od tých, ktoré majú najvyšší 
kompozitný index (celkové skóre), teda štandardizovaný a vážený priemer všetkých troch uvedených charakteristík (ide samozrejme 
len o ukážku prvej približne desiatky najúspešnejších školoborov z celkového počtu niekoľkých stoviek) .

Podobné informácie by mali mať bežne, aktuálne a pravidelne k dispozícii všetci zainteresovaní, teda napríklad uchádzači o vyso-
koškolské štúdium, študenti, absolventi, samotné vysoké školy, zamestnávatelia i verejná správa.

V stále globalizovanejšom svete a Európe a na čoraz viac prepojených trhoch práce ich členských krajín je ďalšou podstatnou 
výhodou, že význam uvedených ukazovateľov je všeobecne zdieľaný, a je tak aj možné získať ich v neustále sa rozširujúcom počte 
európskych krajín. Takisto vďaka tomu už začínajú byť takéto ukazovatele medzinárodne porovnateľné.
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V súlade s cieľmi rôznych aktérov (samotných vysokých škôl, ministerstiev, rektorských konferencií, zamestnávateľov) mnohých roz-
vinutých krajín je teda zisťovanie absolventov vysokých škôl dôležitou súčasťou v celom systéme efektívneho fungovania a rozvoja 
vysokého školstva. Na národnej úrovni sa ukazuje ako dôležité využívať – popri špeciálnom zisťovaní realizovanom raz za 2-3 roky 
– aj ďalšie zdroje dát a informácií (pre Slovensko teda napríklad databázu VZPS, údaje zo Sociálnej poisťovne, dáta z ÚPSVaR a 
údaje z Centrálneho registra študentov CVTI SR, ale tiež napríklad z databáz, ktoré majú k dispozícii agentúry ako je Profesia alebo 
Trexima a pod.).

Popri úplne nepochybnom vlastnom národnom zisťovaní je však potrebné nanajvýš odporučiť aj účasť v nejakej forme medzinárod-
ného projektu (očakáva sa napríklad realizácia celoeurópskeho šetrenie EUROGRADUATE v roku 2018), z ktorého bude možné 
nielen zistiť porovnateľné charakteristiky uplatnenia absolventov v medzinárodnom porovnaní, ale aj podieľať sa na zdieľaných 
európskych postupoch, metódach a znalostiach z výskumu uplatnenia absolventov vysokých škôl.
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1.1 Prognózovanie kvalifikačných 
požiadaviek pracovného trhu 

Prognózovania alebo prognózy vývoja kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb vysokoškolákov, vypracovávané zvy-
čajne v nejakej štruktúre odvetví a povolaní, sú vo väčšine rozvinutých krajín sveta bežným spôsobom, ako zisťovať budúcu potrebu 
kvalifikovaných pracovných síl a podľa toho rôznymi cestami ovplyvňovať vývoj počtu prijímaných, a teda aj absolventov vysokých 
škôl. Také prognózy sú už viac-menej od polovice minulého storočia pravidelne spracovávané na celoštátnej úrovni v USA, kde je ich 
metodológia aj najprepracovanejšia. Metodológie amerických prognóz tiež veľmi často slúžia ako vzor alebo aspoň ako významná 
inšpirácia či ako vodítko pre prognózy, ktoré sa začali v posledných desaťročiach spracovávať v európskych krajinách (postupne 
napríklad vo Veľkej Británii, Írsku, Švédsku, Fínsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku alebo v Českej republike). 

Podľa posledného prehľadu Európskej únie (Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability. 
European Commission / EACEA / Eurydice, Brussels 2014) sa až na niekoľko výnimiek vo väčšine európskych krajín spracovávajú 
prognózy na národnej alebo na regionálnej úrovni. Kým jedenásť krajín ich pripravuje pravidelne, desať krajín ich vykonáva len 
ad hoc (viď nasledujúca mapka). Na druhej strane sa v jedenástich krajinách prognózy systematicky využívajú pre plánovanie 
vzdelávacej politiky, a to zvyčajne pre stanovenie počtu študijných miest financovaných z verejných prostriedkov (štátom alebo jeho 
časťou, napríklad regiónom).  

PROGNÓZY TRHU PRÁCE A KVALIFIKAČNÝCH POŽIADAVIEK 

Zdroj: Eurydice
Vysvetlivky: Regular forecasting = pravidelná prognóza, Ad hoc forecasting = ad hoc prognóza, No forecasting = bez prognózy, Not 
available = nedostupné                 

Neustále rastúci význam, ktorý je na prognózovanie kvalifikačných požiadaviek kladený nielen v krajinách Európskej únie, ale v ce-
lom rozvinutom svete, dokazuje aj fakt, že sa EÚ, OECD a ILO nedávno spoločne dohodli na spracovaní rozsiahleho prieskumu o 
tom, akú podobu majú systémy prognózovania kvalifikačných požiadaviek v jednotlivých krajinách a ako fungujú (Anticipating and 
responding to changing skill needs). Analýzy a rozbory síce prebiehali nedávno (v rokoch 2014 – 2015) a výsledky budú zverejne-
né až v roku 2016, ale už dnes je možné poukázať na niektoré najdôležitejšie závery týkajúce sa členských krajín EÚ. 

Nedostatočné využívanie a slabé uplatnenie získaného vzdelania na pracovnom trhu alebo dokonca nezamestnanosť absolventov 
vedú k tomu, že na individuálnej úrovni majú absolventi nižšie príjmy, sú so svojou prácou nespokojní a permanentne ohrození opa-
kujúcou sa nezamestnanosťou alebo dokonca priamo nezamestnaní. Na celospoločenskej úrovni majú takíto absolventi – pokiaľ 
vôbec pracujú – podstatne nižšiu produktivitu, znižujú tým mieru ekonomického rastu a oslabujú konkurencieschopnosť danej krajiny 
(Adalet McGowan and Dan Andrews: Labour Market Mismatch and Labour Productivity. Evidence from PIAAC Data. OECD Econo-
mics Department Working Papers 2015). 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economics-department-working-papers_18151973;jsessionid=3mdf5phl6lugc.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economics-department-working-papers_18151973;jsessionid=3mdf5phl6lugc.x-oecd-live-03
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Výsledky analýzy OECD pritom ukazujú, že situácia Slovenska nie je v tomto ohľade príliš priaznivá; zníženie nevhodného uplat-
nenia kvalifikácie na pracovnom trhu na úroveň, ktorú dosahujú najúspešnejšie krajiny (tzv. best practice) by totiž viedla k zvýšeniu 
produktivity o takmer 6 %, čo by samozrejme malo výrazný pozitívny vplyv na  celkový hospodársky rast a prosperitu Slovenska. 

GRAF: MOŽNÉ ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY PRÁCE VĎAKA ZNÍŽENIU KVALIFIKAČNÉHO NESÚLADU NA DOSIAHNUTEĽNÚ ÚROVEŇ

Podľa rozboru unikátnych údajov z rozsiahleho medzinárodného výskumu OECD PIAAC z roku 2012 na Slovensku približne u štvrti-
ny zamestnaných nezodpovedá ich kvalifikcácia (skills) požiadavkám práce, ktorú vykonávajú. Dokladajú to dva nasledujúce grafy.

Po prvé, ukazujú, že na Slovensku je jedna z najvyšších hodnôt celkovej nezhody medzi skutočnou a požadovanou kvalifikáciou 
(mismatch). Z 22 rozvinutých krajín OECD je totiž táto nezhoda o niečo málo vyššia iba v siedmich krajinách. Po druhé však z oboch 
grafov tiež vyplýva, že na Slovensku značne prevažuje nadbytočná kvalifikácia (nad nedostatočnou kvalifikáciou). Týka sa zhruba 
16 % zamestnaných.

GRAF: PODIEL ZAMESTNANÝCH S NEZODPOVEDAJÚCOU KVALIFIKÁCIOU V KRAJINÁCH  OECD V ROKU 2012 (V %)
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GRAF: PODIEL ZAMESTNANÝCH S NADBYTOČNOU A S NEDOSTATOČNOU KVALIFIKÁCIOU V KRAJINÁCH OECD V ROKU 2012 (V %)

Dôvody nevhodného uplatnenia vysokoškolákov na pracovnom trhu je pritom možné rozdeliť do niekoľkých skupín:

– Štruktúra (počty) pracovných miest, ktoré si vyžadujú určité vzdelanie a kvalifikáciu (z hľadiska stupňa a odboru vzdelania) nie 
sú v súlade so štruktúrou (počtom) osôb s týmto vzdelaním a kvalifikáciou, ktoré sú k dispozícii na pracovnom trhu (tzv. štruktu-
rálny nesúlad)

– Štruktúra požadovaných kvalifikácií na trhu práce síce zodpovedá štruktúre kvalifikácií pracovnej sily, avšak pracovníci s urči-
tým vzdelaním a kvalifikáciou nepracujú na zodpovedajúcich pracovných miestach, pretože tie sú obsadené osobami s nevhod-
nou kvalifikáciou (tzv. pozičný nesúlad)

– Absolventi síce majú vzdelanie a kvalifikáciu formálne zodpovedajúcu (z hľadiska stupňa a odboru vzdelania), ale kvalita a ob-
sah získaných vedomostí, schopností a kompetencií nezodpovedá požiadavkám daného pracovného miesta (tzv. kvalitatívny 
nesúlad)

V rôznych krajinách je pritom vplyv týchto dôvodov rozdielny; niekde prevažuje štrukturálny nesúlad, niekde pozičný a inde kvali-
tatívny. Zladenie vývoja štruktúry pracovných miest s určitými kvalifikačnými požiadavkami, s výstupmi vzdelávacej sústavy, teda 
napríklad s počtom absolventov vysokých škôl určitých odborov vzdelania, je zamerané predovšetkým na riešenie štrukturálneho 
nesúladu. Významnou oporou sú pritom práve prognózy vývoja kvalifikačných požiadaviek na pracovnom trhu a prognózy zmien 
kvalifikačnej štruktúry pracovnej sily.

Systémy prognózovania kvalifikačných požiadaviek boli v jednotlivých krajinách hodnotené na základe spoločného prieskumu EÚ, 
OECD a ILO podľa súboru kritérií a následne rozdelené do štyroch rôznych kvalitatívnych úrovní. 

(1) Do najnižšej úrovne (tzv. Decentralised system) sú zaradené tie krajiny, kde je prognózovanie v úplných začiatkoch, týka sa 
napríklad len niektorých sektorov alebo regiónov, nie je príliš koordinované a predovšetkým nemá prakticky žiadny vplyv na 
iné politiky (napríklad vysokoškolskú).

(2) Do druhej úrovne (tzv. Coordinated non-holistic system) sú zaradené tie krajiny, ktoré už dosahujú určitú mieru koordinácie, ale 
napriek tomu sú zatiaľ fragmentované, nemajú holistickú povahu a netvoria jeden previazaný celok; ani tie nemajú výraznejší 
vplyv a iné politiky ich závery preberajú len sporadicky. 

(3) Tretia úroveň (tzv. Building a coordinated holistic system) zahŕňa tie krajiny, ktoré sa usilujú o vytvorenie najvyššej úrovne, ale 
zatiaľ sú ešte len na ceste k nej. Prognózy kvalifikačných požiadaviek sú už aspoň brané do úvahy pri vytváraní iných politík 
a rešpektujú ich napríklad dlhodobé vládne výhľady rozvoja vysokého školstva. 

(4) Do najvyššej úrovne (tzv. Coordinated holistic system) patria tie krajiny, ktoré majú prepracovaný holistický systém predvídania 
kvalifikačných požiadaviek a jeho výsledky výrazne ovplyvňujú tvorbu iných politík (napríklad vysokoškolskej), takže sa vlastne 
stávajú ich integrálnou súčasťou. Ovplyvňujú rozhodovanie nielen na úrovni vlády, ale napríklad aj rozhodovanie jednotlivých 
vysokých škôl a vďaka tomu prispievajú k znižovaniu štrukturálneho nesúladu medzi ponukou a dopytom kvalifikácií.  
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Slovenská republika bola v rámci prieskumu EÚ, OECD a ILO bohužiaľ zaradená do prvej, najslabšej skupiny krajín (viď nasledujúca 
schéma). O to dôležitejšie však je, že práve v  tomto riešenom projekte aspoň vykročila žiadúcim smerom.  

ÚROVNE SYSTÉMOV PROGNÓZOVANIA KVALIFIKAČNÝCH POŽIADAVIEK V EURÓPE

Prognózovanie kvalifikačných požiadaviek má v európskych krajinách dve hlavné funkcie: po prvé, pre plánovanie vzdelávacej 
politiky, a po druhé, pre poskytovanie poradenských a informačných služieb o trendoch vývoja trhu práce a možnostiach uplatnenia 
absolventov. Priamo na vysokých školách môže prognózovanie ovplyvniť napríklad navrhovanie, plánovanie a riadenie študijných 
programov, určenie počtu študijných miest financovaných štátom alebo ďalšie alokovanie verejných prostriedkov. Poradenské a in-
formačné služby môžu orientovať (aj potenciálnych) študentov na tie odbory štúdia, po ktorých je (alebo sa očakáva) väčší dopyt. 

V stále sa rozširujúcom počte štátov (ako napríklad Írsko, Veľká Británia a Poľsko) sa potom na základe prognóz dodatočne finan-
cujú oblasti s výraznou potrebou kvalifikovaných síl alebo odbory, ktoré sú „strategicky“ dôležité. V Írsku sa napríklad na základe 
pravidelných správ o budúcich kvalifikačných potrebách cielene financujú špeciálne vzdelávacie programy, ako sú bezplatné kurzy 
pre nezamestnaných, program Springboard, či program ICT skills conversion pre absolventov pri vstupe na trh práce. Vo Veľkej Bri-
tánii systematicky sledujú „strategicky dôležité a ohrozené odbory“ (Strategic important and vulnerable subjects, SIVS), medzi ktoré 
patria prírodné vedy, technické a inžinierske disciplíny a matematika (čiže odbory STEM), ďalej moderné cudzie jazyky a kvantita-
tívne spoločenské vedy a podľa potreby ich dodatočne financujú. 

Podrobne sme spracovali analýzu vzťahu medzi prognózami kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a rozvojom vysokého 
školstva (predovšetkým prijímaním študentov do vysokoškolského štúdia) v šiestich krajinách: Česká republika, Dánsko, Fínsko, Ho-
landsko, Švédsko a USA. Hoci využívané spôsoby a mechanizmy či prenosy výsledkov prognóz kvalifikačných požiadaviek naprí-
klad do rozhodovania o počte prijímaných na jednotlivé vysokoškolské inštitúcie a odbory štúdia sú v jednotlivých krajinách veľmi 
rozdielne, je zrejmé, že vplyv týchto prognóz sa výrazne zvyšuje. Jedným z dôvodov sú nepochybne aj súvislosti a dôsledky ekono-
mickej krízy po roku 2008 a nepriaznivé dopady masifikácie vysokého školstva na uplatnenie absolventov. 

Nasledujúce kapitoly predstavujú spôsoby prognózovania kvalifikačných potrieb trhu práce v niekoľkých krajinách, aj jednu medzi-
národnú, ktorú pripravuje a využíva Európska komisia.

file:///C:\Dokumenty%20JK\Terciér\Higher%20Education%20News%20+%20Journals\Vysoké%20školství%20ve%20světě\Vysoké%20školství%20ve%20světě%20-%20SVP\Springboard%20|%20Higher%20Education%20Authority
file:///C:\Dokumenty%20JK\Terciér\Higher%20Education%20News%20+%20Journals\Vysoké%20školství%20ve%20světě\Vysoké%20školství%20ve%20světě%20-%20SVP\skills%20ICT%20-%20Department%20of%20Education%20and%20Skills
http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/crosscutting/sivs/


390 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

1.2 Ako a kde pripravujú prognózy 
kvalifikačných požiadaviek

1.2.1 Európska prognóza CEDEFOP
Európska komisia si uvedomuje nutnosť vytvárania prognóz počtu zamestnaných a ich vzdelania, čo deklarovala vo viacerých 
dokumentoch. Sama chce v tomto smere prispieť a súčasne podporovať a motivovať aj krajiny, kde s tým zatiaľ nemajú veľké skú-
senosti (ako je napríklad práve Slovensko). Preto ako súčasť Plánu hospodárskej obnovy Európy a v rámci pomoci Európe zmierniť 
bezprostredný vplyv krízy a pripraviť ju na opätovný hospodársky rast prišla v roku 2008 Európska komisia s rozsiahlou európskou 
iniciatívou na podporu zamestnanosti nazvanú New Skills for New Jobs. Jedným z výstupov tejto iniciatívy je súbor 18 sektorových 
štúdií, ktoré boli v rokoch 2008-2009 vytvorené pre Európsku komisiu. Každá z nich sa podrobne zaoberá situáciou vo vybranom 
odvetví ekonomiky. Objavujú sa v nich expertné prognózy vývoja daného odvetvia a podrobnejší náčrt možných scenárov vývoja 
v odvetví v najbližších rokoch. 

Najvýznamnejším celoeurópskym projektom je však v tomto ohľade stále ešte prebiehajúci medzinárodný projekt Mid-term skills 
supply and demand forecast v gescii Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (European Centre for the Development 
of Vocational Training, CEDEFOP) pre obdobie 2012 – 2016. 

Projekt nadväzuje na predchádzajúce tri projekty CEDEFOP v oblasti prognózovania potrieb trhu práce. Prvý z nich prebiehal 
v rokoch 2006-2008 a bol zameraný na prognózu strany dopytu trhu práce (jobs). Druhý potom v rokoch 2007-2009 vytváral 
prognózu strany ponuky (t.j. počet osôb). V rokoch 2009-2012 prebehol projekt Forecasting skill supply and demand in Europe, 
ktorého jedným z cieľov bolo posúdiť obe prognózy a porovnať výsledky, a tým aj identifikáciu možných medzier na trhu práce. Sú-
časný projekt Mid-term skills supply and demand forecast ďalej rozvíja postupy, ktoré boli v predchádzajúcich projektoch vyvinuté. 

Hlavným riešiteľom týchto nadväzujúcich projektov, ktoré sú niekedy súhrnne nazývané Skills supply and demand forecast in Europe, 
je pracovisko univerzity Warwick Institute for employment research (IER, Veľká Británia), ktoré vedie medzinárodné konzorcium. Ďal-
šími významnými riešiteľmi sú členovia konzorcia Cambridge Econometrics (CE, Veľká Británia), Research Center for Education and 
Labour Market (ROA) z Maastricht University (Holandsko), Alphametrics (Belgicko a Veľká Británia) a Stredisko vzdelávacej politiky 
University Karlovy (SVP PedF UK, Česká republika). 

Výsledky uvedeného projektu CEDEFOP a metodológia jeho riešenia, ktorú vytvorilo konzorcium najkvalifikovanejšieho tímu odbor-
níkov, ktoré sú v súčasnosti v Európe k dispozícii (nepochybne inšpirované tiež americkým modelom), sa taktiež stali základom a naj-
významnejšou inšpiráciou pre spracovanie prognózy kvalifikačných požiadaviek v roku 2014 na Slovensku a jej aktualizácie v roku 
2015. Práve s ohľadom na získané skúsenosti z už takmer desaťročnej práce pre CEDEFOP a pre Európsku komisiu, ale aj s ohľadom 
na množstvo národných skúseností z rôznych európskych krajín, možno postup riešenia, ktorý bol vypracovaný a použitý v roku 
2014 na Slovensku, považovať za veľmi dobrý základ ďalšieho postupu. Jeho hlavné charakteristiky a postup riešenia sú uvedené 
v nasledujúcej schéme. 
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Prvý modul (Multisektorový makroekonomický model) slúži na vytvorenie prognózy počtu pracovných miest v členení podľa odvetví. 
Ide o zásadný vstup do celého riešenia. V metodologickom postupe spracovania prognóz je najprv pomocou makroekonomického 
modelu Cambridge Econometrics E3ME riešená prognóza makroekonomických veličín na celoštátnej aj odvetvovej úrovni. Z roz-
siahleho modelu sa berú do úvahy predovšetkým makroekonomické premenné ovplyvňujúce počet zamestnaných (ako napríklad 
hrubý domáci produkt, pridaná hodnota, export, import, produktivita práce, verejná a súkromná spotreba, investície, výdavky na 
výskum a vývoj a pod.). Následne sa na základe ich vývoja v horizonte prognózy určuje zmena počtu zamestnaných v celej eko-
nomike i v každom jednotlivom ekonomickom odvetví. Model E3ME bol pôvodne určený na potreby výskumných pracovníkov a po-
litikov, aby analyzoval dlhodobé dôsledky vývoja na tri základné oblasti, na tzv. tri E, na energie, na životné prostredie (anglicky 

http://www.camecon.com/EnergyEnvironment/EnergyEnvironmentEurope/ModellingCapability/E3ME.aspx
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environment ) a na ekonomiku. Zaoberal sa tiež dopadmi, ktoré na ne môžu mať rôzne vládne politiky, a to hlavne v oblasti výskumu 
a vývoja ekologických daní a regulácií.

V druhom module metodologického postupu sa na základe prognózy vývoja počtu pracovných miest v jednotlivých odvetviach 
modelu E3ME vytvára prognóza profesijnej štruktúry pracovných miest (teda skupín povolaní). Na to sú využívané dáta európskeho 
výberového zisťovania pracovných síl (EU LFS, European Union Labour Force Survey), ktoré z národných štatistických úradov získava 
Eurostat. Pre každú krajinu zvlásť sa v každom z definovaných odvetví, pre ktoré bola spracovaná ekonomická prognóza v rámci 
modelu E3ME, predikuje vývoj každej z definovaných skupín povolaní (profesií). Predikcia povolaní v každej krajine a v každom 
odvetví je postavená predovšetkým na medzinárodnej komparácii rozhodujúcich tendencií a na logaritmickej regresii, ktorá môže 
byť modifikovaná podľa predpokladaných trendov vo vývoji technológií produkcie tovarov a služieb. Tým sú teda celkové počty 
pracovných miest v jednotlivých odvetviach rozdelené do definovaných skupín povolaní (profesií).

V treťom module prebieha zisťovanie požadovaných stupňov vzdelania (kvalifikácií). Obdobne ako v predchádzajúcom module 
je predikovaný podiel jednotlivých vzdelanostných (kvalifikačných) skupín na celkovom počte pracovných miest v každej skupine 
povolaní v každom odvetví. 

Výsledky všetkých troch predchádzajúcich modulov – a predovšetkým prognózy počtu pracovných miest v odvetviach a v povola-
niach – nerozlišujú medzi expanzívnym (rozvojovým) a substitučným (nahradzovacím) dopytom, avšak zahŕňajú vlastne len vývoj 
počtu zamestnaných (v danom odvetví a v danej skupine povolaní), teda dopyt expanzívny. Expanzívny (rozvojový) dopyt vyjadruje 
zmenu (kladnú alebo zápornú) v počte pracovných miest v danom odvetví, v danej skupine povolaní alebo kvalifikácií v dôsledku ná-
rastu či poklesu pracovných miest ako reakcie na zmenu trhu práce (napríklad útlm odvetvia znamená znižovanie počtu pracovných 
miest v rozhodujúcich profesiách pre toto odvetvie a naopak). Substitučný (nahradzovací) dopyt však ukazuje na voľné pracovné 
miesta v danom odvetví či skupine povolaní (profesií), ktoré vznikajú v dôsledku odchodu pracovníkov napríklad do dôchodku. 
Expanzia aj substitúcia predstavujú samozrejme dosť rozdielne procesy, ktoré je nutné aj odlišne riešiť. 

Štvrtý model riešenia projektu je preto zameraný na poslednú čast celkového dopytu, na substitučný (nahradzovací) dopyt. Nahra-
dzovací dopyt teda zachytáva potrebu obsadiť tie pracovné miesta, ktoré sú v súčasnosti obsadzované osobami, ktoré v priebehu 
prognózovaného obdobia opustia pracovný trh – najčastejšie z dôvodu odchodu do dôchodku (dôvodom však môže byť tiež od-
chod do zahraničia, na rodičovskú dovolenku a pod.).

Výsledkom celého postupu prognózovania v rámci popisovaného európskho projektu až do spracovania (vyriešenia) štvrtého mo-
dulu je prognóza dopytu na trhu práce (prognóza počtu voľných pracovných miest) podľa odvetví (43 odvetví), povolaní (40 skupín 
povolaní) a stupňov vzdelania (iba 3 stupne vzdelnia). Je však potebné upozorniť na to, že prognóza kvalifikačných stupňov má 
trochu inú povahu. Táto prognóza totiž vyjadruje vlastne to, ako rýchlo sa mení vzdelanostná štruktúra v jednotlivých povolaniach 
respektíve odvetviach, čo však v jednotlivých krajinách nie je odvodené od zmien v kvalifikačných požiadavkách v týchto povo-
laniach, ale od celkovej zásoby pracovnej sily s danou úrovňou vzdelania, ktorá je rozdeľovaná do existujúcich skupín povolaní 
a odvetví. Znamená to však, že v krajinách, kde sa rýchlo rozvíja vzdelanie pracovnej sily smerom k vyšším úrovniam vzdelania, sa 
tiež v priemere nutne rýchlejšie zvyšuje kvalifikačná úroveň v jednotlivých povolaniach. To však vôbec nemusí zodpovedať vývoju 
skutočných kvalifikačných požiadaviek týchto povolaní, ale naopak to svedčí o inflácii vzdelania a o znižujúcej sa kvalifikačnej 
náročnosti pracovných miest, ktoré sú obsadzované ľuďmi s daným vzdelaním. 

Riešenie tohto problému hľadá projekt v definovaní kvalifikačnej náročnosti pracovných miest. Do celého postupu bol pridaný ešte 
modul 8, ktorý do riešenia prináša tzv. kvalifikačný profil pracovných miest (OSP, Occupational Skills Profiles). Kvalifikačný profil pra-
covných miest je odvodený predovšetkým od konceptu Európskeho kvalifikačného rámca (EQF, European Qualification Framework) 
a zhŕňa súbor charakteristík, ktoré popisujú rôzne dimenzie kvalifikačných požiadaviek, predpokladov, podmienok a ďalších kvalít 
dôležitých či vyžadovaných pre výkon danej práce (pracovného miesta, povolania). Ide o základné charakteristiky vyžadované pre 
danú prácu: požadovanú úroveň vzdelania a praxe (a tým aj zložitosť povolania); požadovaný odbor štúdia; ďalšie požiadavky 
povolania ako sú znalosti (Knowledge), zručnosti (Skills), kompetencie (Competence), osobné schopnosti, postoje a hodnoty (Oc-
cupational interest a Work values).

Pre Európsku úniu ako celok – rovnako ako pre jednotlivé krajiny zaradené do niekoľkých na seba nadväzujúcich projektov, zahrnu-
tých pod spoločným označením Prognóza kvalifikačného dopytu a ponuky (Forecasting skill demand and supply) – sú spracovávané 
prognózy vývoja pracovných miest podľa odvetvia, povolania a kvalifikačných potrieb.

V nasledujúcich kapitolách sú predstavené postupy pre prognózovanie kvalifikačných požiadaviek v niektorých európskych kraji-
nách a tiež v USA.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply
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1.2.2 Česká republika 
Prognózovaním kvalifikačných potrieb sa zaoberajú aj niektoré inštitúcie v Českej republike. V roku 2015 tam tím expertov pod 
hlavičkou Fondu dalšího vzdělávání riešil zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí, ktorou bol projekt Předvídání kvalifikačních 
potřeb (PŘEKVAP). Hlavným expertom tohto projektu bol Jan Koucký, kmeňový zamestnanec Střediska vzdělávací politiky na Uni-
verzitě Karlově. Ten sústredil okolo seba tím ľudí, ktorý v priebehu krátkej doby, ktorá bola na projekt vymedzená (apríl – október 
2015), spracoval výstupy v rozsahu presahujúcom 2 500 strán. Medzi výstupmi sú profily 26 odvetví, 40 skupín povolaní a taktiež 
podrobná metodologická publikácia, zahŕňajúca 6 hlavných častí1. Jedna z nich sa venuje návrhu nového modelu pre prognózo-
vanie kvalifikačných potrieb v ČR. Tento model, ktorého základné rysy predstavujeme v nasledujúcich riadkoch, by bol použiteľný 
aj pre Slovensko.  

Navrhovaný systém prognózovania kvalifikačných potrieb má dve podstatné charakteristiky. Po prvé, zahŕňa tak silnú úlohu Minis-
terstva práce a sociálnych vecí (MPSV) a Generálneho riaditeľstva Úradu práce (GR ÚP) na centrálnej úrovni, ako aj úlohu Krajských 
pobočiek Úradu práce (KrP ÚP) na úrovni regionálnej a obe tieto roviny čo najviac prepája obojsmernými väzbami. Po druhé, 
načrtáva pravidelný ročný cyklus procesu prognózovania, a teda aj tohto prepájania centrálnej a regionálnej (krajskej) úrovne pri 
vypracovávaní prognózy dopytu a ponuky kvalifikácií na pracovnom trhu. Tým však umožňuje MPSV, ako reprezentantovi štátu v 
tejto oblasti, aby mohlo celý proces prognózovania nielen účinne a efektívne koordinovať a prípadne upravovať, ale súčasne naň 
kladie zodpovednosť za to, že bude skutočne prebiehať podľa predpokladov a plniť ciele, ktoré si kladie. Zároveň však aj vťahuje 
Krajské pobočky ÚP do práce s dátami a informáciami nielen na krajskej úrovni, ale aj na celoštátnej úrovni a umožňuje im tak v 
súvislostiach a v širšom kontexte nazerať aj na konkrétne dianie v ich regióne.

SCHÉMA: NÁVRH METODIKY PROGNÓZOVANIA VÝVOJA DOPYTU A PONUKY KVALIFIKÁCIÍ; 
ROČNÝ CYKLUS PREPÁJANIA CELOŠTÁTNEJ A KRAJSKEJ ÚROVNE

Treba si uvedomiť, že navrhovaný systém samozrejme kladie neobvyklé požiadavky na prácu oboch inštitúcií na centrálnej úrovni aj 
všetkých štrnástich krajských pobočiek Úradu práce na regionálnej (krajskej) úrovni, ktoré sa prirodzene nezaobídu bez zodpoveda-
júceho organizačného a personálneho zabezpečenia. Na druhej strane však môže navrhovaný systém priniesť podstatné zvýšenie 
účinnosti prepájania ponuky a dopytu po kvalifikáciách a efektívnosti fungovania pracovného trhu. To je pritom v súčasnej dobe a 
ešte viac v budúcnosti nutné považovať za absolútne kľúčové.

Nasledujúca schéma navrhovaného modelu prognózovania vývoja na trhu práce a z toho vyplývajúcich kvalifikačných požiadaviek 
i vývoja vzdelania a kvalifikácie pracovnej sily predstavuje komplexný a skutočne systémovo poňatý organizmus, ktorý sa skladá zo 
súboru na seba nadväzujúcich krokov. Celý proces prognózovania síce začína alebo presnejšie povedané je na začiatku iniciovaný 
z centrálnej úrovne, ale pretože ide o cyklus, už ďalšie jeho kolo nadväzuje na centrálnej úrovni na predchádzajúce výstupy krajskej 
(regionálnej) úrovne.

1 Návrh nového modelu; Medzinárodné porovnanie, trendy a skúsenosti; Štvrtá priemyselná revolúcia a zamestnanosť; Národná sústava povolaní (NSP) a štruktúra 
trhu práce v ČR; Možnosti krátkodobej prognózy zamestnanosti a Zdroje a postupy získavania dát
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SCHÉMA: PROGNÓZOVANIE VÝVOJA NA TRHU PRÁCE A KVALIFIKAČNÝCH POTRIEB; ROČNÝ CYKLUS PREPÁJANIA A KRAJSKÉ ÚROVNE

Samozrejme je nevyhnutné zaoberať sa všetkými jednotlivými krokmi navrhovaného modelu prognózovania a vzťahmi medzi nimi 
podrobnejšie. Celú schému je pritom možné rozdeliť na dve časti: centrálna úroveň (horná časť schémy) a krajskú úroveň (spodná 
časť schémy).

Celoštátna úroveň prognóz

Východiskovým, podstatným a pomerne náročným krokom, ktorý bude prebiehať vždy v priebehu druhého a tretieho štvrťroka 
kalendárneho roka, sa stane vypracovanie piatich základných a na seba tesne nadväzujúcich prognóz vývoja na trhu práce na 
celoštátnej úrovni. Predpokladá sa pritom, že pôjde o krátkodobú a strednodobú prognózu, v prvom prípade na 2 roky a v druhom 
prípade na 10 rokov (počet rokov udáva horizont prognózy vzhľadom na posledný rok, za ktorý sú pri jej spracovaní dostupné 
reálne údaje). Pôjde o päť prognóz (viď predchádzajúca schéma), ktoré boli tiež pilotne spracované už v rámci projektu PŘEKVAP 
v roku 2015 (medzi požadovanými výstupmi projektu však nefiguruje prognóza makroekonomického vývoja, ktorá síce musela byť 
spracovaná ako východisková, ale netvorí samostatný výstup projektu).

Krajská úroveň prognóz

Následne sa dostávame z časti prác spracovávaných na centrálnej úrovni do časti prác spracovávaných na regionálnej úrovni. 
V tejto časti prognózy (viď spodná časť vyššie uvedenej schémy) najprv všetky Krajské pobočky Úradu práce (KrP ÚP) dostanú 
vždy na konci kalendárneho roka z centrálneho pracoviska MPSV prostredníctvom Generálneho riaditeľstva Úradu práce (GR ÚP) 
spracovaných päť (pozri predchádzajúci odsek) centrálnych prognóz za celú Českú republiku a päť ďalších prognóz, v ktorých 
budú celoštátne prognózy dezagregované pre ich kraj. Každá prognóza pritom bude mať dva horizonty – krátkodobý (2 roky) a 
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strednodobý (10 rokov). Prognóza bude obsahovať komentár, v ktorom bude každý kraj upozornený nielen na výsledky jednotlivých 
prognóz, ale aj na prípadné slabé miesta a úskalia vývoja v ich kraji, predovšetkým potom na rozpory medzi prognózou vývoja 
dopytu po kvalifikáciách a ponuky vzdelania a kvalifikácie pracovnej sily. Významná úloha KrP ÚP pritom spočíva v dvoch rovinách. 
Po prvé, KrP ÚP bude permanentne monitorovať vývoj na trhu práce v kraji, získavať ďalšie informácie regionálneho charakteru a 
konfrontovať tieto svoje poznatky s dezagregovanými prognózami, ktoré získal z centrálneho pracoviska MPSV. Po druhé, bude KrP 
ÚP komunikovať s relevantnými partnermi i s významnými zamestnávateľmi v kraji, prerokúvať s nimi tak výstupy z prognóz získa-
ných z centrálneho pracoviska, ako aj svoje poznatky z monitoringu pracovného trhu a na základe konsenzu s partnermi navrhovať 
úpravy (modifikácie) týchto prognóz.

Významnú podporu pre svoju činnosť získa každá Krajská pobočka Úradu práce (KrP ÚP) takisto v podobe dvoch kľúčových infor-
mácií o jednotlivých zamestnávateľoch v kraji, ktoré spoločne so všetkými prognózami prídu prostredníctvom GR ÚP tiež na konci 
každého kalendárneho roka. Prvou z nich bude informácia o ekonomickej výkonnosti (prosperite či naopak rizikovosti) všetkých vý-
znamných zamestnávateľov v každom kraji vyjadrená hodnotou ich Indexu ekonomickej výkonnosti. Druhou potom bude modelový 
odhad vývoja zamestnanosti u všetkých významných zamestnávateľov v kraji v nasledujúcom kalendárnom roku.

Vďaka svojim monitorovacím aktivitám budú KrP ÚP môcť porovnávať tieto údaje so skutočným vývojom, žiadať zamestnávateľa o 
ich vlastné predikcie alebo aspoň vyjadrenie a verifikovať výsledky oboch krátkodobých prognóz. Súčasne sa však bude KrP ÚP po-
dieľať aj na neustálom overovaní správnosti získaných údajov a jeho permanentnom dopĺňaní a aktualizácii. Pôjde samozrejme nie-
len o údaje o celkovom počte zamestnaných, ale aj o údaje o ich štruktúre z hľadiska povolania (aspoň na štvrtej úrovni klasifikácie 
povolaní ISCO). Podstatným vodítkom pre nich pritom bude práve databáza Informačného systému o priemernom zárobku (ISPV).

Podstatným krokom na krajskej úrovni bude prerokovávanie prognóz, ktoré s ďalšími podkladmi predloží KrP ÚP s ďalšími relevant-
nými partnermi v rámci krajskej platformy. Krajská platforma pritom môže mať rôznu podobu, jedným z jej stavebných kameňov sa 
však pravdepodobne stanú Poradné rady pri KrP ÚP. Úrad práce však môže preniesť prerokovávanie prognóz aj na ďalšie štruktúry 
podľa reálnej situácie v každom jednotlivom kraji. Môžu to byť napríklad krajské Rady pre rozvoj ľudských zdrojov, Pakty zamest-
nanosti alebo iné, v danom kraji skutočne fungujúce štruktúry.

Na základe diskusií a prerokovania podkladov, ktoré predloží KrP ÚP, ale tiež na základe ďalších materiálov od ktoréhokoľvek z 
ďalších partnerov, spracuje KrP ÚP nové verzie všetkých piatich prognóz, ktoré si síce zachovajú spoločnú (celoštátne dohodnutú) 
štruktúru a formát údajov, ale budú modifikované na základe krajského konsenzu dosiahnutého v rámci krajskej platformy.

Takto sa vlastne dostávame na koniec celého ročného cyklu. Centrálne pracovisko (MPSV) celý proces v krajoch dôkladne sleduje 
a vyhodnocuje, ale predovšetkým funguje ako poradenský a konzultačný servis pre krajské pobočky a podporuje ich v príprave 
krajských prognóz. V centre medzitým pripravili aj rôzne ďalšie analytické podklady k vývoju kvalifikačných potrieb, ktoré sa môžu 
zamerať napríklad na vplyv novej priemyselnej revolúcie na zmeny kvalifikačných potrieb, na podrobné rozbory vývoja v niektorých 
odvetviach, na dôsledky rastúcej medzinárodnej migrácie pre český pracovný trh alebo na zmeny vo vzdelaní a odbornej príprave, 
ku ktorým dochádza v iných rozvinutých krajinách.

V polovici roka však na centrálne pracovisko prídu aj viac či menej prepracované prognózy zo 14 krajov. Úlohou centrálneho 
pracoviska bude analyzovať ich, prediskutovať ich s kraji a spoločne s novými údajmi, ktoré medzitým budú k dispozícii a s ďalšími 
relevantnými informáciami, zapracovať ich do nových verzií piatich celoštátnych prognóz na ďalší rok, ktoré sa zároveň stanú vý-
chodiskom pre dezagregáciu všetkých piatich prognóz pre jednotlivé kraje. A tým sa dostávame opäť na začiatok celého procesu, 
ktorý sa opäť začína na centrálnej úrovni.

1.2.3 Rakúsko 
Medzi strednodobé prognózy možno zaradiť prognózy rakúskeho Inštitútu pre ekonomický výskum (WIFO – Das Österreichische 
Institut für Wirtschaftsforschung). Prognózy sú spracovávané už od 90. rokov, vždy raz za 2 alebo 3 roky. Zatiaľ poslednú prognózu 
zverejnilo WIFO na konci roka 2014 (Mittelfristige Beschäftigungsprognose für Österreich und die Bundesländer. Berufliche und 
sektorale Veränderungen 2013 bis 20202). Horizontom prognózy je sedemročné obdobie od posledných reálnych dát za rok 2013 
do roku 2020.

Posledná prognóza WIFO sa podobne ako už niekoľko predchádzajúcich zameriava nielen na vývoj v Rakúsku ako celku, ale aj v 
jeho 9 spolkových krajinách. Celoštátna prognóza sa člení do 38 odvetvových a do 59 profesijných skupín. Prognózy pre jednotlivé 

2 Martina Fink, Thomas Horvath, Ulrike Huemer, Helmut Mahringer, Mark Sommer: Mittelfristige Beschäftigungsprognose für Österreich und die Bundesländer. 
Berufliche und sektorale Veränderungen 2013 bis 2020. Monographien (287 Seiten), WIFO Dezember 2014 

http://www.wifo.ac.at/
http://www.wifo.ac.at/
http://www.wifo.ac.at/publikationen?detail-view=yes&publikation_id=57914
http://www.wifo.ac.at/publikationen?detail-view=yes&publikation_id=57914
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=4304
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=1497
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=986
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=616
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=3144
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spolkové krajiny Rakúska, ktoré boli zverejnené v deviatich samostatných publikáciách, sa tiež členia do 38 odvetvových, ale – na  
rozdiel od celoštátnej prognózy – iba do 27 profesijných skupín.

Podľa tejto prognózy WIFO bude v nasledujúcich rokoch zamestnanosť v Rakúsku rásť v priemere o 1 % ročne s jasným smerovaním 
k vyšším kvalifikáciám, k službám a k činnostiam orientovaným na zákazníkov. Kvalifikačne menej náročné pracovné miesta v prie-
myselných odvetviach budú síce na ústupe, ale dopyt po nekvalifikovanej pracovnej sile v sektore služieb bude skôr rásť.

Ďalším zaujímavým produktom používaným v Rakúsku pre monitorovanie vývoja na trhu práce je Barometer kvalifikácií AMS Qua-
lifications-Barometer. Ide o webovú aplikáciu prepájajúcu pracovné miesta charakterizované odvetvím, povolaním a požadovanou 
kvalifikáciou (schopnosťami, zručnosťami a kompetenciami). Aplikácia umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o voľných pra-
covných miestach (novovznikajúcich alebo uvoľňovaných) v jednotlivých spolkových krajinách a v rôznych odvetviach, povolaniach. 
Barometer však vlastne nie je prognózou, pretože uvádza len krátkodobý výhľad vývoja voľných pracovných miest. Ide o šikovnú a 
vydarene rozpracovanú internetovú aplikáciu.

1.2.4 Nemecko 
Prognózy vývoja trhu práce sú dlhodobo spracovávané aj v Nemecku. Na vypracovávaní prognóz spolupracuje vždy niekoľko 
poverených inštitúcií, z ktorých rozhodujúce sú však dve – Inštitút pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB, Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung) a Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (BIBB, Bundesinstitut für Berufsbildung). Tieto inštitácie tiež 
v rámci projektu QuBe (Das Projekt QuBe - Qualifikation und Beruf in der Zukunft) spracovali zatiaľ poslednú prognózu z roku 2014 
(na predposlednej prognóze sa však podieľal napríklad ešte FIT, Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik a predovšet-
kým GWS, Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH, spoluautor celej koncepcie nemeckého prognostického modelu).

Prognostickým horizontom poslednej prognózy z roku 2014 (Engpässe im mittleren Qualifikationsbereich trotz erhöhter Zuwande-
rung3) je rok 2030. Výsledky prognózy boli publikované v členení na 63 odvetví (v predchádzajúcej prognóze to bolo 59 odvetví), 
na 54 profesijných skupín (rovnako ako predtým) a na 4 stupne (úrovne) vzdelania a 54 skupín odborov vzdelania. K tomu je po-
trebné poznamenať, že počet skupín povolaní a odborov vzdelania je rovnaký, lebo v nemecky hovoriacich krajinách sú – na rozdiel 
od anglicky hovoriacich krajín – termíny odbor vzdelania či kvalifikácia a povolanie často stotožňované či zamieňané. Prognóza z 
roku 2014 do modelu prvýkrát začleňuje aj pracovné príjmy (platy či mzdy) zamestnaných.

Prognóza je postavená ako varovná v tom zmysle, že odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa doterajšie trendy vo vzdelávaní a 
na trhu práce predĺžia aj do nasledujúcich rokov. Výsledky prognózy varujú, že možno očakávať vážne problémy s obsadzovaním 
technických povolaní strednej kvalifikačnej úrovne spojené s nedostatkom absolventov s touto kvalifikáciou. Napriek tomu zistené 
disproporcie nie sú také výrazné ako v predchádzajúcej prognóze, pretože nová prognóza predpokladá vyšší počet imigrantov, 
ktorí túto disproporciu do určitej miery oslabia.

V ďalšom roku 2015 bola prognóza v rámci projektu QuBe rozpracovaná (Qualifikation und Beruf in Deutschlands Regionen bis 
20304) aj pre šesť veľkých nemeckých regiónov (regiónov je z pochopiteľných dôvodov menej ako spolkových krajín, takže naprí-
klad celá bývalá NDR je v prognóze považovaná za jeden región – Ost (Východ)). Prognóza ukazuje, v akej podobe a ako výrazne 
sa budú problémy na nemeckom pracovnom trhu prejavovať v jednotlivých regiónoch. Okrem iného výsledky konštatujú, že jedine 
na východe Nemecka možno očakávať nedostatok akademických kvalifikácií, vo všetkých ostatných častiach to bude nedostatok 
odborných technických kvalifikácií.

1.2.5 Fínsko 
Vo Fínsku bola v rámci ministerstva práce už pred niekoľkými rokmi spracovaná prognóza s horizontom až do roku 2025 (Työminis-
teriö. Työvoima 2025. Täystyöllisyys, korkea tuottavuus ja hyvät työpaikat hyvinvoinnin perustana työikäisen väestön vähentyessä. 
Työpoliittinen tutkimus 325. Helsinki: Työministeriö). Hlavným cieľom prognózy bolo odhadnúť vývoj na trhu práce vzhľadom na to, 
že po roku 2010 vo Fínsku dochádza k poklesu počtu osôb v produktívnom veku. Aj napriek istému nárastu počtu zamestnaných 

3 Maier, Tobias; Zika, Gerd; Wolter, Marc Ingo; Kalinowski, Michael; Helmrich, Robert (2014): Engpässe im mittleren Qualifikationsbereich trotz erhöhter 
Zuwanderung * aktuelle Ergebnisse der BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis zum Jahr 2030 unter Berücksichtigung von Lohnentwicklungen 
und beruflicher Flexibilität. (BIBB-Report, 23/2014) 

4 Zika, Gerd (Ed.); Maier, Tobias (Ed.) (2015): Qualifikation und Beruf in Deutschlands Regionen bis 2030. Konzepte, Methoden und Ergebnisse der BIBB-IAB-
Projektionen. (IAB-Bibliothek, 353), Bielefeld: Bertelsmann 2015 

http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php
http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php
http://www.iab.de/
http://www.iab.de/
http://www.bibb.de/
http://www.bibb.de/de/11727.php
http://www.iab.de/en/publikationen/weitere-publikationen/weitere-publikationen-details.aspx/Publikation/k140319r06
http://www.iab.de/en/publikationen/weitere-publikationen/weitere-publikationen-details.aspx/Publikation/k140319r06
http://www.iab.de/de/publikationen/iab-bibliothek/detailseite-bibliothek.aspx/Publikation/k150318302
http://www.iab.de/de/publikationen/iab-bibliothek/detailseite-bibliothek.aspx/Publikation/k150318302
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sa totiž vo Fínsku stále nedarí dosiahnuť potrebnú mieru zamestnanosti, ktorá by zabezpečila dostatočný rast HDP a potrebných 
finančných zdrojov, ktoré Fínsko pre svoj úspešný rozvoj potrebuje.

Cieľom prognózy sa tak vlastne stala analýza, ktorá mala nájsť odpoveď na otázky, či zmeny na fínskom trhu práce zodpovedajú 
globálnym technologickým a štrukturálnym zmenám, či sa vývoj dopytu a ponuky kvalifikovanej práce navzájom ovplyvňujú a či sa 
vyvíjajú v súlade. Zároveň mali prognózy a sprievodné analýzy nájsť, ukázať a odporučiť cesty k uspokojivému riešeniu vznikajúcich 
problémov.

Fínska prognóza jednak popisuje pravdepodobný scenár vychádzajúci zo súčasného stavu, ale snaží sa tiež nájsť nové možnosti, 
ktoré by viedli k zníženiu miery nezamestnanosti a k väčšiemu súladu medzi dopytom a ponukou kvalifikácií. Navyše sa pokúša 
identifikovať aj prípadné riziká, ktoré môžu výrazne negatívne ovplyvniť situáciu na fínskom trhu práce (napríklad postupne sa 
objavujúce stagnácie výdavkov na výskum a vývoj alebo hrozby, ktoré môžu prísť z vonku), a pripravenosť Fínska reagovať na ne 
skôr, než skutočne nastanú. Uvedená prognóza je v poradí už piatou správou o vývoji zamestnanosti a pracovného trhu, ktoré sú vo 
Fínsku v štvorročnej periodicite vydávané už od prvej polovice deväťdesiatych rokov. Uvedená séria pritom nadväzuje a je vlastne 
pokračovaním menej komplexných analýz a prognóz vývoja ponuky a dopytu na fínskom trhu práce, ktoré začali vychádzať už v 
šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

1.2.6 Spojené kráľovstvo 
V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK) sa veľký projekt zameraný na prognózu vývoja pracovných miest v 
sektorovej a profesijnej štruktúre a ich dôsledky pre požadované kvalifikácie a vzdelanie realizoval od polovice 90. rokov, kedy 
sa tiež prvýkrát objavil jeho názov Working Future. Návrh tohto najprv dvojročného projektu pre britskú vládu pripravil Inštitút pre 
výskum zamestnanosti na Univerzite Warwick (IER Institute for Employment Research, University of Warwick). Projekt Working Future 
bol však aj v nasledujúcich rokoch stále opakovane predlžovaný alebo novo schvaľovaný a zatiaľ beží dodnes.

Po niekoľkých prvých prognózach sa podoba výstupov projektu stabilizovala v roku 2004, kedy bola publikovaná desaťročná 
prognóza Working Future 2002–2012. Obsahovala údaje o 25 skupinách odvetví, 27 skupinách povolaní a o 3 vzdelanostných 
skupinách (úrovniach). Mala niekoľko častí. Hlavnou bola takmer 300 stranová celoštátnej správa National Report. Podrobné kapi-
toly pre každý z 9 anglických regiónov a ďalej kapitoly pre celé Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko boli spracované vo viac 
ako 300 stránkovej správe nazvanej Regional Report. A nakoniec správa z názvom Sectoral report rozoberala veľmi podrobne na 
takmer 700 stranách podobu každého z 25 definovaných odvetví britskej ekonomiky.

Od tej doby sa podoba prognózy a z nej vychádzajúcich správ Working Future príliš nemení a poskytuje najucelenejší obraz o 
štruktúre strany dopytu trhu práce v Spojenom kráľovstve. Vychádza pravidelne každý druhý rok, takže zatiaľ posledná prognóza 
a teda aj správa bola zverejnená na jar v roku 2014 s názvom Working Future 2012–2022 (prognóza je vždy desaťročná, takže 
počiatočný rok prognózy označuje posledný rok, pre ktorý mala prognóza k dispozícii reálne dáta).

Posledná prognóza však už pracuje s podstatne podrobnejšou štruktúrou 75 odvetví, 369 skupín povolaní a 6 úrovní vzdelania a kvali-
fikácie. Medzi autormi prognózy sa k pracovníkom IER Warwick University už po tretíkrát pridala známa poradenská firma Cambridge 
Econometrics a pre prognózu bol teda opäť využitý jej ekonometrický model používaný v Európe. Medzi výstupy prognózy patrí taktiež 
už po tretíkrát aj Technical Report, ktorý obsahuje popis metód a dátových zdrojov, ktoré boli pri príprave prognózy použité.

1.2.7 Írsko 
V Írsku vznikla v septembri roku 2005 na žiadosť Micheála Martina, ministra podnikania, obchodu a zamestnania (Ministry of En-
terprise, Trade and Employment) a Ministerstva školstva a vedy (Ministry of Education & Science) expertná skupina zaoberajúca sa 
prognózou potrieb trhu práce. Jej prácu v rámci organizácie ERSI (The Economic and Social Research Institute) viedla Anne Heraty. 
Prvé výsledky boli prezentované v septembri 2006 a finálna publikácia potom vyšla v roku 2007. Ich prognóza bola zameraná 
až do roku 2020. Používali v nej 11 hlavných skupín odvetví, 18 profesijných skupín a 9 odborových skupín. Veľmi zaujímavá bola 
ich analýza kvalifikačných náročností. Pre ňu vytvorili 10 stupňov. Tie sa od seba líšia predovšetkým požadovaným ukončeným 
vzdelaním (skupina 1 má najnižšie, skupina 10 najvyššie vzdelanie). Pre väčšinu analýz sú tieto skupiny zlúčené do 4 skupín. V 
prvej skupine sú stupne 1-3. Tie zodpovedajú nižšiemu sekundárnemu vzdelaniu. Ďalej sú spojené skupiny 4 a 5, ktoré zodpovedajú 
vyššiemu sekundárnemu vzdelaniu. Spojením stupňov 6 a 7 vznikne skupina vyžadujúca si základný stupeň terciárneho vzdelania. 
Zlúčením skupín 8-10 sa vytvorí skupina, kde je požadované vyššie terciárne vzdelanie. Vo svojej prognóze analyzujú tak stranu 
ponuky, ako aj dopytu.

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/


398 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

V súčasnej dobe je v oblasti prognózovania kvalifikačných potrieb v Írsku najdôležitejší Skills and Labour Market Research Unit 
(SLMRU) – predtým ako súčasť FÁS Planning and Research Department, a the Expert Group on Future Skills Needs (EGFSN). Táto 
skupina monitoruje (ne)rovnováhu medzi ponukou a dopytom v ekonomike a následne predkladá vláde návrhy na opatrenia, ktoré 
majú zistené nedostatky riešiť. Táto skupina je podriadená obom vyššie spomenutým ministerstvám, teda tak Ministerstvu podnikania, 
obchodu a zamestnania (Ministry of Enterprise, Trade and Employment), ako aj Ministerstvu školstva a vedy (Ministry of Education 
& Science). Expertná skupina je vedená nezávislým predsedom. Skladá sa zo zástupcov sociálnych partnerov, príslušných štátnych 
orgánov (Department of Finance; Department of Enterprise, Employment and Innovation; Department of Education and Skills), zástup-
cov ekonomických rozvojových agentúr (IDA Ireland; Enterprise Ireland) a zástupcov agentúr zapojených do politických rozhodnutí 
v oblasti postsekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy (Higher Education Authority; FAS; Skill-Nets; Vocational Training Com-
mittees). Admnistratívnu činnosť EGFSN zabezpečuje na sekretariáte zhruba päť osôb – všetci sú zamestnancami National Policy 
and Advisory Board for Enterprise, Trade, Science and Innovation (Forfas). Väčšinu podkladových kvantitatívnych analýz pre EGFSN 
pripravuje SLMRU. The Economic and Social Research Institute, ktorý je najväčšou inštitúcioou súkromného sektora v Írsku, hrá tiež 
významnú úlohu v procese prognózovania kvalifikačných potrieb. Táto inštitúcia totiž pripravuje pre SLMRU päťročnú prognózu 
zamestnanosti podľa sektorov ekonomiky, vychádzajúcu z makroekonomického modelu írskej ekonomiky. Pre toto modelovanie je 
používaný model HERMES. EGFSN len občas zadá spracovanie výskumných štúdií externým expertom, najmä štúdií o konkrétnych 
sektoroch ekonomiky. SLMRU má väčšinou 6 stálych zamestnancov. Ide o jedného vedúceho, jedného vedúceho výskumného pra-
covníka, troch výskumných pracovníkov a jedného administratívneho pracovníka. Ročný rozpočet SLMRU predstavuje približne 450 
tisíc libier. Nasledujúci obrázok ukazuje vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami v Írsku.

Celý model má tri hlavné silné stránky. Po prvé, tým, že EGFSN dáva svoj report Ministerstvu podnikania, obchodu a zamestnania 
(Ministry of Enterprise, Trade and Employment) i Ministerstvu školstva a vedy (Ministry of Education & Science), dostávajú rovnaké 
informácie tak ministerstvo zodpovedné za formuláciu politiky na strane ponuky (Ministerstvo školstva a vedy), ako aj ministerstvo 
zodpovedné za politiku na strane dopytu trhu práce (Ministerstvu podnikania, obchodu a zamestnania).

Druhou výhodou tohto modelu je to, že zástupcovia vyšších úradníkov príslušných ministerstiev sú členmi EGFSN. Táto skupina má 
potom právomoci a kompetencie realizovať odporúčania, vyplývajúce z ich analýz a správ. Každoročne sa vykonáva hodnotenie 
toho, či príslušné odporúčania boli realizované.

A po tretie, EGFSN má prístup ku komplexným aktuálnym údajom o ponuke aj dopyte na trhu práce v Írsku. Za poskytovanie týchto 
dát nesie zodpovednosť SLMRU. Dáta sú k dispozícii v National Skills Database.

SLMRU pripravuje každoročne tri správy: National Skills Bulletin; Monitoring Ireland’s Skills Supply a Vacancy Overview Report. 
Zároveň tiež každé dva roky predkladá aktualizovanú prognózu vývoja pracovných miest.



399

1.2.8 Poľsko 
V Poľsku sa sledovanie nesúladu medzi ponukou a dopytom na trhu práce (Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 
- MZDiN) z pohľadu povolania vykonáva na národnej, regionálnej a miestnej úrovni od roku 2005. Monitorovacie správy sú publi-
kované v polročných alebo ročných cykloch. Okrem monitorovania „nedostatočných a nadbytočných“ skupín povolaní, vykonávajú 
úrady práce viacero ďalších samostatných zisťovaní v rámci prognózovania kvalifikačných požiadaviek trhu práce. Projekt úradu 
práce nazvaný Barometer povolaní (Barometr Zawodów) je príkladom týchto zisťovaní. Ide o krátkodobú (jednoročnú) prognózu 
vývoja zamestnanosti. Inšpiruje sa švédskym projektom. Prognóza je vytvorená pre každé vojvodstvo miestnym úradom práce. Vý-
sledkom je zoznam povolaní, rozdelených do troch skupín:

– „deficitné“ povolania (zawodów deficytowych) – v tých by nemal byť problém v nasledujúcom roku nájsť zamestnanie, pretože 
dopyt zamestnávateľov v nich bude vysoký a zároveň je očakávaná nízka ponuka osôb, ktoré si do týchto povolaní želajú 
nastúpiť a majú zodpovedajúcu kvalifikáciu

– „vybalansované“ povolania (zawodów zrównoważonych) – v tých sa očakáva, že počet pracovných miest bude podobný ako 
počet záujemcov o ich obsadenie

– „prebytkové“ povolania (zawodów nadwyżkowych) – v tých by malo byť ťažké nájsť uplatnenie, pretože sa v nich očakáva 
veľké množstvo uchádzačov na malý počet pracovných miest

MZDiN je zákonom stanovená úloha, ktorá je realizovaná v rámci služobných povinností. Monitoring realizuje 1 osoba z každého 
zo 16 úradov práce príslušného vojvodstva (pre regionálnu úroveň), 1 osoba na každom z 350 okresných úradov práce (miestna 
úroveň) a 1 osoba na oddelení trhu práce z Ministerstva práce a sociálnych vecí počas cca 2 týždňov, kedy sa pripravuje správa 
za 1. polrok a počas cca 3 týždňov pri príprave výročnej správy.

Výsledné správy sú založené výhradne na vlastných štatistických údajoch zhromaždených ako súčasť verejných štatistík z úradov 
práce. To však so sebou prináša rad obmedzení. Údaje o voľných miestach, ktoré majú úrady práce k dispozícii, nepokrývajú zďa-
leka celý trh práce. Najmä kvalifikačne náročnejšie pracovné miesta často zamestnávatelia obsadzujú inak, ako cez úrady práce, 
pretože sa (právom) domnievajú, že osoby s vyššou kvalifikáciou nie sú príliš často v evidenciách úradov práce evidované, a preto 
evidované osoby nespĺňajú kvalifikačné požiadavky na tieto voľné pracovné miesta. V týchto prípadoch zohráva veľmi dôležitú 
úlohu pre obsadzovanie pracovných miest aj internet a tiež personálne agentúry.

Metodológia výskumu vychádza z odporúčaní vypracovaných na oddelení trhu práce poľského Ministerstva práce a sociálnej poli-
tiky (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Základným sledovaným ukazovateľom je index prebytku/nedostatku (W) v povolaní, 
ktorý je vypočítaný ako podiel zmeny voľných pracovných miest v danom vykazovanom období voči nárastu nezamestnaných v 
rovnakom období. Tie jednotlivé povolania a odvetvia (tie sú definované podľa PKD – Polska Klasyfikacja Działalności), kde je index 
menší ako 0,9, sú zaradené do skupiny „deficitných“ (deficytowych), tie, ktoré majú index 0,9 ≤ W ≤ 1,1 sú v skupine „vybalansova-
ných“ (zrównoważonych) a ostatné v skupine „prebytkových“ (nadwyżkowych).

1.2.9 Prognóza kvalifikačných požiadaviek a pracovnej sily v USA
V USA dlhodobo a systematicky spracováva analýzy a prognózy trhu práce, kvalifikačných požiadaviek a potreby absolventov 
rôznych úrovní a odborov vzdelania federálny Úrad pre štatistiku práce (Bureau of Labor Statistics, BLS). Ide o verejnú inštitúciu, 
ktorá je súčasťou americkej administratívy a zaoberá sa zberom a analýzami údajov o trhu práce v USA. Svoje výstupy poskytuje 
priamo americkému Kongresu, ďalším federálnym úradom, štátnym a miestnym orgánom, ale aj širokej verejnosti. Prognózy vývoja 
pracovného trhu a kvalifikačných požiadaviek vydáva BLS pravidelne v dvojročných intervaloch už viac ako 40 rokov. Výsledky 
prognózy sú zverejňované a využívané širokým spektrom užívateľov, kľúčovú úlohu však medzi nimi má rozvinutý systém kariérové-
ho poradenstva, ktorý výrazne ovplyvňuje rozhodovanie mladých ľudí o voľbe štúdia po ukončení všeobecnej strednej školy.

BLS sa vo svojich prognózach zaoberá vývojom trhu práce v USA na najbližších 10 rokov (od posledných reálnych údajov). Svoju 
prognózu prezentuje BLS vždy v každom druhom roku. Na konci roku 2013 tak bola zverejnená prognóza na obdobie 2012-2022. 
Ďalšia prognóza na obdobie 2014-2024 bude zverejnená na konci roka 2015. BLS prezentuje výsledky svojich prognóz v troch 
rôznych formách. Svojou povahou odborné články obsahuje vždy na prognózu zamerané špeciálne číslo mesačníka Monthly Labor 
Review. Naopak oveľa populárnejšie písané a širšej verejnosti prístupnejšie informácie podáva štvrťročník Occupational Outlook 
Quarterly. V posledných rokoch je však možné pozorovať veľmi silnú tendenciu umiestňovať čoraz väčšie množstvo informácií tiež 
na webovú stránku BLS.

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/opub/mlr/2013/article/overview-of-projections-to-2022.htm
http://www.bls.gov/opub/mlr/2013/article/overview-of-projections-to-2022.htm
http://www.bls.gov/opub/ooq/2013/winter/winter2013ooq.pdf
http://www.bls.gov/opub/ooq/2013/winter/winter2013ooq.pdf
http://www.bls.gov/
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V prognóze sú okrem základných makroekonomických ukazovateľov uvedené aj podrobné štruktúry pracovných miest a zamestna-
ných osôb v členení na približne 250 odvetví a 850 povolaní. Zároveň s prognózou zverejňuje BLS aj aktuálne dáta za predchá-
dzajúci rok (posledné dostupné dáta sú teda zatiaľ za rok 2012) a u odvetvových prognóz aj dáta z obdobia pred 10 rokmi (teda 
dáta za roky 2002 až 2012). V podrobnej klasifikácii 850 povolaní to však nie je možné, pretože počet povolaní sa každý rok mení. 
Preto sme v európskych a slovenských podmienkach vytvorili s láskavou podporou kolegov z amerického BLS unikátne prevodníky 
amerických profesijných aj odvetvových klasifikácií na európske, a teda aj slovenské štandardy. Vďaka tomu je možné porovnať 
štruktúru pracovných miest a zamestnaných osôb na trhu práce v USA z dát BLS s európskymi a so slovenskými databázami, ako je 
predovšetkým European Labour Force Survey (EU LFS) Eurostatu a Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS).

Prognóza BLS je postavená na rade predpokladov. Tie sa dajú rozdeliť na tri hlavné skupiny:

(1) Prvá skupina zahŕňa predpoklady, ktoré sa vzťahujú na celoekonomické a sociálne podmienky:
a) Nedôjde k žiadnej významnej vojne, ktorá by mala zreteľný vplyv na americkú ekonomiku; nedôjde ani k žiadnej inej 

významnej zmene veľkosti ozbrojených zložiek (armády USA).
b) Naďalej bude v dôsledku hospodárskych cyklov pokračovať kolísanie ekonomickej aktivity.
c) Základné systémové podmienky a vzťahy na trhu práce sa v americkej ekonomike nebudú výrazne meniť.
d) Prebiehajúce všeobecné spoločenské a vzdelávacie trendy budú v nejakej intenzite pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

(2) Druhú skupinu predpokladov vytvárajú výskumníci a analytici BLS. Snažia sa identifikovať faktory, ktoré v minulosti mali silný 
vplyv na odvetvovú a profesijnú štruktúru pracovných miest a zamestnaných. Po identifikácii každého faktora posudzujú, či a 
prípadne ako silno bude jeho vplyv pôsobiť aj v nasledujúcich rokoch. Ďalej sa pokúšajú identifikovať aj nové faktory, ktoré by 
na štruktúru pracovných miest a zamestnaných osôb mohli pôsobiť v budúcnosti.

(3) Tretia skupina predpokladov je spracovaná ekonómami BLS, ktorí konštruujú intervaly prijateľnosti pre všetky významné prog-
nózované veličiny, teda napríklad pre mieru rastu HDP, pre miery nezamestnanosti, produktivity práce a ďalšie. Účelom stano-
venia týchto intervalov je zabezpečiť ekonomicky reálne a zrozumiteľne vysvetliteľné výsledky prognózy.

Samotnú prognózu potom americký BLS realizuje v siedmich krokoch znázornených na Schéme prognózy kvalifikačných potrieb. 
Každý krok je postavený na samostatných postupoch a modeloch a na rôznych vstupných predpokladoch. Využíva však výsledky z 
predchádzajúcich krokov a sám pripravuje výsledky pre nadväzujúce kroky. Výhodou systému prognózovania BLS je to, že výsledky 
prognózy sú v jednotlivých krokoch priebežne hodnotené radom expertov z mnohých rôznych oblastí.

V nasledujúcej schéme sú predstavené základné kroky, pomocou ktorých je americká prognóza vytváraná.

Krok 1: Prognóza demografickej skladby pracovnej sily v USA. V tomto kroku je prognózovaná celková veľkosť pracovnej sily a jej 
štruktúra z pohľadu veku, pohlavia a národnosti. Demografická prognóza je postavená na analýze mier pôrodnosti a úmrtnosti a na 
analýze čistej migrácie (t.j. počet prisťahovaných mínus počet vysťahovaných osôb).
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Krok 2: Prognóza agregovaného hospodárskeho rastu. V druhom kroku je prognózovaná veľkosť hrubého domáceho produktu a 
jeho hlavných zložiek. BLS pritom využíva model obsahujúci niekoľko stoviek rovníc, ktoré zachytávajú kľúčové vplyvy, ktoré ovplyv-
ňujú rast a skladbu ekonomiky USA. Model je vystavaný na troch stovkách exogénnych premenných, ktoré špecifikuje BLS a ktoré 
spoločne definujú príslušný scenár vývoja americkej ekonomiky.

Krok 3: Rozdelenie hrubého domáceho produktu na čiastkové komponenty podľa použitia. V tomto kroku dochádza k posunu z 
agregovanej makroekonomickej úrovne na úroveň odvetvovú. Pre výstup na úrovni produkcie jednotlivých odvetví je ekonomika 
USA rozdelená na približne 250 odvetví. Cieľom tohto kroku je vytvoriť prognózu celkových výdavkov pre každý komoditný sektor 
v tabuľke vstupov a výstupov. Hrubý domáci produkt je rozdelený z hľadiska konečného použitia na štyri formy: súkromnú spotrebu 
výrobkov a služieb (spotreba domácností), hrubé súkromné investície (investície podnikateľského sektora a domácností), vládne 
výdavky na tovary a služby (verejné výdavky) a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a dovozom).

Krok 4: Vytvorenie medzisektorovej input-output tabuľky. V štvrtom kroku je prognózovaný medzisektorový tok tovarov a služieb. 
Do výpočtu hrubého domáceho produktu (HDP) sa nezapočítava celý, ale len pridaná hodnota každého z odvetví (teda bez medzis-
potreby). Input-output tabuľka v sebe zahŕňa zdroje a použitie jednotlivých sektorov. Tabuľka zdrojov a použitia sa v jednotlivých 
rokoch prognózy väčšinou príliš nemení.

Krok 5: Prognóza pracovných miest a zamestnanosti podľa odvetví. Počet pracovných miest (jobs) a zamestnaných v jednotlivých 
odvetviach je prognózovaný aj z hľadiska odpracovaných hodín. Informácie získané v tomto kroku sú spoločne s produktom jed-
notlivých odvetví získaného v 3. kroku použité pre výpočet produktivity práce. Jej vývoj je expertami posúdený a v odvetviach, kde 
produktivita práce dosiahne nereálne hodnoty, je model odhadujúci výstup odvetví prepracovaný.

Krok 6: Prognóza pracovných miest a nezamestnanosti podľa povolania (profesií). Postup používaný pre prognózu jednotlivých 
skupín povolaní (profesijné štruktúry) je založený na odvetvovo-profesijnej matici, ktorá ukazuje počty zamestnaných pre približne 
250 odvetví a 850 skupín povolaní (profesijných skupín). Následne prebieha prognóza zmeny podielu profesijných skupín v každej 
z odvetvových skupín. V prvom kroku tejto prognózy sú revidované historické údaje na identifikáciu dlhodobých trendov. Faktory 
spôsobujúce tieto trendy sú potom skúmané pomocou analytických štúdií jednotlivých odvetví a profesií. Potom sa expertne posu-
dzuje, ako tieto, ale prípadne aj ďalšie faktory, budú na danú skupinu povolaní pôsobiť v nasledujúcich rokoch. Niektoré očakávané 
trendy totiž nemusia byť z historických dát zrejmé. Ide predovšetkým o vplyvy spôsobené novými technológiami (elektronizácia, 
robotizácia, informačné technológie a pod.). Tieto vplyvy sú odhadované zo štúdií vytvorených v rámci iného programu BLS Office 
of Productivity and Technology a z výstupov ďalších výskumne zameraných organizácií.

Krok 7: Kvalifikačný profil jednotlivých povolaní. Pre všetkých 850 povolaní podľa americkej klasifikácie (Standard Occupational 
Classification, SOC) je následne určené, aké si spravidla vyžadujú dosiahnuté vzdelanie, ako dlhú prípadnú prax v príbuznom 
povolaní a akú ďalšiu prípravu musí pracovník v tomto povolaní absolvovať. Súčasne je však americká klasifikácia povolaní na-
pojená na rozsiahly informačný systém O*NET (viď nasledujúca schéma), ktorý podrobne opisuje nielen celú škálu ukazovateľov 
kvalifikačného profilu a ďalších podmienok a predpokladov každého povolania, ale aj konkrétne ekonomické, sociálne i osobnostné 
charakteristiky a vlastnosti osôb, ktoré dané povolanie vykonávajú. Uvedené informácie o všetkých povolaniach sú dostupné v pu-
blikácii Occupational Outlook Handbook (OOH), ktorá je rovnako ako prognóza aktualizovaná každé dva roky a od roku 2010 je 
už zverejňovaná a voľne prístupná na internete.

http://www.bls.gov/soc/soc_structure_2010.pdf
http://www.bls.gov/soc/soc_structure_2010.pdf
http://www.bls.gov/ooh/
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Súčasťou informačného systému sú tiež odkazy na vysoké školy a univerzity alebo na iné vzdelávacie inštitúcie, na ktorých možno 
získať vzdelanie a diplom či certifikát, ktoré sú pre výkon daného povolania potrebné. Práve prepojenie všetkých uvedených infor-
mácií do jedného systému predstavuje pre poradenský systém a pre voľbu vzdelávacej dráhy a profesionálnej kariéry obrovskú a 
predtým nepredstaviteľnú výhodu. Môže totiž napríklad študentom stredných škôl (high school) na základe ich školských výsledkov, 
osobnostných charakteristík, záujmov a ašpirácií poradiť nielen s voľbou budúceho povolania a s možnými rizikami s uplatnením 
v ňom, ale tiež vybrať najvhodnejšiu vzdelávaciu dráhu pre také povolanie a dokonca konkrétne aj vhodnú vzdelávaciu inštitúciu.

Do informačného systému aj do OOH sú zahrnuté aj niektoré podstatné údaje pochádzajúce z analýz a aktuálnej prognózy BLS. 
Pri všetkých povolaniach je napríklad uvedené, koľko osôb dané povolanie vykonáva, aké majú vzdelanie a priemerný plat. OOH 
však z prognóz tiež preberá, koľko sa v danom povolaní počas nasledujúcich desiatich rokov vytvorí nových pracovných miest (tzv. 
expanzívny dopyt, expansion demand) a koľko existujúcich pracovných miest bude uvoľnených (tzv. substitučný a nahradzovací do-
pyt, substitution and replacement demand), predovšetkým z dôvodu odchodu súčasných pracovníkov do dôchodku alebo naopak, 
koľko existujúcich pracovných miest (jobs) zanikne.

Je pochopiteľné, že samotné prognózy nemôžu samé osebe zásadne zlepšiť zamestnateľnosť a uplatnenie absolventov vysokých 
škôl, alebo treba na ne nadviazať konkrétnymi stratégiami a opatreniami vysokoškolskej politiky. Naviac je taktiež zrejmé, že sa-
motné prognózy majú niektoré obmedzenia, o ktorých je potrebné otvorene diskutovať. Preto je tiež dôležité nesústrediť sa len na 
ne, ale pripraviť si širšiu paletu nástrojov a postupov, ktoré sa navzájom vyvažujú a dopĺňajú. Toto upozornenie však nijako nezni-
žuje význam prognózovania vývoja kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb vysokoškolákov a potrebu systematicky 
a permanentne ich rozvíjať. 
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1.3 Ako prognózy ovplyvňujú vývoj vysokého školstva
Expanzia počtu študentov a absolventov vysokých škôl v posledných rokoch nepochybne vedie v mnohých rozvinutých krajín k 
narastajúcim problémom s uplatnením vysokoškolákov v praxi. Problémy spojené s vysokým počtom študentov a absolventov navy-
še významne prehĺbila ekonomická kríza po roku 2008. Preto sa tiež vo vysokoškolskej politike mnohých krajín zvyšuje dôraz na 
tesnejšie prepojenie rozvoja vysokého školstva s kvalifikačnými požiadavkami pracovného trhu.

Hoci ide o úplne zreteľnú všeobecnú tendenciu vo vývoji vysokoškolských systémov rozvinutých krajín, možno zároveň takmer v 
každej krajine nájsť dosť odlišné spôsoby riešenia uvedených problémov. Preto táto kapitola umožní urobiť si na prípadových štúdi-
ách z niektorých krajín (Fínsko, Holandsko, Švédsko a USA) konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa za všeobecnou tendenciou vlastne 
skrýva. Kapitola začne Fínskom, ktoré je príkladom systému s centralizovanou reguláciou počtu a štruktúry prijímaných študentov.

1.3.1 Fínsko 
Vo Fínsku, ktoré má pomerne dlhú tradíciu prognózovanie vývoja ekonomiky, rozhodujú o stanovení počtu prijímaných na vysoké 
školy (univerzity a polytechniky) predpokladané požiadavky pracovného trhu. Počty prijímaných na jednotlivé vysoké školy sa sta-
novujú centrálne na Ministerstve školstva a kultúry (Opetus- ja kulttuurministeriö). Indikatívne čísla sa pritom určujú pre všetky študijné 
programy (spolu 70 skupín odborov vzdelávania, avšak zvlášť pre univerzity a zvlášť pre polytechniky). Stanovenie smerodajných 
čísel pre rôzne odbory štúdia na rôznych vzdelávacích inštitúciách pritom prebieha v dvoch etapách. Pre ministerstvo túto úlohu prie-
bežne spracováva podriadená organizácia riadiaca fínske školstvo (Opetusha llitus, anglicky Finnish National Board of Education), 
ktorá ju však nerieši iba pre vysoké školstvo, ale pre celú vzdelávacie sústavu.

V prvej etape sa najskôr na základe prognózy kvalifikačných požiadaviek fínskej ekonomiky určí, aká bude pravdepodobne potre-
ba kvalifikácie fínskej pracovnej sily v pätnásťročnom horizonte a v akých proporciách majú mladí ľudia prechádzať vzdelávacou 
sústavou. Nástrojom pre túto prognózu je prognostický model Mitenna. Model Mitenna nadväzuje na prognózu vývoja fínskej 
ekonomiky podľa modelu Vattage, ktorý používa vládny Inštitút pre ekonomický výskum (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT) 
okrem iného aj pre prognózy fínskej pracovnej sily. Model Vattage pritom berie do úvahy vývoj ekonomiky a hospodárskej politiky 
štátu a ekonomické faktory, ako sú tendencie vývoja verejnej a súkromnej spotreby, úspor a daní, produkcie a produktivity práce v 
jednotlivých odvetviach, vývoja investícií, vývozu a dovozu a pod.

Fínska prognóza kvalifikačných požiadaviek pomocou modelu Mitenna v siedmich nadväzujúcich krokoch vlastne prekladá dlhodo-
bú ekonomickú prognózu potreby pracovných síl do budúcich požiadaviek na priechod vzdelávacou sústavou a počet absolventov 
v členení podľa stupňa a odboru vzdelania. Použitie takéhoto postupu však znamená, že budúce požiadavky fínskeho pracovného 
trhu vlastne predurčujú či dokonca determinujú vzdelávaciu ponuku, pretože počet prijímaných do rôznych úrovní a odborov vzde-
lávania je z nich priamo odvodzovaný. Celý postup možno znázorniť prostredníctvom nasledujúcej schémy.

V prvých dvoch krokoch je vývoj pracovných miest na fínskom trhu práce určovaný v potrebnej štruktúre jednotlivých odvetví a povo-
laní (profesií). V treťom kroku prognóza naopak určuje, koľko ľudí a s akým vzdelaním a kvalifikáciou bude z trhu práce v nasledujú-
cich rokoch odchádzať alebo meniť odvetvia a povolania, v ktorých pôsobia. V štvrtom kroku prognóza stanovuje predpokladanú 
sektorovú a profesijnú štruktúru novovznikajúcich pracovných miest ako aj tých pracovných miest, ktoré naopak z trhu práce zmiznú. 
V ďalšom kroku sa spájajú dokopy kvalifikačné požiadavky na nové a na uvoľnené pracovné miesta. V šiestom kroku sa prognóza 
zaoberá tým, koľko absolventov akej úrovne a odboru vzdelania má teda prechádzať na pracovný trh, aby sa čo najviac priblížili 
vývoju kvalifikačných požiadaviek. V poslednom siedmom kroku sa prognóza zameriava na to, koľko mladých ľudí má v nasledujú-
cich rokoch vstupovať a prechádzať rôznymi stupňami a odbormi vzdelávania.

http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/english
http://www.vatt.fi/
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Uvedené metódy prognózy sa samozrejme neustále zdokonaľujú a teda aj menia, ale vo fínskej praxi sú systematicky využívané už 
od roku 1999. Model Mitenna je dynamický, zahŕňa ekonomické prognózy, hodnotenia expertov, prihliada napríklad na špecifiká 
jednotlivých sektorov alebo na ciele vzdelávacej politiky. Je použiteľný na národnej aj regionálnej úrovni, môže teda brať do úvahy 
regionálne rozdiely v ekonomike trhu práce aj vzdelávacej sústavy. Využíva súbor ukazovateľov, ako sú napríklad rôzne vzdeláva-
cie dráhy absolventov, úspešnosť v štúdiu, viacnásobné kvalifikácie, zapojenie na trhu práce alebo miera nezamestnanosti. Používa 
tiež niektoré koeficienty stanovené ministerstvom, ktoré odrážajú budúce účinky zámerov a opatrení politiky vzdelávania.

V poslednom období prognóza pracuje s pätnásťročným horizontom; zatiaľ posledná prognóza bola publikovaná v roku 2012 
s horizontom od roku 2010 do roku 2025 a s dvoma variantmi vývoja: základného a cieľového. Dostupná je v podrobnej fínskej 
verzii (Koulutus ja tyovoiman kysynta 2025; 205 strán) aj v skrátenej anglickej verzii (Education, Training and Demand for Labour in 
Finland by 2025; 86 strán). Podobný typ prognóz funguje v rade ďalších krajín a z podobných princípov vychádzajú napríklad aj 
celoeurópske prognózy Cedefop  spracovávané v rámci jedného z prioritných programov Európskej únie New Skills for New Jobs.

Základným štandardným vládnym dokumentom k rozvoju školstva vo Fínsku je plán vzdelávacej a výskumnej politiky na obdobie 
piatich rokov (teda niečo podobné, ako sú v Českej republike dlhodobé zámery), ktorý obsahuje aj ciele a vývoj vzdelávacej po-
nuky odvodené práve z prognózy. Národný plán schvaľuje vláda, ktorej ho predkladá minister školstva vždy v predposlednom roku 
končiaceho päťročného obdobia. Posledný (nám známy) schválený vládny dokument Vzdelávanie a výskum v rokoch 2011-2016 
bol zverejnený na začiatku roka 2012 (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016).

V druhej etape – po schválení plánu vzdelávacej a výskumnej politiky vládou – následne prebieha vlastné stanovenie počtu a od-
borovej štruktúry prijatých študentov pri rokovaní o päťročnom kontrakte medzi ministerstvom a každou jednotlivou vysokoškolskou 
inštitúciou. Najprv ministerstvo na základe prognózy stanovuje celkový počet prijímaných do jednotlivých odborov (študijných 
programov). Na to vzdelávacie inštitúcie reagujú oznámením svojej kapacity, teda počtu študijných miest, ktoré môžu počas nasle-
dujúcich piatich rokov otvoriť pre novo prijímaných v jednotlivých študijných programoch. Potom ministerstvo rokuje s jednotlivými 
univerzitami o tom, aký konkrétny počet študentov a v akej odborovej štruktúre budú prijímať v nasledujúcich piatich rokoch a aký to 
bude predstavovať počet absolventov v rôznych programoch štúdia.

1.3.2 Holandsko
Nasleduje Holandsko, kde síce vysoké školy majú – oproti Fínsku – vyšší stupeň autonómie v prijímaní študentov a úloha centra je 
obmedzená, ale význam zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov sa na centrálnej aj inštitucionálnej úrovni stále zvyšuje. Súčasne 
s tým však rastie potreba a význam prognóz kvalifikačných požiadaviek trhu práce a súladu medzi ponukou a dopytom po jednot-
livých úrovniach a odboroch vzdelania.

V Holandsku má každý uchádzač, ktorý spĺňa podmienku predchádzajúceho vzdelávania, právo byť prijatý na vysokú školu, na uni-
verzitu (WO, wetenschappelijk onderwijs) či na vysokú odbornú školu (HBO, Hoger beroepsonderwijs) a za výsledok prijímacieho 
procesu sú zodpovedné vysoké školy. V mnohých odboroch však existuje tzv. numerus fixus (v podstate zhodný s u nás používaným 
termínom numerus clausus), kedy má centrálne, na národnej úrovni, príslušné ministerstvo, ktorým je pre veľkú väčšinu odborov 

http://www.oph.fi/download/138322_Koulutus_ja_tyovoiman_kysynta_2025_Ennakointituloksia_tulevaisuuden_tyopaikoista_ja_koulutustarpeista.pdf
http://www.oph.fi/download/144754_Education_training_and_demand_for_labour_in_Finland_by_2025_2.pdf
http://www.oph.fi/download/144754_Education_training_and_demand_for_labour_in_Finland_by_2025_2.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/skillsnet/index.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=en
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm01.pdf?lang=fi
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_the_Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoger_beroepsonderwijs
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Ministerstvo školstva, kultúry a vedy (OCW, Ministeriet van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), právo obmedziť celkový počet 
prijímaných. Dôvodom môžu byť vysoké náklady, ktoré by sa mohli stať rozpočtovo nezvládnuteľnými, a tiež ohľady na obmedzenú 
kapacitu pracovného trhu, aby sa v niektorých skupinách odborov nepripravovalo príliš veľa študentov. Ide predovšetkým o medicín-
ske odbory (lekára, veterinára, stomatológov), o niektoré inžinierske odbory, ale tiež o skupinu veľmi žiadaných odborov zo strany 
uchádzačov o štúdium ako sú napríklad umelecké odbory, architektúra, žurnalistika alebo cestovný ruch.

Ďalším nástrojom na zvýšenie praktickej relevantnosti a efektivity štúdia je na centrálnej úrovni tzv. macro-efficiency check, ktorý 
sa teraz vyžaduje pri otváraní nového študijného programu. Platí to predovšetkým pre vysoké odborné školy (HBO), u ktorých sa 
makroefektivita programu hodnotí do značnej miery práve podľa toho, ako zodpovedá požiadavkám trhu práce; u univerzít sa popri 
tom efektivita vzťahuje aj na výsledky ich výskumu a na dlhodobé výskumné ciele. Nadmerný rozmach počtu nových vzdelávacích 
programov sa od roku 2009 obmedzil aj podstatným sprísnením schvaľovacej procedúry, zavedením predbežného hodnotenia, tzv. 
prekvalifikácie,   ktorú pre ministerstvo vykonáva nezávislá komisia podľa vopred stanovených kritérií. Dôležitú úlohu pritom majú aj 
nástroje na riadenie kvality ako je predovšetkým hodnotenie akreditačnou komisiou (NVAO – Nederlands-Vlaamse Accreditatieor-
ganisatie), ktorá vždy na obdobie 6 rokov zaraďuje študijné programy do jednej z piatich kategórií (od excellent po unsatisfactory), 
alebo zavedenie čiastočného financovania vysokých škôl podľa ukazovateľov výkonu (performance based indicators).

Obmedzujúce kvóty si stanovujú aj vysokoškolské inštitúcie, ak pri príliš vysokom počte uchádzačov v určitom odbore napríklad 
nemajú dostatočnú kapacitu, aby zaručili potrebnú kvalitu štúdia. Pri rokovaní o kontrakte potom škola požiada ministerstvo o 
povolenie, ktoré takmer vždy dostane, pretože všeobecne panuje názor, že inštitúcie samy vedia najlepšie, koľko študentov môžu 
prijať. Počet programov štúdia, pri ktorých sama vysoká škola ešte ďalej obmedzí počet prijímaných, je v posledných rokoch stále 
viac. Ďalšími dôvodmi pre obmedzenie počtu prijímaných na úrovni vysokej školy je totiž jej snaha zaistiť si výberom len najlepších 
študentov vyššie hodnotenie kvality a lepšie ukazovatele pre novo zavedené výkonové financovanie, medzi ktorého kritériá patrí 
napríklad počet predčasných ukončení štúdia v prvom ročníku alebo podiel úspešných dokončení štúdia. Stúpa tiež počet inštitúcií, 
ktoré – ako v žiadosti o povolenie inštitucionálneho obmedzenia uvádzajú – chcú znížiť počet prijímaných kvôli reálnym možnos-
tiam zamestnateľnosti a uplatnenia budúcich absolventov.

Hlavným argumentom, ktorý na centrálnej aj inštitucionálnej úrovni preukazuje relevantnosť odboru či študijného programu pre 
pracovný trh, sú päťročné prognózy kvalifikačných požiadaviek, ktoré už od roku 1989 pripravuje Výskumné centrum pre vzdelá-
vanie a pracovný trh na Univerzite v Maastrichte (ROA, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht University), 
s ktorým Stredisko vzdelávacej politiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe dlhodobo spolupracuje. Prognózy ROA sú 
zamerané na súlad medzi vzdelávaním a trhom práce v rámci dlhodobého projektu POA (Project Onderwijs-Arbeidsmarkt), financo-
vaného ministerstvami školstva, kultúry a vedy (OCW), hospodárstva (EZ) a vnútra (BZK) a ďalšími centrálnymi úradmi. Prognózy sa 
spracovávajú každý druhý rok, päťročné obdobie pritom začína nasledujúcim rokom po zverejnení.

Pôvodným účelom prognóz pred štvrťstoročím bolo predovšetkým podporiť informovanú voľbu študentov pri výbere ich vzdelávacej 
dráhy a odboru štúdia. Dnes sa však prognózy využívajú pri závažných rozhodovaniach nielen na ministerstvách a ďalších verej-
ných úradoch (napríklad v regionálnych správach), ale aj v súkromných podnikoch a majú značný mediálny ohlas.

Najnovšia úplne čerstvá prognóza (v poradí už dvanásta) bola pod názvom Trh práce z hľadiska vzdelania a povolania do roku 
2020 (Report ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020′http://www.roa.nl/pdf_publications/2013/ROA_R_2013_11.
pdf - _blank) publikovaná v decembri 2015 (len v holandčine) a súčasne sa podrobné údaje z nej objavili aj v internetovom online 
informačnom systéme o trhu práce (Arbeidsmarktinformatiesysteem – AIS). Medzi publikáciou a internetovým výstupom je však veľ-
ký rozdiel, pretože prognóza uverejnená na internete je na oveľa podrobnejšej rozlišovacej úrovni, prístup k nej je však obmedzený 
len pre tie inštitúcie, ktoré sa podieľajú na financovaní projektu POA.

Cieľom prognóz je zvýšiť transparentnosť a súlad medzi dopytom a ponukou kvalifikácií na trhu práce a zistiť prípadne sa objavujú-
ce rozdiely, medzery alebo dokonca blížiace sa riziká. Prognózy dopytu trhu práce, teda kvalifikačných požiadaviek, vychádzajú 
z výsledkov multisektorového makroekonomického modelu Athena, ktorý prevádzkuje Holandský inštitút pre ekonomické a politické 
analýzy CPB (Het Centraal Planbureau CPB – Bureau voor Economische Beleidsanalyse), ktorý tiež spracováva podrobné prognózy 
vývoja holandskej ekonomiky v 21 odvetviach.

Výsledky sektorovej prognózy zamestnanosti potom samotná ROA transformuje do prognózy potreby kvalifikovaných pracovných síl 
v 127 skupinách povolaní. Prognózu profesijnej štruktúry zamestnanosti (povolaní) potom preklápa pre 110 tzv. druhov ukončeného 
vzdelania, v ktorých sú kombinované dve dimenzie: stupne a odbory vzdelania. Medzi druhy vzdelania sú zahrnuté všetky vzde-
lávacie stupne od základných škôl až po vysoké školy (avšak zvlášť pre univerzity a zvlášť pre vysoké odborné školy), z hľadiska 
odborov vzdelania prognóza rozlišuje u univerzít (WO) 18 skupín odborov, u vysokých odborných škôl (HBO) 16 skupín odborov. 
Prognóza zahŕňa dva zdroje nového dopytu po kvalifikovaných pracovných silách: expanzívny dopyt (expansion demand), ktorý 
zahŕňa vznik nových pracovných miest, a nahrádzajúci dopyt (replacement demand), ktorá zahŕňa uvoľnené pracovné miesta po 
pracovníkoch odchádzajúcich z pracovného trhu (predovšetkým do dôchodku).

http://www.nvao.net/
http://www.nvao.net/
http://www.roa.nl/
http://www.roa.nl/
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?p=7634
http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/login.aspx
http://www.cpb.nl/
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Súčasne sa spracovávajú prognózy budúcej ponuky pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou – nových absolventov, ale aj krát-
kodobo nezamestnaných, ktorí sa s nimi uchádzajú o voľné pracovné miesta. Prognóza ponuky je na druhej strane redukovaná o 
predpokladané odchody zamestnancov do dôchodku alebo z iných príčin z pracovného trhu (pozri aj nasledujúcu schému prog-
nostického modelu).

Rovnako ako žiadny iný ekonomický model, ani makroekonomický model Athena a ďalšia použitá metodológia ROA samozrejme 
nemôžu celkom presne predvídať ekonomický vývoj Holandska, pretože sú založené na rade predpokladov a zahŕňajú teda aj 
rad neistôt. Navyše trh práce je do istej miery schopný samoregulácie (napríklad pri nedostatku pracovných síl v určitom segmente 
môže reagovať zvýšením miezd, prilákaním pracovníkov zo zahraničia a pod.). Napriek tomu sa podľa hodnotiacich analýz ukazujú 
prognózy ROA asi z 80 % správne.

Na základe vzťahu medzi ponukou a dopytom po rôznych druhoch vzdelania ROA určuje kvalitatívny ukazovateľ, ktorý pre jednotli-
vé druhy vzdelania (stupne a odbory) stanovuje vyhliadky na trhu práce v päťstupňovej škále (od very good po poor). ROA publikuje 
aj ďalší ukazovateľ šírky (rozpätia) uplatniteľnosti absolventov (spread indicator), ktorý sa vzťahuje na možnosť nájsť si prácu aj v 
povolaniach, ktoré si vyžadujú podobnú alebo dokonca inú kvalifikáciu než absolvent má (tento ukazovateľ je vlastne prevrátenou 
hodnotou miery koncentrácie pre rôzne úrovne a odbory vzdelania, ktorú používa SVP PedF UK).

Obidva ukazovatele teda poskytujú dosť dobrú predstavu o tom, s akou pravdepodobnosťou si môžu absolventi jednotlivých druhov 
vzdelania nájsť prácu a kde všade sa môžu dobre uplatniť. Vďaka tomu sú uvedené informácie dosiahnuteľné a zaujímavé aj pre tie 
študijné odbory, ktoré nie sú zamerané na určitú skupinu povolania alebo segment trhu práce. Ukazovatele sa používajú aj na úra-
doch práce, napríklad keď sa zisťuje, v akej šírke povolania naprieč rôznymi sektormi pracujú absolventi s daným druhom vzdelania 
alebo keď sa hľadá najvhodnejší typ rekvalifikácií.
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Prognózy ROA využíva Ministerstvo školstva, kultúry a vedy predovšetkým pri určovaní smerov vzdelávacej politiky a jej strategic-
kých priorít. Keď napríklad prognózy ukázali, že v ďalších rokoch sa na pracovnom trhu prejaví nedostatok technikov na všetkých 
kvalifikačných stupňoch vrátane inžinierov, viedlo to k vypracovaniu národnej stratégie a tomu zodpovedajúcemu financovaniu. 
Ministerstvo každoročne využíva prognózy ROA aj ako vodítko pre stanovenie počtu prijímaných do určitých odborov vzdelania.

Na úrovni vysokoškolských inštitúcií sú prognózy využívané napríklad pre zdôvodnenie zavádzaných obmedzujúcich kvót, aby 
nedošlo k nadprodukcii absolventov určitých odborov. Využívanie prognóz ROA na inštitucionálnej úrovni však nie je povinné a 
ministerstvo to po školách nevyžaduje.

Smerodajné čísla pre prijímanie v medicínskych odboroch stanoví ministerstvo podľa konkrétnych odporúčaní, ktoré od roku 2000 
vydáva nezávislá organizácia ACMMP (Advisory Committee on Medical Manpower Planning, Capaciteits Orgaan). Týkajú sa 
prijímania na všetky úrovne zdravotníckeho vzdelávania a vychádzajú z modelu založenom na dopyte zdravotníckych zariadení a 
ponuke odborných pracovných síl v dlhodobej perspektíve. Posledné odporúčanie vydané v roku 2011 bolo založené na prognó-
zach pre obdobie do roku 2022 a do roku 2028 (The 2010 Recommendations for Medical Specialist Training).

1.3.3 Švédsko 
Vo švédskom vysokom školstve fungujú už dlhšiu dobu štrukturálne mechanizmy, ktoré umožňujú aspoň do určitej miery dynamicky 
vyvažovať ponuku vzdelávania s požiadavkami trhu práce. Švédsko totiž nemá takú silnú tradíciu, ani také skúsenosti s plánovaním 
vysokého školstva na základe dlhodobých prognóz, ako je tomu napríklad vo Fínsku, ale aj to sa v posledných rokoch začína meniť. 
Nová podoba kapitoly vysokého školstva v štátnom rozpočte svedčí v posledných rokoch o tom, že dlhodobé prognózy kvalifikač-
ných požiadaviek pracovného trhu majú skutočne vplyv na stanovenie počtu prijímaných do rôznych odborov a cielenými dotáciami 
sa zvyšuje kapacita v určitých vzdelávacích programoch (dnes predovšetkým zdravotníckych a technických).

Švédske vysoké školy síce majú pri stanovení počtu a odborovej štruktúry prijímaných veľký stupeň autonómie, lebo je to zo zákona 
ich zodpovednosť, ale sú viazané celkovým počtom financovaných študijných miest, ktoré dohodnú v rokovaní s Ministerstvom vzde-
lávania a vedy (Utbildningsdepartementet). Hoci ministerstvo nemá priame nástroje, ako na jednotlivých vysokých školách ovplyvniť 
počet prijímaných študentov do rôznych študijných odborov či programov, a v tomto explicitnom zmysle vo Švédsku neexistujú 
centrálne limity či indikatívne čísla (ako napríklad vo Fínsku), spôsob financovania vzdelávacej činnosti vysokých škôl z verejných 
zdrojov využíva štát ako nepriamy, avšak veľmi účinný nástroj riadenia.

Finančná čiastka pridelená každej vysokej škole sa totiž odvodzuje od počtu študentov v jednotlivých odboroch štúdia (presnejšie 
od počtu udelených kreditov) a z normatívu platného pre každý odbor. Hoci zodpovednosť za využitie rozpočtu má vysoká škola, 
v praxi sa školy prakticky vôbec neodlišujú od čísel dohodnutých s ministerstvom, pretože je to pre nich vždy nevýhodné. Keď totiž 
napríklad škola príjme viac študentov do „drahých“ odborov (teda s vysokým normatívom) a menej do „lacných“ odborov (teda s 
nízkym normatívom), peniaze navyše nedostane. Ak je to naopak, potom sa jej pri záverečnom vyúčtovaní rozpočet úmerne zníži, 
rovnako ako keď nesplní iné výkonové ukazovatele dohodnuté s ministerstvom.

Rovnako o zavádzaní nových študijných programov rozhoduje do istej miery podľa záujmu študentov sama vysoká škola, ak ide o 
všeobecné (akademické) programy a sama tiež posudzuje relevantnosť nového programu pre trh práce. Je však nutné uviesť, že v 
akademických riadiacich orgánoch musí byť už na úrovni fakulty určitý počet externých členov (predstaviteľov budúcich zamestná-
vateľov) a na úrovni vysokej školy musia mať dokonca väčšinu. Navyše sú však stanovené obmedzenia v celkovom počte študentov 
financovaných zo štátneho rozpočtu, takže zavedenie nového vzdelávacieho programu ide na úkor iných programov, ktoré daná 
vysoká škola ponúka. Ak ide o neakademické programy, ktorých absolvovanie je nevyhnutné pre vstup do povolania, potom o nich 
na základe predpísaných kritérií kvality rozhoduje nový orgán správy švédskych vysokých škôl (Universitetskanslerämbetet, UKÄ, 
bližšie pozri aj Švédská cesta k financování vysokých škol podle kvality). Zamestnateľnosť absolventov (a teda aj relevantnosť štúdia 
pre trh práce) je jedným z týchto kritérií.

Pri zostavovaní štátneho rozpočtu aj rozpočtov jednotlivých vysokoškolských inštitúcií je celkový limit, teda počet študentov hradený 
zo štátneho rozpočtu, väčšinou prevzatý z minulého roka a upravený podľa odporúčaní ministerstva. Parlament ho však môže meniť, 
aby podporil zvláštnou dotáciou nedostatkové odbory a zvýšil v nich počet študentov alebo naopak utlmil iné. Pre návrhy na úpra-
vy zo strany ministerstva aj v samotnom parlamente majú kľúčový význam práve dlhodobé prognózy kvalifikačných požiadaviek 
pracovného trhu.

Švédsky štatistický úrad (Statistiska centralbyrån, SCB) spracováva v dvojročnom intervale dlhodobé prognózy o ponuke a dopyte 
po vzdelávaní s horizontom 20 rokov. Sú publikované už od roku 1972 (posledná v roku 2011, ďalšia bude nasledovať v roku 2014) 
a pokrývajú prirodzene celý trh práce a všetky úrovne vzdelania. Švédsky štatistický úrad spracováva tiež krátkodobé predpovede 

http://www.capaciteitsorgaan.nl/
http://www.capaciteitsorgaan.nl/Portals/0/capaciteitsorgaan/publicaties/capaciteitsplan2010/0%20Capaciteitsplan%20Hoofdrapport%20Engels.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/1454
file:///D:\Dokumenty%20JK\Projekty\SR%20-%20Vysoké%20školy%20ako%20motory%20rozvoja%20vedomostnej%20spoločnosti\Etapa%205+%20Expert\Studie%20SVP%20PedF%20UK\Universitetskanslerämbetet
http://vsmonitor.wordpress.com/2013/10/10/svedska-cesta-k-financovani-vysokych-skol-podle-kvality/
http://www.scb.se/
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ponuky a dopytu po vzdelaní v spolupráci s miestnymi a regionálnymi úradmi práce. Na objednávku vykonáva aj špeciálne zis-
ťovania, ktoré umožňujú analyzovať dlhodobú situáciu na trhu práce v rôznych odboroch pre absolventov rôznych vysokých škôl.

Ministerstvo školstva využíva prognózy Švédskeho štatistického úradu predovšetkým pre rokovania s jednotlivými univerzitami. 
Dlhodobé prognózy slúžia ministerstvu školstva ako podklad a zdôvodnenie pre prípadné návrhy na zmeny v počte a odborovej 
štruktúre prijímaných. Navrhované zmeny sú potom transformované do výšky príspevku zo štátneho rozpočtu jednotlivým vysokým 
školám. Po prerokovaní so školami ministerstvo školstva odovzdá tieto návrhy na ministerstvo financií, a ak sú preň akceptovateľné, 
začlení ich ministerstvo financií do štátneho rozpočtu.

Pre jednotlivé vysoké školy pripravuje Švédsky štatistický úrad špeciálne verzie prognóz spolu s ďalšími analýzami, ktoré im slúžia 
ako podklad pre prijímanie študentov a najímanie nových učiteľov, pre rozhodnutia o ukončovaní či otváraní študijných programov, 
ale aj ako dôležité vodítko pre rozhodovanie budúcich študentov vysokých škôl. Podľa medzinárodných porovnaní sú obdobné 
prognózy ako tie švédske vhodné pre tie krajiny, ktoré majú dobre vybudovaný informačný systém registrácie obyvateľov s potreb-
nými údajmi.

O tom, koľko sa bude financovať študijných miest celkovo v rôznych odboroch s rôznymi normatívami pre rôzne skupiny odborov, 
rozhoduje síce v konečnej inštancii parlament (na základe návrhov ministerstva školstva po prerokovaní s vysokými školami, návrhu 
ministerstva financií a prognóz Švédskeho štatistického úradu), nakoniec je však na každej vysokoškolskej inštitúcii, koľko študentov 
skutočne príjme v rámci prideleného štátneho rozpočtu a do akých odborov.

V nasledujúcej schéme je stručne znázornený postup pri spracovaní poslednej dlhodobej prognózy Švédskeho štatistického úradu 
do roku 2030 o vývoji populácie, vzdelávania a pracovného trhu (Trender och Prognoser 2014: Befolkningen, Utbildningen, Arbet-
smarknaden med sikte på år 2035). Prognóza má dve časti, prognózu ponuky a prognózu dopytu po vzdelaní, ktoré sú nakoniec 
navzájom porovnané a prepojené. Je spracovaná pre každý rok daného obdobia od roku 2010 do roku 2030 podľa druhu vzde-
lania (úrovne a odboru) a kvalifikácie. Zahŕňa vekové skupiny od 16 do 74 rokov a uvažuje celkovo o 100 druhoch vzdelania, 48 
skupinách odvetví a 144 skupinách povolaní.

Prognóza ponuky vzdelania vychádza z demografického vývoja obyvateľstva a z posledných údajov o vzdelaní obyvateľstva, 
ktoré sú každý rok zvyšované o prognózu nových absolventov vrátane imigrácie a znížené o emigráciu a úmrtia. Na základe miery 
ekonomickej aktivity a zamestnanosti v jednotlivých skupinách je potom stanovená výsledná ponuka pracovnej sily podľa vzdelania 
(úrovne a odboru), pohlavia a veku.

Prognóza dopytu po vzdelaní na pracovnom trhu vychádza z prognózy vývoja obyvateľstva a zamestnanosti, z prognózy vývoja 
ekonomiky a makroekonomických prognóz premietnutých do vývoja jednotlivých odvetví (48 skupín odvetví) a do zmien v štruktúre 
povolaní (144 skupín povolaní), a tiež do príslušných požiadaviek na vzdelanie a kvalifikáciu (podľa úrovne a odboru vzdelania).

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
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Posledná prognóza z roku 2012 predpovedá napríklad, že v roku 2030:

– v zdravotníctve a v sociálnej starostlivosti bude chýbať asi 170 tisíc pracovníkov rôzneho profilu a úrovne kvalifikácie (pokiaľ 
sa však nezmení voľba študentov a priebeh štúdia);

– v školstve bude nedostatok stredoškolských učiteľov a špeciálnych pedagógov;

– v technických odboroch bude nedostatok pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, pretože je nedostatočný počet prijímaných 
do týchto odborov;

– nadbytok vysokoškolákov bude naopak v humanitných, kultúrnych a spoločenskovedných odboroch (iba v poslednom z me-
novaných porastie síce tiež dopyt, ale ponuka absolventov sa zvýši ešte viac, čo povedie napríklad k nadbytku ekonómov);

– celkovo sa síce zvýši dopyt po pracovníkoch s vysokoškolským vzdelaním, ale ponuka porastie ešte rýchlejšie;

Najmä v posledných rokoch sa švédska vláda snaží, aby ponuka štúdia na vysokých školách zodpovedala potrebám trhu práce. 
Pre odbory, u ktorých existuje riziko nedostatku pracovných síl, uvoľnila v poslednom rozpočte dodatočné prostriedky na zriadenie 
ďalších študijných miest. Naopak u odborov, kde sa očakáva nadbytok absolventov, uplatňuje kroky vedúce k zníženiu počtu prijí-
maných. Požaduje tiež, aby vysoké školy vo výročnej správe uvádzali, ako prihliadali k dopytu na trhu práce.

1.3.4 Ako sa o počte prijatých rozhoduje v USA
Vzťah medzi kvalifikačnými potrebami ekonomiky a prijímaním študentov na vysoké školy je v USA riešený inak ako v rozvinutých 
krajinách kontinentálnej Európy. Vychádza predovšetkým z odlišných historických a kultúrnych tradícií, kvôli ktorým sú mnohé rie-
šenia do Európy len ťažko prenositeľné. Rozdielne je predovšetkým trhové chápanie vzťahov medzi vysokou školou, študentom 
(občanom) a štátom a odlišná úloha štátu a ďalších verejných inštitúcií. Nepochybne však stojí za pokus charakteristiky amerického 
modelu aspoň stručne zhrnúť.

Odrazom vzájomne previazanej individuálnej slobody a osobnej zodpovednosti je vo vysokom školstve v USA vysoké školné, ktoré 
platia študenti a ich rodiny a ktoré pokrýva významnú časť príjmov vysokých škôl (podiel školného na celkových príjmoch vysokých 
škôl sa len na verejných vysokých školách za posledných dvadsaťpäť rokov takmer zdvojnásobil, z 25 % na 47 %; na   súkromných 
vysokých školách je samozrejme ešte podstatne vyšší a predstavuje okolo dvoch tretín až troch štvrtín ich príjmov). Vo financovaní 
verejných vysokých škôl zohrávajú určitú úlohu aj orgány príslušného štátu Únie ako zriaďovateľa týchto inštitúcií. Avšak úloha fede-
rálnych a ďalších verejných orgánov, ale aj mnohých súkromných subjektov, spočíva predovšetkým v podpore študentov pri platení 
školného formou rôznych štipendijných programov (viď graf Podpora pregraduálnych študentov podľa typu a zdroja) zameraných 
na určitú časť študentov, ktorá je vymedzená na základe definovaných kritérií (napríklad sociálne znevýhodnení študenti, mimoriad-
ne talentovaní, úspešní športovci a pod.).

Študenti amerických vysokých škôl nesú teda sami zodpovednosť za výber svojej vzdelávacej dráhy (akú úroveň vzdelania chcú 
dosiahnuť) i konkrétnej inštitúcie a odboru štúdia. Dôsledky správnej či chybnej voľby totiž dopadajú predovšetkým na nich samot-
ných. Za správnu voľbu sa pritom považuje predovšetkým to, že absolvovanie vysokej školy viedlo k získaniu zodpovedajúceho a 
zaujímavého pracovného miesta s dostatočným príjmom, ktorý absolventovi umožní realizovať jeho životné plány, ale tiež splácať 
pôžičku na školné. Chybnú voľbu štúdia môžu absolventi vnímať ako vyhodené peniaze, či už celé školné platili spolu so svojimi 
rodičmi priamo alebo oveľa častejšie splácajú pôžičku, ktorú si na uhradenie školného museli vziať (pozri graf Z akých zdrojov platí 
typická americká rodina štúdium).

V modeli, kde má kľúčovú úlohu rozhodnutie samotného študenta o voľbe vzdelávacej dráhy a zodpovednosť, ktorú tým na seba 
berie, spočíva úloha štátu (a ďalších verejných i privátnych subjektov) samozrejme aj v tom, že potenciálnym študentom zaistí dosta-
tok informácií, aby sa na ich základe mohli rozhodovať čo najsprávnejšie. Čím viac študentov sa totiž správne rozhoduje, tým celý 
systém funguje racionálnejšie a efektívnejšie.

Rozhodovanie sa týka tak priamo charakteristík štúdia (ako napríklad školou ponúkané odbory a programy štúdia, miera študijnej 
úspešnosti, stravovanie, ubytovanie a ďalšie služby) a požadovanej výšky školného, ako aj uplatnenia budúcich absolventov, ktoré 
vlastne rozhoduje o tom, ako výhodná bola voľba a ako návratná je investícia, ktorú študent urobil. Prepojenie týchto informácií 
a posilnenie ich vplyvu na rozhodovanie o voľbe štúdia je pritom základom prebiehajúcej reformy amerického vysokého školstva. 
Minister školstva Arne Duncan v tejto súvislosti hovorí o absolventoch vysokých škôl ako o motoroch zmien alebo nositeľoch reformy.

Z hľadiska uplatnenia budúcich absolventov sa americká vláda snaží podporovať študentov pri ich rozhodovaní predovšetkým 
v dvoch smeroch: po prvé, aby mali dostatok informácií o zamestnateľnosti, uplatnení a príjmoch absolventov vysokých škôl na 

http://vsmonitor.files.wordpress.com/2012/11/graf-usa-1.png
http://vsmonitor.files.wordpress.com/2012/11/graf-usa-2.png
http://vsmonitor.files.wordpress.com/2012/11/graf-usa-2.png
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pracovnom trhu (teda o prechode vysokoškolákov zo vzdelávania na pracovný trh), a po druhé, aby získali informácie o predpo-
kladanom ďalšom rozvoji alebo naopak útlme jednotlivých povolaní a kvalifikačných požiadaviek v americkej ekonomike. Na oba 
uvedené smery informačnej podpory študentov v tejto prípadovej štúdii o USA upozorníme.

Americká administratíva potrebné informácie prostredníctvom svojich inštitúcií buď sama pripravuje alebo podporuje týmto smerom 
zamerané programy a projekty rôznych verejných aj súkromných subjektov. Podporuje tiež najrôznejšie kanály, ktorými sa tieto 
informácie k študentom dostávajú. Nikoho samozrejme neprekvapí, že v posledných rokoch pre to masívne využíva internet, ale v 
americkom kontexte nemožno nespomenúť tiež historicky veľmi rozvinutý, prepracovaný a využívaný systém kariérového poraden-
stva, ktorý s informáciami o uplatnení absolventov a o  budúcnosti povolania extenzívne pracuje.

Prechod absolventov zo vzdelávania na pracovný trh

Iniciatív zameraných na získavanie, spracovanie, analýzu a sprostredkovanie informácií o uplatnení absolventov vysokých škôl na 
pracovnom trhu je v USA značné množstvo, takže samozrejme spomenieme len niektoré z najvýznamnejších. Pôjde o programy ale-
bo projekty Centra pre vzdelanie a pracovnú silu na Georgetownskej univerzite vo Washingtone, Národnej asociácie zamestnáva-
teľov a vysokých škôl, organizácie College Measures a nakoniec aj o vládny program Informačného Centra informácií o dostupnosti 
a transparentnosti vysokých škôl a jeho College Scorecard.

Centrum pre vzdelanie a pracovnú silu na Georgetownskej univerzite vo Washingtone (Center on Education and the Workforce, 
CEW, Georgetown University) je dlhodobo financované hlavne z grantov dvoch veľkých súkromných nadácií (Lumina Foundation for 
Education a Bill & Melinda Gates Foundation). Vo svojich odbornou verejnosťou vysoko cenených správach a štúdiách sa zaoberá 
najmä prechodom absolventov vysokých škôl zo vzdelávania do práce (napríklad dôvody vyššej miery nezamestnanosti v letných 
mesiacoch, keď absolventi opúšťajú vysoké školy), ich zamestnateľnosťou a uplatnením na pracovnom trhu.

CEW už štyrikrát (2012, 2013, 2014 a 2015) publikovalo správu s názvom Hard Times: College Majors, Unemployment and Earnin-
gs – avšak v roku 2015 pod názvom From Hard Times to Better Times: College Majors, Unemployment and Earnings – ktorý signali-
zuje zmenu znamienka na americkom pracovnom trhu pre absolventov vysokých škôl, ktorá rozoberá mieru nezamestnanosti a pra-
covné príjmy absolventov podľa podrobne členeného odboru získaného vysokoškolského vzdelania (správa uvádza ukazovatele za 
viac ako sto odborov). Nesleduje pritom len čerstvých absolventov bakalárskeho štúdia (recent graduates sú definovaní ako bakalári 
vo veku od 22 do 26 rokov), ale aj skúsených absolventov bakalárskeho štúdia (experienced graduates sú definovaní ako bakalári 
vo veku od 30 do 54 rokov) a skúsených absolventov graduálneho štúdia (graduate degree holders sú definovaní ako absolventi 
magisterskej alebo vyššej úrovne vo veku od 30 do 54 rokov).

http://cew.georgetown.edu/
http://cew.georgetown.edu/
http://www.luminafoundation.org/
http://www.luminafoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
http://cew.georgetown.edu/unemployment2013
http://cew.georgetown.edu/unemployment2013
https://cew.georgetown.edu/report/hardtimes2015/
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Súkromná organizácia Národná asociácia zamestnávateľov a vysokých škôl (The National Association of Colleges and Employers, 
NACE) sa dlhodobo zaoberá vzťahom medzi oboma sférami a prepája predovšetkým poradenské pracoviská a profesijných po-
radcov na vysokých školách (zahŕňa zhruba 2 tisíc vysokoškolských inštitúcií) a personálnych pracovníkov zameraných na vzťahy s 
univerzitami a na nábor nových absolventov u zamestnávateľských organizácií (zahŕňa okolo 3 tisíc organizácií zamestnávateľov). 
NACE pravidelne realizuje rôzne zisťovania medzi študentmi a absolventmi vysokých škôl a zamestnávateľmi vysokoškolákov. Na-
príklad Student Survey sa zaoberá predovšetkým profesijnými plánmi, očakávaniami a preferenciami študentov posledných ročníkov 
bakalárskeho štúdia. Pravidelný Salary Survey, realizovaný každý rok medzi zamestnávateľmi absolventov, pojednáva o nástupných 
platoch absolventov podľa úrovne diplomu, odboru štúdia a odvetvia, kam vysokoškoláci nastupujú.

ROZPÄTIE NÁSTUPNÝCH PLATOV ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL PODĽA ODBORU ŠTÚDIA (2013)

Rovnako sú od zamestnávateľov získavané informácie pre Job Outlook, ktorý ukazuje, v akých odvetviach a z akých odborov štúdia 
budú zamestnávatelia zháňať absolventov v nasledujúcom roku, aké na nich majú požiadavky z hľadiska kvalifikácie a zručností 
a ako budú vykonávať nábor absolventov. Zamestnávatelia pre Job Outlook Survey hodnotia okrem iného aj jednotlivé zručnosti 
absolventov vysokých škôl, ktorí u nich už pracujú.

Zaujímavé a v súvislosti s vládnou reformou vysokého školstva aj perspektívne sú tiež programy a projekty organizácie College 
Measures, ktorá sa zaoberá prepojením informácií a dát o vysokých školách s informáciami o uplatnení absolventov na pracovnom 
trhu. Cieľom jej hlavného dlhodobého programu ESM (Economic Success Metrics Program) je analyzovať, aký je vzťah medzi absol-
vovanou vysokou školou, stupňom a odborom získaného vysokoškolského vzdelania a uplatnením absolventov na pracovnom trhu. 
Do programu (podporovaného z verejných prostriedkov aj z grantov súkromných nadácií, ako je Lumina Foundation for Education) 
sa zapojilo už niekoľko štátov USA (Arkansas, Colorado, Florida, Tennessee, Texas a Virginia) so všetkými vysokými školami, ktoré 
zriaďujú, a individuálne aj viacero ďalších verejných aj súkromných vysokých škôl.

V roku 2013 College Measures zverejnila porovnávaciu správu z prvých piatich štátov Únie, ktorá ukazuje rozdielne uplatnenie 
čerstvých absolventov univerzít aj dvojročných odborných vysokých škôl po vstupe na trh práce (Higher Education Pays: But a Lot 
More for Some Graduates Than for Others). Na začiatku tohto roka k nej pribudla ešte samostatná správa za vysoké školy v štáte 
Florida (Higher Education Pays: Measuring the Economic Security of Florida’s Postsecondary Graduates). V súhrne je podľa College 
Measures možné v uplatnení študentov a vo výške ich pracovných príjmov zaznamenať štyri zásadné zistenia, ktoré pravdepodobne 
platia nielen pre vysoké školy vo všetkých zapojených štátoch Únie, ale v celých USA:

(1) niektoré odborné certifikáty z viacročných odborných vysokých škôl sú na trhu práce užitočnejšie ako bakalársky titul (naprí-
klad absolventi dvojročných technických odborov majú vyššie príjmy ako bakalári);

(2) absolventi prestížnych štátnych univerzít zarábajú síce viac ako absolventi menších regionálnych škôl, ale rozdiely nie sú v 
priemere príliš veľké;

(3) pre výšku príjmov je dôležitejší odbor štúdia než to, na akej univerzite alebo vysokej škole študent študoval – najmenej zarábajú 
absolventi humanitných a umeleckých odborov a najviac absolventi technických odborov;

(4) medzi absolventmi odborov STEM (science, technology, engineering, mathematics), ktoré sú považované za kľúčové pre kon-
kurencieschopnosť krajiny, zarábajú najmenej absolventi prírodovedných odborov.

http://www.naceweb.org/
http://www.naceweb.org/
http://www.naceweb.org/surveys/student.aspx
http://www.naceweb.org/salary-resources/salary-survey.aspx
http://www.naceweb.org/surveys/job-outlook.aspx
http://collegemeasures.org/
http://collegemeasures.org/
http://collegemeasures.org/esm/
http://www.luminafoundation.org/
http://collegemeasures.org/post/2013/09/View-full-report-here.aspx
http://collegemeasures.org/post/2013/09/View-full-report-here.aspx
http://collegemeasures.org/post/2014/01/Higher-Education-Pays.aspx
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V nasledujúcom grafe, prevzatom z porovnávacej štúdie piatich štátov USA, je znázornený priemerný ročný pracovný príjem čerst-
vých absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia.

Ďalšia tabuľka, prevzatá z tohtoročnej štúdie o absolventoch vysokých škôl v štáte Florida, ukazuje odbory s najnižším a najvyšším 
priemerným ročným pracovným príjmom čerstvých absolventov bakalárskeho štúdia na jednotlivých univerzitách.

Na záver tejto časti je ešte potrebné spomenúť, že priamo pod americkým Ministerstvom školstva (U. S. Departement of Education) 
vznikla a postupne sa rozvíja informačná databáza Centra informácií o dostupnosti a transparentnosti vysokých škôl (College Af-
fordability and Transparency Center). Zatiaľ je zameraná predovšetkým na charakteristiky jednotlivých vysokých škôl a študijných 
programov, na výšku požadovaného školného a na možnosti získať štipendium alebo zníženie školného. Ešte v tomto roku sa však v 
takzvanom College Scorecard majú objaviť aj informácie o miere nezamestnanosti, uplatnenia a príjmoch absolventov podľa stupňa 
a odboru získaného vysokoškolského vzdelania.

http://www.ed.gov/
http://collegecost.ed.gov/
http://collegecost.ed.gov/
http://collegecost.ed.gov/scorecard/index.aspx
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1.4 Typológia kvalifikačnej náročnosti trhu práce 
Charakteristiku slovenského vývoja odvetvovej a profesijnej štruktúry pracovných miest a z toho vyplývajúce požiadavky na kvali-
fikáciu pracovnej sily a konkrétne počty a odborové zameranie vysokoškolákov je možné ukázať na porovnaní s inými európskymi 
krajinami.

Rozbor vývoja a štruktúry pracovných miest v posledných desaťročiach v krajinách EÚ (ale aj v jednotlivých regiónoch členských 
krajín EÚ) ukázal na štyri základné typy sektorovej a profesijnej štruktúry pracovných miest a zamestnanosti. 

Tendencia rozvoja a typológia štruktúr pracovných miest v európskych ekonomikách v posledných desaťročiach a v regiónoch 
členských krajín EÚ boli analyzované metódami viacrozmernej (predovšetkým faktorovej) analýzy na podrobných údajoch o odvet-
vových a profesijných štruktúrach. 

Agrárno turistický typ so silnou orientáciou na poľnohospodárstvo a s výrazným zastúpením profesií ako sú poľnohospodári 
a nekvalifikovaní pracovníci. Na vyšších stupňoch rozvoja spájaný s osobnými službami, pohostinstvom, ubytovaním, obchodom a 
turistikou a s tým súvisiacimi profesiami v službách a v predaji.

Tradične priemyselný typ, charakteristický predovšetkým spracovateľským priemyslom a do značnej miery tiež stavebníctvom, 
spojený s profesiami remeselníkov, opravárov, továrenských robotníkov a montérov. S postupným rozvojom tohto typu pribúdajú 
modernejšie povolania, ako sú napríklad odborní pracovníci a stredne kvalifikovaní technici.

Rozvinutý industriálny typ, do ktorého prerastá tradične priemyselný typ, má už podstatne komplexnejšiu povahu. Rozvíjajú 
sa odvetvia rôznych finančných služieb, poisťovníctva a nehnuteľností, postupne rastie tiež oblasť informácií a komunikácií. Stále 
výraznejšiu úlohu hrajú profesie odborných pracovníkov a úradníkov.

Rozvojovo znalostný typ je dôsledkom ďalšieho vývoja technicko industriálneho typu, ale môže do neho postupne prerastať 
aj agrárno turistický typ. Je založený predovšetkým na súkromných aj verejných službách kvartérneho sektora, ako sú profesijné, 
odborné a administratívne služby podporujúce podnikanie, ďalej napríklad výskum a vývoj, školstvo a zdravotníctvo. Význam nado-
búdajú dominantné povolania ako špecialisti (profesionáli); presadzujú sa v ňom však aj stredne kvalifikovaní odborníci a pracovníci 
v terciárnych službách.
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Každý z uvedených štyroch typov reprezentuje úplne rozdielnu skladbu pracovných miest z hľadiska ekonomických sektorov, od-
vetví, profesií aj povolania, a má teda tiež prirodzene úplne odlišné nároky na vzdelanie a kvalifikáciu pracovnej sily a na podiely 
vysoko kvalifikovanej práce, pre ktorej výkon sa predpokladá získanie vysokoškolského vzdelania.

Takisto každá krajina sa v danej etape svojho vývoja vyznačuje určitým profilom odvetvových a profesijných štruktúr pracovných 
miest a zamestnanosti, ktorý sa viac či menej približuje niektorému zo štyroch uvedených typov. 

Krajiny ako predovšetkým Rumunsko alebo aj Bulharsko a v inom ohľade tiež určité časti Poľska, Portugalska alebo Grécka sa naj-
viac blížia agrárno turistickému typu. U Grécka je však oveľa evidentnejšie otáčanie k turizmu, obchodu a osobným službám, 
zatiaľ čo v Poľsku a Portugalsku posun k industriálnemu charakteru.

Maďarsko je možné spoločne so Slovinskom čiastočne priradiť aj k tradične priemyselnému typu, do ktorého typicky patrí aj 
Slovensko a predovšetkým Česká republika a pred nejakým obdobím patrilo napríklad aj Nemecko alebo Rakúsko a sever Talian-
ska.

Tie však už zvoľna prechádzajú do rozvinutého industriálneho typu, ktorý má okrem najvýraznejších reprezentantov vo Švaj-
čiarsku, Belgicku aj v severských štátoch, ktoré však už prechádzajú do rozvojovo znalostého typu.

Rozvojovo znalostný typ štruktúry pracovných miest predstavujú ďalej Holandsko a Spojené kráľovstvo, v prvom prípade preto, 
že išlo vždy o krajinu predovšetkým obchodnú viac ako priemyselnú a v druhom prípade, pretože ako prvá v Európe prešla dokonca 
niekoľkými vlnami deindustrializácie, teda výrazného úbytku predovšetkým továrenských robotníkov a remeselníkov.

Zároveň je však o mnohých krajinách možné povedať, že nie sú typovo jasne vyhranené. V čase sa navyše profily jednotlivých 
európskych krajín (a regiónov) pochopiteľne premieňajú a postupne sa presúvajú vo vymedzenom priestore, pričom smer tohto 
premiestňovania zhruba zodpovedá dvom hlavným vyššie popísaným tendenciám (na grafe teda zľava doprava a u niektorých 
krajín tiež zdola nahor). 

Na Slovensko však táto nevyhranenosť príliš nesedí, skôr naopak. Vývoj sektorovej a profesijnej štruktúry pracovných miest na 
slovenskom trhu práce sa od roku 1995 postupne modernizuje a presúva od pôvodne tradične priemyselného typu (na rozdiel na-
príklad od Poľska, Maďarska alebo Slovinska už nie sú príliš zjavné stopy po agrárnom type), smerom k novému technicko- industri-
álnemu typu. Predovšetkým spočiatku bol síce vývoj blízky mimoriadne výraznej industriálnej štruktúre pracovných miest v Českej 
republike, v súčasnosti sa však blíži skôr obdobie vývoja nemeckej štruktúry pracovných miest v druhej polovici 90. rokov.

Zaujímavé je tiež porovnanie jednotlivých regiónov, ktoré je v grafe znázornené iba pre slovenské a české regióny (odvetvové a 
profesijné štruktúry pracovných miest v regiónoch ďalších európskych krajín nie sú zakreslené – hoci výsledky komparácie sú k dis-
pozícii – lebo sa obrázok s niekoľkými tisíckami bodov stáva absolútne neprehľadným). U oboch krajín totiž ukazuje veľký rozdiel 
medzi štruktúrou pracovných miest v regióne hlavného mesta a medzi štruktúrou všetkých ostatných regiónov. V iných európskych 
krajinách nie sú viditeľné také veľké rozdiely medzi rôznymi regiónmi. V tejto súvislosti je preto dôležité uvedomiť si, ako veľmi môže 
byť vývoj štruktúry pracovných miest, posudzovaný optikou hlavného mesta, zavádzajúci.

Uvedené kľúčové charakteristiky sa prirodzene príliš nemenia ani v desaťročnej prognóze vývoja štruktúry pracovných miest na 
slovenskom trhu práce (viď nasledujúci obrázok). Výsledky prognózy predpokladajú, že odvetvová a profesijná štruktúra sa bude 
ďalej modernizovať a posunie sa tak ešte viac smerom k technicko-industriálnemu typu a perspektívne aj k rozvojovo-vedomostnému 
typu. Súčasne však bude mierne posilnená aj industriálna dimenzia vývoja, pretože vývoj najmä v posledných rokoch potvrdzuje, 
že do značnej miery práve v nej ležia ďalšie možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva (podobne a 
možno ešte silnejšie sa to síce prejavuje aj v ČR, ale zďaleka nie vo všetkých ostatných európskych krajinách).
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1.5 Zhrnutie a závery
Prognózovania alebo prognózy vývoja kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb vysokoškolákov, realizované zvyčaj-
ne v nejakej štruktúre odvetví a povolaní, sú vo väčšine rozvinutých krajín sveta bežným spôsobom, ako zisťovať budúcu potrebu 
kvalifikovaných pracovných síl a podľa toho rôznymi cestami ovplyvňovať vývoj počtu prijímaných, a teda aj absolventov vysokých 
škôl. Také prognózy sú už viac-menej od polovice minulého storočia pravidelne spracovávané na celoštátnej úrovni v USA, kde je 
ich metodológia taktiež najprepracovanejšia. Metodológie amerických prognóz tiež veľmi často slúžia ako vzor alebo aspoň ako 
významná inšpirácia alebo vodítko pre prognózy, ktoré sa začali v posledných desaťročiach spracovávať v európskych krajinách 
(postupne napríklad vo Veľkej Británii, Írsku, Švédsku, Fínsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku alebo v Českej 
republike).

Podľa posledného prehľadu Európskej únie (Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability. 
European Commission / EACEA / Eurydice, Brussels 2014) sa až na niekoľko výnimiek vo väčšine európskych krajín spracovávajú 
prognózy na národnej alebo na regionálnej úrovni. Kým jedenásť krajín ich pripravuje pravidelne, desať krajín ich vykonáva len ad 
hoc. Na druhej strane sa v jedenástich krajinách prognózy systematicky využívajú pre plánovanie vzdelávacej politiky, a to zvyčaj-
ne pre stanovenie počtu študijných miest financovaných z verejných prostriedkov (štátom alebo jeho časťou, napríklad regiónom).

Aj Európska komisia si uvedomuje nutnosť vytvárania prognóz počtu zamestnaných a ich vzdelania, čo deklarovala vo viacerých 
dokumentoch. Sama chce v tomto smere prispieť a súčasne podporovať a motivovať aj tie krajiny, kde s tým zatiaľ nemajú veľké skú-
senosti (ako je napríklad práve Slovensko). Preto ako súčasť Plánu hospodárskej obnovy Európy  a v rámci pomoci Európe zmierniť 
bezprostredný vplyv krízy a pripraviť ju na opätovný hospodársky rast prišla v roku 2008 Európska komisia s rozsiahlou európskou 
iniciatívou na podporu zamestnanosti nazvanú New Skills for New Jobs. 

Najvýznamnejším celoeurópskym projektom je v tomto ohľade stále ešte prebiehajúci medzinárodný projekt Mid-term skills supply 
and demand forecast v gescii Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (European Centre for the Development of 
Vocational Training, CEDEFOP) pre obdobie 2012 – 2016. Projekt nadväzuje na predchádzajúce tri projekty CEDEFOP v oblasti 
prognózovania potrieb trhu práce. Prvý z nich prebiehal v rokoch 2006-2008 a bol zameraný na prognózu strany dopytu trhu 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
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práce (jobs). Druhý potom v rokoch 2007-2009 vytváral prognózu strany ponuky (t.j. počet osôb). V rokoch 2009-2012 prebehol 
projekt Forecasting skill supply and demand in Europe, ktorého jedným z cieľov bolo posúdiť obe prognózy a porovnať výsledky, 
a tým aj identifikáciu možných medzier na trhu práce. Súčasný projekt Mid-term skills supply and demand forecast ďalej rozvíja 
postupy, ktoré boli v predchádzajúcich projektoch vyvinuté.

Neustále rastúci význam, ktorý je prognózovaniu kvalifikačných požiadaviek prikladaný nielen v krajinách Európskej únie, ale aj 
v celom rozvinutom svete, dokazuje aj fakt, že sa spoločne EÚ, OECD a ILO nedávno dohodli na spracovaní rozsiahleho prieskumu 
o tom, akú podobu majú systémy predvídania kvalifikačných požiadaviek v jednotlivých krajinách a ako fungujú (Anticipating and 
responding to changing skill needs). Analýzy a rozbory síce prebiehali nedávno (v rokoch 2014 – 2015) a výsledky budú zverejne-
né až v roku 2016, ale už dnes je možné poukázať na niektoré najdôležitejšie závery týkajúce sa členských krajín EÚ. 

Nedostatočné využívanie a slabé uplatnenie získaného vzdelania na pracovnom trhu alebo dokonca nezamestnanosť absolventov 
vedú k tomu, že na individuálnej úrovni majú absolventi nižšie príjmy, sú so svojou prácou nespokojní a permanentne ohrození opaku-
júcou sa nezamestnanosťou alebo dokonca priamo nezamestnaní. Na celospoločenskej úrovni majú takíto absolventi – pokiaľ vôbec 
pracujú – podstatne nižšiu produktivitu, znižujú tým mieru ekonomického rastu a oslabujú konkurencieschopnosť danej krajiny (Adalet 
McGowan and Dan Andrews: Labour Market Mismatch and Labour Productivity. Evidence from PIAAC Data. OECD Economics De-
partment Working Papers 2015). 

Výsledky analýzy OECD pritom ukazujú, že situácia Slovenska nie je v tomto ohľade príliš priaznivá; zníženie nevhodného uplat-
nenia kvalifikácie na pracovnom trhu na úroveň, ktorú dosahujú najúspešnejšie krajiny (tzv. best practice), by totiž viedlo k zvýšeniu 
produktivity o takmer 6 %, čo by samozrejme malo výrazný pozitívny vplyv na  celkový ekonomický rast a prosperitu Slovenska. 

Ukazuje se, že na Slovensku je jedna z najvyšších hodnôt celkovej nezhody mezi skutočnou a požadovanou kvalifikáciou (mismatch). 
Podľa rozboru analýzy unikátnych porovnateľných údajov z rozsiahleho medzinárodného výskumu OECD PIAAC z roku 2012 
nezodpovedá na Slovensku zhruba u štvrtiny zamestnaných ich kvalifikácia (skills) požiadavkám práce, ktorú vykonávajú. Z 22 
rozvinutých krajín OECD je táto nezhoda o niečo málo vyššia iba v siedmich krajinách.

Dôvody nevhodného uplatnenia vysokoškolákov na pracovnom trhu je pritom možné rozdeliť do niekoľkých skupín:

– Štruktúra (počty) pracovných miest, ktoré si vyžadujú určité vzdelanie a kvalifikáciu (z hľadiska stupňa a odboru vzdelania), nie 
sú v súlade so štruktúrou (počtom) osôb s týmto vzdelaním a kvalifikáciou, ktoré sú k dispozícii na pracovnom trhu (tzv. štruktu-
rálny nesúlad)

– Štruktúra požadovaných kvalifikácií na trhu práce síce zodpovedá štruktúre kvalifikácií pracovnej sily, avšak pracovníci s urči-
tým vzdelaním a kvalifikáciou nepracujú na zodpovedajúcich pracovných miestach, pretože tie sú obsadené osobami s nevhod-
nou kvalifikáciou (tzv. pozičný nesúlad)

– Absolventi majú síce vzdelanie a kvalifikáciu formálne zodpovedajúcu (z hľadiska stupňa a odboru vzdelania), ale kvalita a ob-
sah získaných vedomostí, schopností a kompetencií nezodpovedá požiadavkám daného pracovného miesta (tzv. kvalitatívny 
nesúlad)

V rôznych krajinách je pritom vplyv týchto dôvodov rozdielny; niekde prevažuje štrukturálny nesúlad, niekde pozičný a inde kvali-
tatívny. Na Slovensku však predovšetkým značne prevažuje nadbytočná formálna kvalifikácia (nad nedostatočnou kvalifikáciou). 
Týka sa približne 16 % zamestnaných.

Zladenie vývoja štruktúry pracovných miest s určitými kvalifikačnými požiadavkami, s výstupmi vzdelávacej sústavy, teda napríklad 
s počtom absolventov vysokých škôl určitých odborov vzdelania, je zamerané predovšetkým na riešenie štrukturálneho nesúladu. 
Významnú oporu pritom majú práve prognózy vývoja kvalifikačných požiadaviek na pracovnom trhu a prognózy zmien kvalifikač-
nej štruktúry pracovnej sily.

Systémy prognózovania kvalifikačných požiadaviek boli v jednotlivých krajinách na základe spoločného prieskumu EÚ, OECD 
a ILO hodnotené podľa súboru kritérií a následne rozdelené do štyroch rôznych kvalitatívnych úrovní. 

(1) Do najnižšej úrovne (tzv. Decentralised system) sú zaradené tie krajiny, kde je prognózovanie v úplných začiatkoch, týka sa 
napríklad len niektorých sektorov alebo regiónov, nie je príliš koordinované a predovšetkým nemá prakticky žiadny vplyv na 
iné politiky (napríklad vysokoškolskú).

(2) Do druhej úrovne (tzv. Coordinated non-holistic system) sú zaradené tie krajiny, ktoré už dosahujú určitú mieru koordinácie, ale 
napriek tomu sú zatiaľ fragmentované, nemajú holistickú povahu a netvoria jeden previazaný celok; ani tie nemajú výraznejší 
vplyv a iné politiky ich závery preberajú len sporadicky. 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economics-department-working-papers_18151973;jsessionid=3mdf5phl6lugc.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economics-department-working-papers_18151973;jsessionid=3mdf5phl6lugc.x-oecd-live-03
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(3) Tretia úroveň (tzv. Building a coordinated holistic system) zahŕňa tie krajiny, ktoré sa usilujú o vytvorenie najvyššej úrovne, ale 
zatiaľ sú ešte len na ceste k nej. Prognózy kvalifikačných požiadaviek sú už aspoň brané do úvahy pri vytváraní iných politík 
a rešpektujú ich napríklad dlhodobé vládne výhľady rozvoja vysokého školstva. 

(4) Do najvyššej úrovne (tzv. Coordinated holistic system) patria tie krajiny, ktoré majú prepracovaný holistický systém prognózo-
vania kvalifikačných požiadaviek a jeho výsledky výrazne ovplyvňujú tvorbu iných politík (napríklad vysokoškolskej), takže sa 
vlastne stávajú ich integrálnou súčasťou. Ovplyvňujú rozhodovanie nielen na úrovni vlády, ale napríklad i jednotlivých vyso-
kých škôl a vďaka tomu prispievajú k znižovaniu štrukturálneho nesúladu medzi ponukou a dopytom kvalifikácií.  

Slovenská republika bola v rámci prieskumu EU, OECD a ILO bohužiaľ zaradená do prvej najslabšej skupiny krajín. O to dôležitejšie 
však je, že práve v tomto riešenom projekte aspoň vykročila žiadúcim smerom. 

Prognózovanie kvalifikačných požiadaviek má v európskych krajinách dve hlavné funkcie: po prvé, pre plánovanie vzdelávacej 
politiky, a po druhé, pre poskytovanie poradenských a informačných služieb o trendoch vývoja trhu práce a možnostiach uplatnenia 
absolventov. Priamo na vysokých školách môže prognózovanie ovplyvniť napríklad navrhovanie, plánovanie a riadenie študijných 
programov, určenie počtu študijných miest financovaných štátom alebo ďalšie alokovanie verejných prostriedkov. Poradenské a in-
formačné služby môžu orientovať (aj potenciálnych) študentov na tie odbory štúdia, po ktorých je (alebo sa očakáva) väčší dopyt. 
V stále sa rozširujúcom počte štátov (ako napríklad Írsko, Veľká Británia a Poľsko) sa potom na základe prognóz dodatočne finan-
cujú oblasti s výraznou potrebou kvalifikovaných síl alebo odbory, ktoré sú „strategicky“ dôležité. 

Podrobne bola spracovaná analýza vzťahu medzi prognózami kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a rozvojom vysokého 
školstva (predovšetkým prijímaním študentov do vysokoškolského štúdia) v šiestich krajinách: Dánsko, Fínsko, Holandsko, Švédsko, 
Česká republika a USA. Spôsoby a  používané mechanizmy či prenosy výsledkov prognóz kvalifikačných požiadaviek napríklad pri 
rozhodovaní o počte prijímaných na jednotlivé vysokoškolské inštitúcie a odbory štúdia, sú v jednotlivých krajinách veľmi rozdielne, 
od centrálneho plánovacieho modelu vo Fínsku až po trhový voľný model „mnohých hráčov“ v USA. Je však napriek tomu zrejmé, 
že vplyv týchto prognóz sa výrazne zvyšuje. Jedným z dôvodov sú nepochybne aj súvislosti a dôsledky ekonomickej krízy po roku 
2008 a nepriaznivé dopady masifikácie vysokého školstva na uplatnenie absolventov. 

Na Slovensku bola v rámci Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vytvorená aj pilotná prog-
nóza vývoja počtu a štruktúry kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb vysokoškolákov na Slovensku od roku 2013 (v 
tej dobe posledné dostupné data) do roku 2023. Výsledky projektu však majú slúžiť iba ako prvý krok, ktorý umožňuje porovnávať 
v strednodobom výhľade dopyt po kvalifikovanej práci a ponuku vysokoškolského vzdelania na slovenskom trhu práce. 

Je úplne zrejmé, že nesmie ísť o ojedinelý projekt, pretože jeho výsledky je potrebné pravidelne (najlepšie každé dva roky) znovu 
aktualizovať. To zabezpečí kontinuitu procesu, ktorý bol v rámci existujúceho projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 
spoločnosti, úspešne naštartovaný. Umožní to tiež naplniť trvalú udržateľnosť výsledkov projektu a nepochybne aj ďalšie zdokona-
ľovanie metodiky a predovšetkým výsledkov existujúceho projektu. Najbližšia prognóza by teda mala byť spracovaná už do konca 
roka 2016 a zahŕňať desaťročnú prognózu dopytu a ponuky vysokoškolského vzdelania na roky 2015-2025 so zvláštnym zreteľom 
na päťročný vývoj do roku 2020.
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1 Sprievodca k profilom 
vysokoškolských systémov 

Národné profily vysokoškolských systémov sú spracované celkovo pre 7 krajín. Okrem Slovenska (SR) ide o nasledovných šesť 
krajín: ČR, Belgicko, Dánsko, Poľsko, Rakúsko a Švédsko, ktorých výber bol pre porovnanie so SR realizovaný s nasledovnými cieľmi: 
Po prvé išlo o geografickú polohu krajín v rámci Európy, po druhé o veľkosť krajín (meranú počtom obyvateľov) približne na úrovni 
veľkosti SR (5,4 mil. v roku 2012) alebo ČR (10,5 mil. v roku 2012) a po tretie o prínosné a zaujímavé zastúpenie zároveň regionálne 
blízkych (ČR, Poľsko a Rakúsko), ale aj vzdialenejších (Belgicko, Dánsko a Švédsko) krajín, s pokiaľ možno odlišnou úrovňou výdav-
kov na vysokoškolské vzdelávanie (meraných podielom z hrubého domáceho produktu; priemer krajín EÚ21 činí 1,43 % HDP), či 
inak špecifickými charakteristikami vysokoškolských systémov.

Poľsko sa ako jediné vymyká z hľadiska počtu obyvateľov (38,0 mil.), z porovnávaných krajín je najväčšie a vo výbere bolo 
zvolené ako (popri SR a ČR ďalší) zástupca krajín strednej Európy, ktorých vysokoškolské systémy boli dlhé roky pod vplyvom vý-
chodného socialistického režimu. Medzi krajinami Európskej únie (EÚ21) patrí Poľsko ku krajinám s podpriemernými výdavkami na 
vysokoškolské vzdelávanie na úrovni 1,30 % HDP.

Druhou najväčšou z porovnávaných krajín je z hľadiska počtu obyvateľov Belgicko (11,2 mil.), ktoré je vo výbere príkladom malej, 
ekonomicky vyspelej západoeurópskej krajiny s podielom výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie z HDP tesne pod priemerom 
EÚ21 (1,41 %).

Podľa počtu obyvateľov treťou najväčšou z porovnávaných krajín je Česká republika (10,5 mil.), ktorá bola vybraná ako naj-
bližšia susedná krajina SR a zároveň zástupca krajín strednej Európy, ktorých vysokoškolské systémy boli dlhé roky pod vplyvom 
východného socialistického režimu. ČR je krajinou s podielom HDP venovaným na vysokoškolské vzdelávanie presne na úrovni 
EÚ211 (1,43 %). 

Švédsko (9,6 mil. obyvateľov) je zaradené ako zástupca severských krajín, ktoré majú dnes vo vysokom školstve výnimočnú pozíciu 
hneď z niekoľkých dôvodov. Na vysokoškolské vzdelávanie a výskum totiž venujú najväčší podiel HDP na svete (Švédsko na vysoko-
školské vzdelávanie 1,74 %) a na rozdiel od väčšiny európskych krajín svoje výdavky na vysoké (ale aj iné) školstvo ďalej posilňujú. 
Navyše vysoký podiel výskumných prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré idú priamo na vysoké školy, poukazuje na vysokú mieru 
autonómie vysokých škôl pri rozhodovaní, na čo svoj výskum prednostne zamerajú.

Rakúsko (8,5 mil. obyvateľov) bolo medzi porovnávané krajiny zaradené (popri ČR a Poľsku) ako ďalšia krajina strednej Európy, 
ktorá sa však nestala súčasťou tzv. východného bloku a nebola teda poznamenaná bývalým socialistickým režimom. Medzi krajina-
mi EÚ patrí Rakúsko ku krajinám s mierne nadpriemernými výdavkami na vysokoškolské vzdelávanie na úrovni 1,48 % HDP.

Nakoniec najmenšie (a počtom obyvateľov porovnateľné so SR) Dánsko (5,6 mil. obyvateľov) bolo medzi porovnávané krajiny 
zaradené ako (popri Švédsku) ďalší zástupca úspešných severských krajín. Medzi krajinami EÚ patrí Dánsko ku krajinám s vysoko 
nadpriemernými výdavkami na vysokoškolské vzdelávanie na úrovni 1,90 % HDP.

Národné profily vysokoškolských vzdelávacích systémov sú spracované na účely porovnania s vysokoškolským systémom v SR. SR je 
zo všetkých 7 krajín z hľadiska počtu obyvateľov najmenšia a jej výdavky na vysokoškolské vzdelávanie dosahujú len 1,00 % HDP 
a patria medzi najnižšie v Európe.

Národné profily vysokoškolských (VŠ) systémov 7 porovnávaných krajín sú členené do 6 častí:

(1) Prehľad kľúčových porovnateľných ukazovateľov/charakteristík vysokoškolských systémov krajín v porovnaní s hodnotami uka-
zovateľov/charakteristík pre SR:

– Počet obyvateľov (zdroj: databáza Eurostat) - údaj za rok 2014.

– Počet VŠ študentov (zdroj: databáza OECD) - údaj za rok 2012.

– Počet VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (zdroj: OECD EAG 2014) - údaj za rok 2012.

1 Priemer krajín EÚ21 je podľa definície OECD počítaný ako nevážený priemer údajov za 21 krajín OECD, ktoré sú zároveň členmi Európskej únie. Sú nimi Belgicko, 
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia.



423

– Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (zdroj: OECD EAG 2014) - údaj za rok 2012.

– Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania (zdroj: OECD EAG 2014) - údaje za roky 2000, 2005, 2010, 2012.

– Kľúčový, medzinárodne porovnateľný ukazovateľ, ktorý charakterizuje kvantitatívnu úroveň vysokoškolského vzdelávania z 
hľadiska rozsahu prístupu k nemu. Podľa metodiky OECD predstavuje podiel prvýkrát zapísaných (na terciárne vzdelávanie) 
podľa veku k zodpovedajúcej populácii. V každom roku je zisťovaný podiel populácie vo všetkých jednotkách veku, ktorý je 
prvýkrát zapísaný na terciárne vzdelávanie. Súčtom jednotlivých podielov v každej jednotke veku sa potom zistí čistá miera 
vstupu do terciárneho vzdelávania (na verejných vysokých školách), tzv. syntetické kohorty (syntheticage-cohort) bez ohľadu 
na rozdielnu vekovú štruktúru a nerovnaké demografické pomery v rôznych krajinách.

– Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (zdroj: OECD EAG 2014) – údaj za rok 2012.

– Verejné a súkromne výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (zdroj: OECD EAG 2014) – údaj za rok 2011.

– Jednotkové náklady na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (zdroj: OECD EAG 2014) - údaj za rok 2011.

– Výsledky hodnotenia VŠ systému podľa Universitas 21 Ranking of National Higher Education Systems (zdroj: http://www.
universitas21.com/) - údaj z roku 2015.

U21 Ranking of National Higher Education Systems je celosvetové hodnotenie vysokoškolských systémov, ktoré na rozdiel od 
tradičných rebríčkov nehodnotí najlepšie inštitúcie, ale najlepšie národné vysokoškolské systémy. Vysokoškolské systémy sú v 
rebríčku U21 hodnotené podľa viac ako dvoch desiatok ukazovateľov zaradených (s rôznymi váhami) do štyroch dimenzií: re-
sources (zdroje: verejné a súkromné   výdavky na vysokoškolské vzdelávanie a výskum), environment (prostredie: vládna politika 
a regulácia, kvalita poskytovaných informácií, podiel žien medzi učiteľmi a študentmi, úroveň celého vzdelávacieho systému), 
connectivity (otvorenosť: medzinárodná spolupráca a zahraniční študenti, otvorený prístup k informáciám a dokumentom) a 
najdôležitejšej output (výsledky: umiestnenie vysokých škôl danej krajiny v medzinárodných rebríčkoch, počty vedeckých člán-
kov a ich citácií, absolventi a ich zamestnateľnosť na trhu práce). Ukazovatele nie sú uvažované v absolútnych, ale relatívnych 
hodnotách, vychádzajúcich z veľkosti každej krajiny (podľa počtu obyvateľov).

(2) Štruktúra VŠ systému a miera implementácie bolonského procesu (zdroj: EHEA (European Higher Education Area) a Eurydice)). 

Informácie napríklad o dĺžke, zameraní, orientácii, koncepcii alebo učebných osnovách jednotlivých stupňov vysokoškolského 
vzdelávania (ISCED 5-8), rozšírené navyše o počty študentov podľa stupňov vzdelávania a právneho postavenia inštitúcií 
(zdroj: databáza Eurostat).

(3) Diverzifikácia VŠ systému (zdroj: ETER (European Tertiary Education Register)).

Informácie o typoch inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské študijné programy a charakteristika jednotlivých inštitúcií (právny 
status, štruktúra študentov podľa stupňov VŠ vzdelávania, počet zahraničných študentov, šírka zamerania z hľadiska poskyto-
vaných odborov štúdia – Herfindahl index). 

Herfindahl index nadobúda hodnoty od 0 do 1. Hodnoty blízke 0 vypovedajú o širokom zameraní inštitúcie z hľadiska odboru 
štúdia, naopak hodnoty blízke 1 vypovedajú o úzkom zameraní na jeden alebo niekoľko málo odborov, teda o úzkej špecia-
lizácii.

(4) Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia U – Multirank.

U – Multirank je ambiciózny projekt, finančne podporovaný z prostriedkov Európskej únie, ktorý v súčasnosti hodnotí už viac 
ako 1 200 vysokoškolských inštitúcií z 83 krajín podľa 31 ukazovateľov zaradených do piatich dimenzií: teaching and learning, 
research performance, international orientation, knowledge transfer, regional engagement. Neuvádza jedno celkové skóre 
vysokej školy, ako to robí väčšina ostatných medzinárodných rebríčkov, ale ponecháva voľbu a dôležitosť ukazovateľov na 
každom užívateľovi, čím umožňuje vytvárať vlastné individuálne rebríčky reflektujúce ich preferencie, potreby a očakávania. 
Nejedná sa teda o klasický rebríček, ale skôr o nástroj na porovnávanie vysokých škôl, ktorého cieľom je transparentne ukázať 
veľkú rôznorodosť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Výsledkom procesu hodnotenia je hodnotenie inštitúcií v jednotlivých 
ukazovateľoch na škále v rozmedzí od kategórie A (very good) až po kategóriu E (weak).

(5) Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking.

SCIMAGO Institutions Ranking (SIR) je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCImago (zloženej zo 4 španiel-
skych a 1 portugalskej univerzity). Output – počet výstupov pracovníkov danej inštitúcie publikovaných v rokoch 2008-2012 
a zaradených do databázy Scopus.
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Innovative Knowledge – absolútny počet vedeckých výstupov danej inštitúcie, ktoré sú citované v patentoch (zdroj: databáza 
PATSTAT).

Technological Impact – relatívny podiel danej inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch.

Website Size – úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie podľa prehliada-
ča Google.

Domain‘s Inbound Links – úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie podľa počtu odkazov smerujúcich na webové 
stránky inštitúcie (podľa ahrefs).

(6) Príjmy a výdavky vysokoškolských inštitúcií (zdroj: databáza ETER)

Informácie o rozpočtoch jednotlivých vysokoškolských inštitúcií v podrobnejšom členení. Z dôvodu chýbajúcich údajov je k 
dispozícii len pre SR, ČR a Dánsko.



425





Národný projekt
Vysoké školy

ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti

ITMS: 26110230120

Moderné vzdelávanie 
pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ

5.2

VYSOKÉ ŠKOLY V BELGICKU



428 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

1 Vysoké školy v Belgicku (resp. 
vo flámskej komunite)

Počet obyvateľov (2014) 11,2 mil. 5,4 mil.
Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) 477 tis. 221 tis.
Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (2012) 12% 4%
Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (2012) 14 tis. (3 tis. vo Francúzsku) 36 tis. (25 tis. v ČR)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania 34 % + 39 % (2012) 61 % + 1 % (2012)

(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty ) 33 % + 38 % (2010) 65 % + 1 % (2010)
33 % + 34 % (2005) 59 % + 1 % (2005)
32 % + 36 % (2001) 37 % + 3 % (2000)

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 35% 19%
Verejné a súkromné výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 1,43 %) 1,41 % 1,00 %
Jednotkové výdavky na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (EU21 39 %) 38% 33%
Poradie podľa hodnotenia VŠ systémov Universitas 21 Ranking  (skóre 0-100 %) 11. (76,0 %) 36. (47,4 %)

Zdroje (Resources ) 13. (67,4 %) 41. (38,8 %)
Prostredie (Environment ) 7. (93,2 %) 35. (79,0 %)
Otvorenosť (Connectivity) 9. (80,9 %) 34. (42,4 %)
Výsledky (Output ) 12. (54,0 %) 33. (29,0 %)

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

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Belgicko (BE) Slovensko (SK)

Belgicko je relatívne malá až stredne veľká (západoeurópska) členská krajina Európskej únie, s počtom obyvateľov približne 11,2 
milióna v roku 2014 (Eurostat). Z hľadiska vysokoškolského systému, jeho štruktúry, podoby a riadenia je dôležité brať do úvahy, 
že každá z belgických komunít (flámska aj valónska) riadi vlastný, na druhej komunite nezávislý systém, čo znamená, že medzi nimi 
môžu byť zásadné štrukturálne rozdiely. V tomto kontexte treba vnímať aj súhrnné dáta a sledovať rozdiely jednotlivých systémov. Pri 
zabezpečovaní kvality je flámske vysoké školstvo prepojené s holandským, a to vďaka spoločnej Holandsko – flámskej akreditačnej 
organizácii (NVAO).

V nasledujúcom texte, bude väčšia pozornosť venovaná vysokému školstvu vo flámskej komunite (Flámsku). Tá má 6,2 mil. obyvate-
ľov a v roku 2012 bolo podľa flámskych vládnych štatistík na bakalárske a magisterské štúdium – bez doktorandských, a v tej dobe 
skôr začínajúcich krátkych programov – zapísaných 224,9 tis. študentov1. Z toho 88,8 tis. študentov na univerzitách a 136,1 tis. 
študentov na vysokých odborných školách. 103,4 tisíc študentov študovalo profesijne zameraný program, 114,2 tis. akademicky 
zameraný program (z toho 41,8 tis. v magisterských programoch) a 7,3 tis. študentov sa pripravovalo na prechod medzi sektormi v 
preklenovacom programe.

Podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (vzťahujúcich sa k roku 2012) bolo na vysokoškolské 
štúdium zapísaných 477 tisíc študentov (z toho 12 % s cudzím štátnym občianstvom). Štrnásť tisíc Belgičanov bolo na vysokoškolské 
štúdium zapísaných v zahraničí (z nich viac než 3 tisíc, teda takmer ¼ vo Francúzsku a ďalších približne 2,5 tisíca zhodne v Spoje-
nom kráľovstve a v Holandsku). Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje 34 % v univerzitnom sektore a 39 % 
v profesijne zameranom vysokoškolskom sektore.

Belgicko dosahuje z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie európsky nadpriemerné hodnoty. Zatiaľ čo priemer krajín 
EÚ 21 predstavuje 30 % (OECD EaG 2014), v belgickej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je s vysokoškolským vzdelaním 
35 % obyvateľov. Menší podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe napríklad tiež nadpriemerné Holandsko (34 %), 
Španielsko (32 %) , alebo Francúzsko (31 %).

V rámci Európy ide o krajinu, ktorej podiel investícií finančných prostriedkov do vysokoškolského vzdelávania je tesne pod úrovňou 
európskeho priemeru. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú v Belgicku 1,41 % hrubého domáceho 
produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ 21 predstavuje 1,43 % HDP (OECD EaG 2014). Z európskych krajín vynakladá na 
vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom k HDP podobne napríklad Česká republika (1,43 % HDP) alebo Portugalsko (1,37 % HDP).

1 Hoger Onderwijs in Cijfers, Academiejaar 2012-2013. Ministerie van Onderwijs en Vorming, Vlaamse overheid,(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/
werken/studentadmin/studentengegevens/HogerOnderwijsInCijfers20122013defversiev220130221.pdf).
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Priemerná úroveň investícií do vysokého školstva sa potvrdzuje aj pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín. Jednotkové výdavky 
na študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú v Belgicku 38 % HDP na obyvateľa. 
Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ 21 predstavujú 39 % HDP na obyvateľa.

Podľa výsledkov celkového hodnotenia rebríčka U21 (Universitas 21) z roku 2015 je belgický vysokoškolský systém hodnotený ako 
11. najúspešnejší na svete (teda podobne, ako napríklad 10. Austrália alebo 12. Nórsko). Belgicko sa v roku 2015 najlepšie umiest-
nilo na 7. mieste v dimenzii, ktorá vypovedala o vládnej politike a regulácii, kvalite poskytovaných informácií, podiele žien medzi 
učiteľmi a študentmi a tiež úrovni celého vzdelávacieho systému (environment). Naopak, najhoršie, tzn. na 13. priečke sa umiestnilo 
v dimenzii, ktorá zohľadňovala verejné a súkromné výdavky na vysokoškolské vzdelávanie a výskum (resources).

V Belgicku je na základe prebiehajúceho Bolonského procesu v plnej miere implementovaný systém 3 – stupňového vysokoškolské-
ho vzdelávania (ISCED 6 – 8). Okrem toho sú postupne ponúkané tzv. študijné programy krátkeho cyklu (ISCED 5). Vo flámskej časti 
Belgicka sú jednotlivé stupne definované nasledovne:

– Štúdium krátkeho cyklu (ISCED 5) – štandardná dĺžka 1,5 – 2 roky

Ide o vyššie odborné štúdium (higher vocational education HBO5, Associate Degree), ktoré je v aktuálnej podobe ponúkané 
od 1. septembra 2009. Vyššie odborné štúdium ponúka absolventom stredoškolského vzdelávania príležitosť pre získanie 
výrazne profesijne zameranej kvalifikácie na úrovni ISCED 5 – prostredníctvom študijných programov v rozsahu 90 – 120 
ECTS. V spolupráci s vysokými odbornými školami sú postupne začleňované programy, ktoré ponúkajú centrá pre vzdelávanie 
dospelých (Centres for Adult Education). Tieto programy sú integrálnou súčasťou vysokého školstva a sú koncipované tak, aby 
okrem profesijného uplatnenia, umožňovali aj nadväzujúci vstup do profesijne orientovaného bakalárskeho štúdia v príslušnom 
odbore. Obdobné programy ponúkané strednými odbornými školami zostávajú mimo štruktúry vysokého školstva.

Štúdium v oblasti vzdelávania dospelých je ponúkané v nasledovných odboroch: biotechnológie, zdravotná starostlivosť, ob-
chodné vedy a riadenie podnikov, priemyselné vedy a technológie a sociálna práca. Študijné programy sú organizované na 
«modulárnej báze» (?).

– Bakalárske štúdium (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Cieľom bakalárskeho štúdia je poskytnúť kvalifikáciu pre výkon povolania alebo vytvoriť základ pre pokračovanie v nadvä-
zujúcom magisterskom študijnom programe. Bakalárske štúdium je zamerané na získavanie nielen teoretických vedomostí, ale 
aj praktických zručností a tiež na osvojenie si spôsobu ich využitia v praxi alebo pri ďalšom pokračovaní vo vysokoškolskom 
štúdiu. Absolventi získavajú akademický titul „bakalár“ (skratka „Bc.“).

Profesijne orientované bakalárske programy kladú dôraz predovšetkým na prípravu pre uplatnenie sa na trhu práce, či pri 
samostatnej činnosti. Ich cieľom je poskytnúť študentom ako všeobecné, tak aj špecifické znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné 
pre nezávislý výkon povolania alebo skupiny povolaní.

Výskumne orientované bakalárske programy sú zamerané predovšetkým na vstup do magisterského programu a ich cieľom 
je poskytnúť študentom vedomosti a zručnosti potrebné pre samostatnú vedeckú alebo umeleckú činnosť. Avšak aj výskumne 
orientované programy umožňujú priamy vstup na trh práce. Tvorba a poskytovanie študijných programov patrí k akademickým 
právam a slobodám vysokoškolských inštitúcií.

– Magisterské štúdium nadväzujúce (ISCED 7) – štandardná dĺžka 1 – 3roky (60 – 180 ECTS)

Magisterské programy charakterizuje integrácia vzdelávania a výskumnej činnosti vrátane magisterskej práce. Minimálny roz-
sah je 60 ECTS, pričom v závislosti na odbore môžu trvať aj viac. Po nedávnej reštrukturalizácii kapacít vysokého školstva v 
rámci reforiem sa prevažná väčšina magisterských programov koncentrovala na univerzitách, kam až na výnimky prešli magis-
terské programy a zodpovedajúce kapacity vysokých odborných škôl (univerzít aplikovaných vied).

– Doktorandské štúdium (ISCED 8) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Vo flámskom regióne môžu doktorát udeľovať len univerzity. Podmienkou pre jeho udelenie je originálna autorská vedecká 
činnosť, verejná prezentácia a obhajoba dizertačnej práce. Univerzity výrazne podnecujú a podporujú doktorandské štúdium, 
a to napríklad organizovaním kurzov na základe požiadaviek doktorandov, vzdelávaním výskumníkov vo všeobecných zruč-
nostiach a monitorovaním trhu práce.

– 
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ISCED 5 8 981 15 142 15 142 - 24 123
ISCED 5 - odborná príprava na školách a na pracovisku - - - - :
ISCED 5 - všeobecný/univerzitný - - - - :
ISCED 5 - odborný/profesionálny 8 981 15 142 15 142 - 24 123

ISCED 6 155 879 208 323 207 797 526 364 202
ISCED 6 - univerzitný 60 487 77 815 77 289 526 138 302
ISCED 6 - profesionálny 95 392 130 508 130 508 0 225 900

ISCED 7 33 904 51 649 51 160 489 85 553
ISCED 7 - univerzitný 33 904 51 649 51 160 489 85 553
ISCED 7 - profesionálny - - - - :

ISCED 8 8 413 6 197 6 197 0 14 610
ISCED 5-8 207 177 281 311 280 296 1 015 488 488

Zdroj: Eurostat a SVP PedF UK

Verejné inštitúcie Súkromné inštitúcie Súkromné inštitúcie pod 
štátnym vplyvom

Nezávislé súkromné 
inštitúcie

TOTAL
Počty študentov podľa stupňa vzdelávania a právneho 

statusu inštitúcií, Belgicko 2013

Podľa databázy Eurostatu bolo v roku 2013 na vysokoškolské štúdium v Belgicku zapísaných 291 tisíc študentov, z toho len 42 % 
na verejných inštitúciách. Zvyšných 58 % študentov je však v drvivej väčšine (99 %) zapísaných na súkromných inštitúciách pod 
štátnym vplyvom, ktoré sú často zriadené ako cirkevné nadácie a financované z verejných zdrojov a len necelé 1 % na súkromných 
nezávislých inštitúciách. 75 % všetkých vysokoškolských študentov je v Belgicku zapísaných na bakalárske štúdium (ISCED 6), pri-
čom častejšie ide o profesijne orientované programy (62 %), a to ako na verejných, tak na súkromných inštitúciách. V magisterskom 
štúdiu (ISCED 7) je zapísaných 18 % všetkých vysokoškolákov a v tomto prípade ide výlučne o akademicky orientované programy. 
V rámci krátkeho štúdia (ISCED 5) je v Belgicku zapísaných 5 % všetkých vysokoškolákov a v doktorandskom štúdiu (ISCED 8) 3 %.

Belgický vysokoškolský systém rozlišuje nasledovné 3 typy inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské študijné programy. Z dôvodu 
nedostupnosti údajov o vysokoškolských inštitúciách vo valónskej komunite v databáze ETER je nasledujúca časť textu obmedzená 
iba na Flámsko – Flámsku komunitu:

1.1 Univerzity (Flámsko vrátane 
niektorých inštitúcií v Bruseli)

Celkovo 7 inštitúcií univerzitného typu (z toho 3 verejné a 4 súkromné pod štátnym vplyvom) poskytujú študijné programy vo všet-
kých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, okrem štúdia krátkeho cyklu (ISCED 5). Ide o bakalárske, magisterské a doktorandské 
programy (ISCED 6 – 8). Na týchto 7 univerzitách v Bruselskom a Flámskom regióne je zapísaných približne 20 % belgických 
vysokoškolákov.

Katholieke Universiteit Leuven PRIV GD - 49% - 40% 11% 37 591 13% 0,17 0,21
Universiteit Gent PUB - 52% - 36% 12% 34 000 9% 0,15 0,17
Universiteit Antwerpen PUB - 55% - 36% 9% 13 482 15% 0,21 -
Vrije Universiteit Brussel PRIV GD - 48% - 41% 11% 11 008 20% 0,20 -
Transnationale Universiteit Limburg PRIV GD - 70% - 23% 7% 1 737 12% 0,34 -
Universiteit Hasselt PUB - 67% - 21% 12% 1 630 10% 0,44 -
HUB-KUBrussel PRIV GD - 56% - 44% - 417 4% 0,84 -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 51% - 38% 11% 99 865 13% - -
PRIEMER (nevážený) - - 57% - 34% 11% 14 266 12% 0,34 0,19
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

ISCED 5
Univerzity (2012)

Právny 
status

Študenti podľa stupňov VŠ vzdelávania
Zahraniční 
študenti

Herfindahlov index

ISCED 6
ISCED 7 

dlhý
ISCED 7 
krátky

ISCED 8
ISCED 5-8 
CELKOM 

ISCED 5-7 
študenti

ISCED 8 
absolventi

V zásade platí, že polovica, v niekoľkých prípadoch dve tretiny ich študentov je zapísaných v rámci bakalárskeho štúdia (48 – 70 
%). Najväčší podiel študentov v magisterskom štúdiu má HUB – KUBrussel (44 %), ktorá však ako jediná neponúka doktorandské 
štúdium. Najväčší podiel študentov v doktorandskom štúdiu majú dve verejné univerzity, cca 11 % všetkých univerzitných študentov. 
Čo sa týka podielu zahraničných študentov zo všetkých študentov, voči priemeru 12 % sa v oboch smeroch výraznejšie líšia hlavne 
2 súkromné univerzity.

Pri pohľade na hodnoty Herfindahlovho indexu pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sú medzi univerzitami zrejmé 
značné rozdiely v šírke ich zamerania z hľadiska poskytovaného odboru štúdia a preto je priemerná hodnota 0,34 veľmi skresľujú-
ca. Medzi tradičné, široko orientované univerzity patrí najmä Universiteit Gent (0,15) a Katholieke Universiteit Leuven (0,17), ktorých 
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hodnoty indexu sú blízke 0. Naopak, hodnoty okolo 1,00 vypovedajú o úzkom zameraní na jeden alebo len niekoľko odborov, 
teda o úzkej špecializácii –dosahuje ich predovšetkým súkromná HUB – KUBrussel (0,84). Zvyšné 4 univerzity dosahujú hodnoty 
Herfindahlovho indexu pre študentov ISCED 5 – 7 v rozpätí 0,20 – 0,44. Hodnoty Herfindahlovho indexu pre absolventov dok-
torandského štúdia, ktoré vypovedajú o šírke zamerania na najvyššom stupni, sú k dispozícii len v prípade dvoch univerzít s pomerne 
širokým spektrom zamerania.

1.2 Univerzity aplikovaných vied – Vysoké odborné 
školy (Flámsko vrátane niektorých inštitúcií v Bruseli)

Celkovo 21 univerzít aplikovaných vied (anglický termín University Colleges, v poslednej dobe Universities of Applied Science), z 
toho 8 verejných a 13 súkromných pod štátnym vplyvom2, poskytuje najmä bakalárske študijné programy (ISCED 6) a 17 z nich 
aj nadväzujúce magisterské programy (ISCED 7). Zastúpenie magisterských programov, až na niektoré výnimky – predovšetkým v 
umeleckých odboroch bude slabnúť. V 4 školách ide o 100 % študentov zapísaných v bakalárskom štúdiu, pričom medzi ostatnými 
školami sú z tohto pohľadu rozdiely (72 – 98 % študentov v bakalárskom štúdiu). Doktorandské štúdium (ISCED 8) tento typ inšti-
túcií neposkytuje. Nedávnym zámerom je však integrovať do štruktúry univerzít aplikovaných vied Centrá vzdelávania dospelých 
(Centres for Adult Education), ktoré svojou spoluprácou rozvíjajú programy krátkeho cyklu (ISCED 5). Na týchto 21 inštitúciách je 
zapísaných takmer 30 % belgických vysokoškolských študentov (ETER 2012).

Hogeschool Gent PUB - 90% - 10% - 17 600 3% 0,19 -
Arteveldehogeschool PRIV GD - 100% - - - 11 726 1% 0,25 -
Karel de Grote Katholieke Hogeschool Antwerpen PRIV GD - 98% - 2% - 10 955 4% 0,22 -
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen PRIV GD - 100% - - - 8 463 1% 0,20 -
Artesis Hogeschool Antwerpen PUB - 85% - 15% - 8 198 12% 0,22 -
HUB-EHSAL PRIV GD - 82% - 18% - 7 564 9% 0,33 -
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven PRIV GD - 92% - 8% - 7 466 2% 0,24 -
Katholieke Hogeschool Leuven PRIV GD - 100% - - - 7 167 2% 0,28 -
Katholieke Hogeschool Kempen PRIV GD - 97% - 3% - 7 149 4% 0,21 -
Katholieke Hogeschool Limburg PRIV GD - 97% - 3% - 6 454 4% 0,27 -
Lessius Mechelen PRIV GD - 96% - 4% - 5 825 5% 0,16 -
Hogeschool West-Vlaanderen PUB - 97% - 3% - 5 607 2% 0,16 -
Erasmushogeschool Brussel PUB - 88% - 12% - 5 411 11% 0,19 -
Provinciale Hogeschool Limburg PUB - 93% - 7% - 5 378 5% 0,21 -
LUCA School of Arts PRIV GD - 72% - 28% - 4 105 10% 0,52 -
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende PRIV GD - 97% - 3% - 3 846 1% 0,23 -
Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen PUB - 100% - - - 3 774 5% 0,23 -
Lessius Antwerpen PRIV GD - 83% - 17% - 3 435 4% 0,28 -
XIOS Hogeschool Limburg PUB - 96% - 4% - 2 927 4% 0,19 -
Groep T - Internationale Hogeschool Leuven PRIV GD - 84% - 16% - 2 422 7% 0,53 -
Hogere Zeevaartschool PUB - 84% - 16% - 740 40% 0,70 -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 93% - 7% - 136 212 5% - -
PRIEMER (nevážený) - - 92% - 10% - 6 486 7% 0,28 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

ISCED 5 ISCED 6
ISCED 7 

dlhý
ISCED 7 
krátky

ISCED 8

Herfindahlov index

ISCED 5-8 
CELKOM 

ISCED 5-7 
študenti

ISCED 8 
absolventi

Univerzity aplikovaných vied (2012)
Právny 
status

Študenti podľa stupňov VŠ vzdelávania
Zahraniční 
študenti

Najvyšší podiel zahraničných študentov má vďaka námornej špecializácii Hogere Zeevaartschool (40 %). Priemerne na týchto uni-
verzitách študuje 5 % zahraničných študentov, aj keď aj medzi ostatnými školami sú v tomto ohľade rozdiely.

Rozdiely medzi flámskymi univerzitami aplikovaných vied existujú aj v šírke ich zamerania z hľadiska poskytovaného odboru štúdia. 
Široké zameranie, porovnateľné s tradičnými univerzitami, poskytujú hlavne Hogeschool West-Vlaanderen (0,16), Lessius Mechelen 
(0,16), alebo Erasmushogeschool Brussel (0,19). Naopak, špecializovanými univerzitami aplikovaných vied sú napríklad námorná 
Hogere Zeevaartschool (0,70), alebo Groep T – Internationale Hogeschool Leuven (0,53). Hodnoty Herfindahlovho indexu pre 
absolventov doktorandského štúdia nie sú pre tento typ inštitúcií relevantné.

2 V registri ETER zatiaľ nie je aktualizovaný stav, ktorý vďaka ďalšiemu zlučovaniu viedol ku koncentrácii do 14 inštitúcií. Podobne nie je zohľadnený presun kapacít 
väčšiny magisterských programov na univerzity.
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1.3 Centrá vzdelávania dospelých (HBO5, 
Centres for Adult Education)

Tieto inštitúcie poskytujú v postupne sa prehlbujúcej spolupráci s univerzitami aplikovaných vied výhradne krátke štúdium (ISCED 5). 
Je tu zapísaných približne 5 % belgických vysokoškolských študentov.

1.3.1 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia 
U-Multirank (Belgicko ako celok)

V európskom multidimenzionálnom hodnotení vysokých škôl s názvom U-Multirank, ktoré posudzuje inštitúcie podľa 31 ukazova-
teľov, zaradených do 5 dimenzií, na škále v rozmedzí od kategórie A (veľmi dobrá), až po kategóriu E (slabá), je zaradených 13 
belgických vysokoškolských inštitúcií. Konkrétne ide o 5 zo 7 univerzít flámskej komunity, 6 univerzít valónskej komunity a 2 flámske 
univerzity aplikovaných vied (Vesalius College Brussels a VIVES University College).

V ukazovateľoch úrovne výskumnej činnosti dosahujú belgické vysokoškolské inštitúcie celkovo nadpriemerné výsledky (napríklad 
5 x hodnotenie kategórie A a 5 x hodnotenie kategórie B podľa ukazovateľa priemerného počtu citácií vedeckých výstupov a 6 
x hodnotenie kategórie A a 4 x kategórie B podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov, ktoré patria v porovnaní s ostatnými 
publikáciami v rovnakom odbore a rovnakom roku medzi 10 % najčastejšie citovaných). Napríklad podľa absolútneho počtu vedec-
kých výstupov v databáze Web of Science dosahuje najlepšie výsledky Katholieke Universiteit Leuven (20 669 výstupov). Ak však 
berieme do úvahy veľkosť inštitúcie meranej počtom študentov, najlepšou je Vrije Universiteit Brussel (0,50 výstupu na študenta).

Na úrovni inštitúcií sú vo výskumnej dimenzii najlepšie 2 univerzity z Valónskeho regiónu: Université Catholique de Louvain (UCL) s 
najvyšším hodnotením kategórie A podľa 6 z 8 ukazovateľov a Université de Mons (UMmons) s najvyšším hodnotením kategórie A 
podľa 5 z 8 ukazovateľov.

Katholieke Universiteit Leuven A A A - - A C -
Universiteit Gent A A A - - A C -
Universiteit Antwerpen A A A - - A C -
Vrije Universiteit Brussel B A A - - B C -
Universiteit Hasselt B D A A - B B A
Université Catholique de Louvain (UCL) A A A A - A C A
Université de Liège (ULG) B A A A - B C A
Université de Mons (UMmons) A D A A D A C A
Université Libre de Bruxelles (ULB) B A A - - A C A
Université de Namur B D B A A B A A
Facultés Universitaires Saint-Louis x D D A - x x C
Vesalius College x D D x - x x x
Vives U College x D D D - x x x

Zdroj: U-Multirank 2015

Interdiscipliná
rne publikácie

Podiel post-
doc 

pracovných 
miest

Počet citácií

Výskumné 
publikácie 
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čísla)

Výskumné 
publikácie 

(štandardizova
né)

Príjem z 
externého 
výskumu

Výstupy 
súvisiace s 

umením

Najviac 
citované 

publikácie
Výskumná činnosť

Belgické vysokoškolské inštitúcie sú úspešné aj v niektorých ukazovateľoch úrovne prenosu znalostí (napríklad 8x hodnotenie ka-
tegórie A podľa absolútneho aj relatívneho počtu udelených patentov, alebo tiež podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov 
spomínaných v aspoň jednom medzinárodnom patente). Na úrovni inštitúcií, sú v dimenzii prenosu vedomostí najlepšie 3 univerzity 
z Valónskeho regiónu: Catholique de Louvain (UCL) s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 6 z 8 ukazovateľov, Université de 
Mons (UMmons) a Université de Liège (ULG) zhodne s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 5 z 8 ukazovateľov.
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Katholieke Universiteit Leuven A - A A C - A -
Universiteit Gent A - A A C - A -
Universiteit Antwerpen B - C C C - B -
Vrije Universiteit Brussel A - A A D - A -
Universiteit Hasselt A A A A D C C D
Université Catholique de Louvain (UCL) A A A A D A A D
Université de Liège (ULG) A A A A C B A D
Université de Mons (UMmons) A A A A D C A D
Université Libre de Bruxelles (ULB) B - A A B C A -
Université de Namur B A D B x A A D
Facultés Universitaires Saint-Louis E A E E x A E D
Vesalius College x - E E x - x -
Vives U College x D E E x E x -

Zdroj: U-Multirank 2015
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V dimenzii medzinárodná orientácia sú podľa niektorých ukazovateľov belgické vysokoškolské inštitúcie úspešné viac (10x najvyššie 
hodnotenie kategórie A podľa podielu vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci s aspoň jedným zahraničným autorom alebo 
8x hodnotenie A v ukazovateli podielu zahraničných akademických pracovníkov), v iných naopak menej (2x hodnotenia kategórie 
C, 4x kategórie D a 1x kategórie E v podiele magisterských študijných programov ponúkaných v cudzom jazyku).

Katholieke Universiteit Leuven - - - - A -
Universiteit Gent - - - - A -
Universiteit Antwerpen - - - - A -
Vrije Universiteit Brussel - - - - A -
Universiteit Hasselt x C A A A A
Université Catholique de Louvain (UCL) x D A A A A
Université de Liège (ULG) x D A A A A
Université de Mons (UMmons) x D A A A B
Université Libre de Bruxelles (ULB) x C A A A A
Université de Namur x D C A A A
Facultés Universitaires Saint-Louis x E A A C C
Vesalius College - x A A x x
Vives U College E x A E x x

Zdroj: U-Multirank 2015

Cudzojazyčné 
bakalárske študijné 

programy

Cudzojazyčné 
magisterské 

študijné programy
Mobilita študentov

Medzinárodní 
akademickí 
pracovníci

Spoločné 
medzinárodné 

publikácie

Medzinárodný 
stupeň 

doktorandského 
štúdia

Medzinárodná orientácia

Na úrovni inštitúcií sú v dimenzii medzinárodnej orientácie najlepšie Université Catholique de Louvain (UCL), Université de Liège 
(ULG), Université Libre de Bruxelles (ULB) a Universiteit Hasselt s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 4 zo 6 ukazovateľov 
tejto dimenzie (kompozitný ukazovateľ charakterizujúci existenciu spoločných medzinárodných programov, podiel zahraničných 
akademických pracovníkov, podiel vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci s aspoň jedným zahraničným autorom a podiel 
zahraničných absolventov doktorandského štúdia). Najvyššie hodnotenie kategórie A podľa 3 zo 6 ukazovateľov dosahujú Universi-
té de Mons (UMmons) a Université de Namur.

V dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce sú belgické inštitúcie najviac úspešné v ukazovateli podielu vedeckých výstupov,  
ktoré vznikli v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdialenosť do 50 km). Najvyššie hodnotenie kategórie A dosa-
huje 8 z nich. Naopak, podľa podielu absolventov bakalárskych študijných programov zamestnaných vo svojom prvom zamestnaní 
v rovnakom regióne ako je sídlo školy, sú belgické vysokoškolské inštitúcie hodnotené podpriemerne (3 x hodnotenie kategórie E).

Na úrovni inštitúcií je v dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce najlepšia Université Catholique de Louvain (UCL) s najvyšším 
hodnotením kategórie A podľa 3 z 5 ukazovateľov tejto dimenzie (podiel absolventov magisterských študijných programov zamest-
naných vo svojom prvom zamestnaní v rovnakom regióne ako je sídlo školy, podiel vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci 
s aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdialenosť do 50 km) a podiel tzv. externých príjmov za výskumnú činnosť plynúcich z 
regionálnych zdrojov).
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Katholieke Universiteit Leuven - - - A -
Universiteit Gent - - - A -
Universiteit Antwerpen - - - A -
Vrije Universiteit Brussel - - - A -
Universiteit Hasselt B B C A B
Université Catholique de Louvain (UCL) x A B A A
Université de Liège (ULG) E A B D A
Université de Mons (UMmons) - A B D A
Université Libre de Bruxelles (ULB) E A - A -
Université de Namur E A C C A
Facultés Universitaires Saint-Louis - - - A A
Vesalius College - x A x x
Vives U College - x - x D

Zdroj: U-Multirank 2015

Regionálna angažovanosť
Absolventi 

bakalárskeho štúdia 
pracujúci v regióne

Absolventi 
magisterského štúdia 

pracujúci v regióne

Stáže študentov v 
regióne

Spoločné regionálne 
publikácie

Príjmy z regionálnych 
zdrojov

V charakteristikách vzdelávacej činnosti je najlepšie hodnotená Vesalius College Brussels, ktorá ako jediná dosahuje hodnotenie 
kategórie A v tejto dimenzii, a to konkrétne v podiele absolventov bakalárskych študijných programov absolvujúcich v štandardnej 
dobe štúdia. Najvyššiu mieru úspešného dokončenia bakalárskeho štúdia má Universiteit Hasselt (kategória B) a mieru úspešného 
dokončenia magisterského štúdia Université de Liège (kategória B).

Katholieke Universiteit Leuven - - - -
Universiteit Gent - - - -
Universiteit Antwerpen - - - -
Vrije Universiteit Brussel - - - -
Universiteit Hasselt B B C C
Université Catholique de Louvain (UCL) C B D B
Université de Liège (ULG) C B D C
Université de Mons (UMmons) C B C B
Université Libre de Bruxelles (ULB) D - - -
Université de Namur C B C B
Facultés Universitaires Saint-Louis C B C D
Vesalius College - x A x
Vives U College - x - x

Zdroj: U-Multirank 2015

Výučba a vzdelávanie
Podiel absolventov 
bakalárskeho štúdia

Podiel absolventov 
magisterského štúdia

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (bakalári)

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (magistri)

1.3.2 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia SCIMAGO 
Institutions Rankings (Belgicko ako celok)

Do hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking (SIR), ktorá je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCImago (zlo-
ženej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity), je zaradených 11 belgických vysokoškolských inštitúcií. Je to konkrétne 10 
univerzít a 1 inštitút (Institute of Tropical Medicine Antwerp). Zverejňované údaje sa vždy vzťahujú k celosvetovo najlepšej inštitúcii 
v danom ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100.

Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus sú najúspešnejšie flámske univerzity: Catholic University of Leuven (12,20 % 
výsledku najlepšej svetovej inštitúcie), Ghent University (9,83 %) a valónska Catholic University of Louvain (4,67 %). Navyše tieto 
tri univerzity dosahujú najlepšie národné výsledky aj v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý vypovedá o absolútnom počte 
vedeckých výstupov danej inštitúcie citovaných v patentoch (zdroj: databáza PATSTAT). Podľa ukazovateľa Technological Impact, 
ktorý vyjadruje relatívny podiel danej inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch, je najlepšia opäť Catholic 
University of Leuvena a tiež Hasselt University a University of Namur.

Ďalšie ukazovatele hodnotia úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie. Podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie má podľa 
vyhľadávača Google najviditeľnejšie webové stránky Ghent University a podľa počtu odkazov smerujúcich na webové stránky inšti-
túcie (podľa ahrefs) napríklad Vrije University Brussel a Universite Librede Bruxelles a Catholic University of Leuven.
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Catholic University of Leuven 12,20 17,99 9,13 0,48 0,04
Ghent University 9,83 11,31 7,03 1,19 0,01
Catholic University of Louvain 4,67 5,12 6,80 0,04 0,03
Universite Libre de Bruxelles 4,10 4,78 6,80 0,17 0,05
Universite de Liege 3,81 2,78 4,24 0,04 0,01
University of Antwerp 3,76 3,32 5,12 0,07 0,03
Vrije University Brussel 3,30 3,66 6,80 0,08 0,16
University of Mons 0,99 1,07 6,63 0,03 0,00
Hasselt University 0,95 1,22 7,85 0,01 0,00
University of Namur 0,87 1,07 7,50 0,02 0,00
Institute of Tropical Medicine Antwerp 0,62 0,34 2,79 0,03 0,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu výstupov v databáze Scopus Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014

Linky odkazujúce na 
webstránku inštitúcie

SCIMAGO Institutions Rankings,                            
Belgicko 2014

Výstup v Scopus  (2008-
2012)

Inovatívne poznatky Technologický vplyv
Viditeľnosť webovej 

stránky inštitúcie





Národný projekt
Vysoké školy

ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti

ITMS: 26110230120

Moderné vzdelávanie 
pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ

5.3

VYSOKÉ ŠKOLY 
V ČESKEJ REPUBLIKE
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1 Vysoké školy v Českej republike

Počet obyvateľov (2014) 10,5 mil. 5,4 mil.
Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) 440 tis. 221 tis.
Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (2012) 9% 4%
Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (2012) 14 tis. (5 tis. na Slovensku) 36 tis. (25 tis. v ČR)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania 60 % + 9 % (2012) 61 % + 1 % (2012)

(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty ) 60 % + 9 % (2010) 65 % + 1 % (2010)
41 % + 8 % (2005) 59 % + 1 % (2005)
25 % + 9 % (2000) 37 % + 3 % (2000)

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 19% 19%
Verejné a súkromné výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 1,43 %) 1,43 % 1,00 %
Jednotkové výdavky na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (EU21 39 %) 35% 33%
Poradie podľa hodnotenia VŠ systémov Universitas 21 Ranking  (skóre 0-100 %) 23. (59,9 %) 36. (47,4 %)

Zdroje (Resources ) 22. (56,8 %) 41. (38,8 %)
Prostredie (Environment ) 22. (84,3 %) 35. (79,0 %)
Otvorenosť (Connectivity) 19. (63,7 %) 34. (42,4 %)
Výsledky (Output ) 30. (35,4 %) 33. (29,0 %)

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

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Česká republika (CZ) Slovensko (SK)

Česká republika je relatívne malá až stredne veľká (stredoeurópska) členská krajina Európskej únie s počtom obyvateľov približne 
10,5 milióna v roku 2014 (Eurostat). Podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (vzťahujúcich sa k 
roku 2012) bolo na vysokoškolské vzdelávanie zapísaných 440 tisíc študentov (z toho 9 % s cudzím štátnym občianstvom). Štrnásť 
tisíc Čechov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich 5 tisíc, teda približne 1/3 na Slovensku). Čistá miera 
vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje 60 % vo vysokoškolskom sektore a 9 % v nevysokoškolskom sektore.

Česká republika dosahuje z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie európsky podpriemerné hodnoty. Zatiaľ čo prie-
mer krajín EÚ21 predstavuje 30 % (OECD EaG 2014), v českej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je s vysokoškolským 
vzdelaním 19 % obyvateľov. Menší alebo porovnateľný podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe len Slovensko (19 
%), Portugalsko (18 %) a Taliansko (16 %).

V rámci Európy ide o krajinu, ktorej podiel investícií finančných prostriedkov do vyššieho vzdelávania je na úrovni európskeho prie-
meru. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú v Českej republike 1,43 % hrubého domáceho produktu 
(HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je tak isto na úrovni  1,43 % HDP (OECD EaG 2014). Z európskych krajín vynakladá na vysoko-
školské vzdelávanie vzhľadom k HDP menej napríklad Spojené kráľovstvo (1,23 % HDP), Nemecko (1,31 % HDP) alebo Belgicko 
(1,41 % HDP).

Pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín sa však úroveň investícií do vysokého školstva ukazuje ako podpriemerná. Jednotkové 
výdavky na študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú v Českej republike 35 % HDP 
na obyvateľa. Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 % HDP na obyvateľa.

V Českej republike je na základe prebiehajúceho Bolonského procesu čiastočne implementovaný systém 3 stupňov vysokoškolského 
vzdelávania (ISCED 6 – 8). Ďalej sú ponúkané aj programy vyššieho odborného vzdelávania (ISCED 6). Programy krátkeho cyklu 
(ISCED 5) v českom vzdelávacom systéme ponúkané prakticky nie sú.

– Vyššie odborné vzdelávanie (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3, príp. 3,5 roka

Vyššie odborné štúdium poskytujú vyššie odborné školy. Štúdium je určené absolventom stredných škôl, ktorí majú úspešne 
zloženú maturitnú skúšku. Tento typ štúdia je dlhodobo koncepčne bez ukotvenia, pretože parametricky zodpovedá prvému 
stupňu vysokoškolského vzdelania (ISCED 6), ale formálne a v niektorých ohľadoch aj principiálne nemôže byť vysokoškol-
ským štúdiom. Vyššie odborné školy vznikali väčšinou pri stredných odborných školách (SOŠ) a zvyčajne s nimi tvoria jeden 
právny subjekt (asi iba jedna štvrtina z nich je nezávislá). Vyššie odborné školy sú verejné, štátne, súkromné, alebo cirkevné.

Do tejto kategórie spadajú tiež osoby, ktoré študujú v posledných dvoch ročníkoch konzervatórií, teda v 7. – 8.  ročníku  8 – 
ročného konzervatória a v 5. – 6 . ročníku 6 – ročného konzervatória.
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Ide o profesijné vzdelávanie, ktoré rozvíja a podporuje znalosti a schopnosti študentov získané na strednej škole a poskytuje 
všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu pre realizáciu náročných odborných činností. Štúdium zvyčajne zahŕňa teoretickú 
i praktickú časť a môže mať formu denného, večerného, dištančného alebo kombinovaného štúdia.

Vzdelávanie je ukončené absolventskou skúškou (absolutóriom), ktorá zahŕňa teoretické časti odborných predmetov, skúšku 
z cudzieho jazyka a obhajobu záverečnej práce. Absolventi potom získavajú certifikát o splnení absolventskej skúšky, diplom 
a titul „diplomovaný špecialista“ (skratka „DiS“).

Absolventi vyššieho odborného štúdia nemajú prístup k magisterským študijným programom, ktoré nadväzujú na bakalárske 
programy. Vysokoškolské inštitúcie však môžu ponúkať dokončenie bakalárskeho štúdia v kratšom časovom období, a to na 
základe uznania niektorých predmetov absolvovaných na vyššej odbornej škole.

– Bakalárske štúdium (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3-4 roky (180 – 240 ECTS)

Cieľom bakalárskeho štúdia je poskytnúť kvalifikáciu pre výkon povolania, alebo pre pokračovanie v nadväzujúcom magis-
terskom študijnom programe. Bakalárske štúdium je zamerané na získavanie nielen teoretických vedomostí, ale aj praktických 
zručností a tiež na spôsob ich využitia v praxi alebo pri ďalšom pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu. Absolventi získavajú 
akademický titul „bakalár“ (skratka „Bc.“).

Tvorba a poskytovanie študijných programov patrí k akademickým právam a slobodám vysokoškolských inštitúcií. Študijné 
programy môžu byť ďalej členené na odbory. Ich charakteristika a kombinácie, rovnako ako definovanie profilu absolventa je 
súčasťou príslušného študijného programu, akreditovaného Akreditačnou komisiou.

– Magisterské štúdium nadväzujúce (ISCED 7) – štandardná dĺžka 1 – 3 roky (60 – 180 ECTS)

Magisterské študijné programy sú zamerané na získavanie teoretických poznatkov založených na súčasnom vedeckom, aka-
demickom a odbornom poznaní, na ich aplikáciu a rozvoj tvorivých schopností. V oblasti umenia je štúdium navrhnuté tak, aby 
poskytovalo náročnú umeleckú prípravu a podporovalo u žiakov rozvoj ich talentu.

Väčšina magisterských študijných programov je akreditovaná ako tzv. nadväzujúce na bakalárske študijné programy. Výnimku 
tvorí tradičné neštruktúrované dlhé magisterské štúdium, ktorého štandardná dĺžka je 4 – 6 rokov (zvyčajne 5 rokov). Ide pre-
dovšetkým o magisterské štúdium v odboroch medicíny, veterinárnych vied a farmácie, práva a učiteľstva.

Všeobecné zásady sú rovnaké ako pri bakalárskom štúdiu. Minimálne všeobecné požiadavky sú definované Akreditačnou 
komisiou, ktorá k obsahu vzdelávania v rámci magisterského štúdia uvádza nasledovné:

(1) Obsah magisterského študijného programu musí byť založený na súčasnom stave vedeckého poznania, výskumu, umelec-
kej alebo ďalšej tvorivej činnosti v danej oblasti. Musí zodpovedať cieľom štúdia a musí umožniť dosiahnutie špecifikova-
ného profilu absolventa.

(2) Absolvent musí mať kvalitu absolventa magisterského vysokoškolského štúdia – schopnosť samostatnej odbornej činnosti, 
schopnosť analyzovať najnovšie trendy v odbore, schopnosť prípravy a podieľania sa na výskumných aktivitách.

– Doktorandské štúdium (ISCED 8) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Doktorandské štúdium je zamerané na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja alebo na 
samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť v oblasti umenia. Doktorandské študijné programy môžu ponúkať výhradne univerzity, 
nie vysoké školy neuniverzitného typu.

Kým štandardná doba štúdia je najmenej 3 – 4 roky, priemerná doba doktorandského štúdia je v ČR 5 – 6 rokov. Maximálnu 
možnú dĺžku štúdia stanovujú jednotlivé vysokoškolské inštitúcie vo svojich interných predpisoch.

Študijné programy podliehajú akreditácii. Štúdium v doktorandskom študijnom programe postupuje pod vedením školiteľa, 
podľa individuálneho študijného plánu. Na niektorých fakultách majú doktorandi povinnosť odučiť určitý počet hodín.

Podľa databázy Eurostatu bolo v roku 2013 zapísaných na vysokoškolské štúdium v Českej republike 427 tisíc študentov, z toho 
prevažná väčšina (87 %) na verejných inštitúciách. Zvyšných 13 % študentov bolo zapísaných predovšetkým na nezávislé súkromné 
inštitúcie a iba 15 % z nich na súkromné inštitúcie pod štátnym vplyvom. 56 % všetkých študentov Českej republiky je zapísaných na 
bakalárske štúdium (ISCED 6), ktoré je formálne vnímané predovšetkým ako akademicky orientované, hoci časť z neho prebieha 
na vysokých školách neuniverzitného typu. Tie potom dopĺňajú profesijne orientované programy vyššieho odborného vzdelávania 
(7 % študentov). Na magisterské štúdium (ISCED 7) je zapísaných 31 % všetkých vysokoškolákov  - v tomto prípade ide výlučne o 
akademicky orientované programy. Na doktorandské štúdium (ISCED 8) je v Českej republike zapísaných 6 % všetkých vysoko-
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školákov. 0,2 % študentov krátkeho štúdia získava kvalifikáciu (ISCED 5) uznaním špecifických kurzov, či absolvovaním posledných 
ročníkov konzervatória.

ISCED 5 856 136 136 : 992
ISCED 5 - odborná príprava na školách a na pracovisku : : : : :
ISCED 5 - všeobecný/univerzitný : : : : :
ISCED 5 - odborný/profesionálny 856 136 136 : 992

ISCED 6 224 380 43 351 8 102 35 249 267 731
ISCED 6 - univerzitný 203 502 35 249 : 35 249 238 751
ISCED 6 - profesionálny 20 878 8 102 8 102 0 28 980

ISCED 7 120 248 13 276 : 13 276 133 524
ISCED 7 - univerzitný 120 248 13 276 : 13 276 133 524
ISCED 7 - profesionálny : : : : :

ISCED 8 25 093 101 : 101 25 194
ISCED 5-8 370 577 56 864 8 238 48 626 427 441

Zdroj: Eurostat a SVP PedF UK

Verejné inštitúcie Súkromné inštitúcie Súkromné inštitúcie pod 
štátnym vplyvom

Nezávislé súkromné 
inštitúcie

TOTAL
Počty študentov podľa stupňa vzdelávania a právneho 

statusu inštitúcií, ČR 2013

Český vysokoškolský systém rozlišuje 3 typy inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské (či vyššie odborné v prípade VOŠ) študijné progra-
my, a to nasledovne:

1.1 Univerzity
Celkovo 29 inštitúcií univerzitného typu (z toho 24 verejných, 2 štátne a 3 súkromné) poskytuje študijné programy vo všetkých 
stupňoch vysokoškolského vzdelávania, okrem krátkeho štúdia (ISCED 5). Ide teda o bakalárske, magisterské a aj doktorandské 
programy (ISCED 6-8).  Na týchto 29 univerzitách je zapísaných takmer 90 % vysokoškolských študentov v Českej republike (ETER 
2012).

Pre pomerne veľa univerzít v Českej republike platí, že väčšina ich študentov je zapísaná v rámci bakalárskeho štúdia (53 – 77 %). 
Výnimky tvoria predovšetkým univerzity, ktoré majú silné zastúpenie dlhých magisterských programov, hlavne umeleckých, lekár-
skych, právnych, pedagogických, veterinárnych a farmaceutických.  Tento efekt má vplyv na ich vyšší podiel študentov v magister-
skom štúdiu. Najväčší podiel študentov v doktorandskom štúdiu majú Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (20 %) Univerzita 
Karlova v Praze (15 %) a Univerzita obrany v Brně (13 %);  priemer za verejné a štátne univerzity predstavuje 7 %, za súkromné 
univerzity 1 %. Priemerný podiel zahraničných študentov je za verejné a štátne univerzity 9 % a za súkromné univerzity 12 %. Sú 
však aj školy s výrazne vyšším zastúpením zahraničných študentov.

Pri pohľade na hodnoty Herfindahlovho indexu evidujeme medzi univerzitami, v zmysle študentov bakalárskeho a magisterského štú-
dia značné rozdiely v šírke ich zamerania z hľadiska poskytovaného odboru štúdia – priemerná hodnota 0,50 je preto veľmi skres-
ľujúca. Medzi tradičné, široko orientované univerzity sa radí najmä Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita (0,21), ale aj 
ďalšie, ktorých hodnota indexu je blízka 0. Naopak, hodnoty blízke 1,00 vypovedajú o úzkom zameraní na jeden alebo niekoľko 
málo odborov, teda o úzkej špecializácii – týka sa to predovšetkým všetkých štyroch umelecky orientovaných verejných univerzít 
(zhodne 1,00) alebo dvoch z troch súkromných univerzít. Približne polovica univerzít dosahuje hodnoty Herfindahlovho indexu pre 
študentov ISCED 5 – 7 v rozmedzí 0,19 – 0,34. Druhá polovica univerzít hodnoty v rozmedzí 0,37 – 0,71. Hodnoty Herfindahlovho 
indexu pre absolventov doktorandského štúdia vypovedajú o šírke zamerania na najvyššom stupni. Najvyššiu úroveň vzdelávania 
vo väčšom množstve odborov poskytuje Univerzita Karlova v Prahe (0,26) a Ostravská univerzita v Ostravě (0,28). Naopak, úzko 
špecializované najvyššie poskytované vzdelávanie ponúkajú umelecké univerzity (1,00).
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Verejné univerzity: - - 59% 10% 24% 7% 333 228 9% 0,45 0,63
Univerzita Karlova v Praze PUB - 36% 31% 18% 15% 49 151 14% - 0,26
Masarykova univerzita PUB - 50% 18% 23% 8% 40 033 17% 0,21 -
Česká zemědělská univerzita v Praze PUB - 64% 0% 33% 3% 22 921 5% 0,34 0,48
Vysoké učení technické v Brně PUB - 62% - 29% 8% 22 360 13% - 0,58
Univerzita Palackého v Olomouci PUB - 53% 20% 19% 8% 21 957 6% - -
České vysoké učení technické v Praze PUB - 64% 0% 26% 9% 21 543 10% 0,37 0,66
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava PUB - 66% 0% 28% 7% 20 568 6% 0,43 0,41
Vysoká škola ekonomická v Praze PUB - 57% 0% 39% 4% 18 197 17% 0,71 0,62
Západočeská univerzita v Plzni PUB - 65% 10% 19% 5% 14 894 2% 0,19 -
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PUB - 73% 5% 18% 5% 12 942 2% 0,16 0,35
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně PUB - 68% 0% 29% 4% 11 923 6% 0,23 -
Univerzita Pardubice PUB - 74% 0% 21% 5% 10 518 2% 0,17 -
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně PUB - 69% 0% 26% 5% 10 495 8% 0,32 0,36
Ostravská univerzita v Ostravě PUB - 69% 7% 20% 3% 10 217 5% - 0,28
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem PUB - 77% 7% 14% 2% 9 998 2% 0,17 -
Univerzita Hradec Králové PUB - 73% 9% 17% 2% 9 206 1% 0,26 -
Technická univerzita v Liberci PUB - 70% 4% 21% 4% 8 297 5% 0,23 0,78
Slezská univerzita v Opavě PUB - 74% 1% 22% 3% 7 896 7% 0,29 -
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze PUB - 61% 0% 19% 20% 4 090 13% 0,32 0,56
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno PUB - 11% 77% 4% 9% 3 101 22% 0,58 0,79
Akademie múzických umění v Praze PUB - 44% 8% 38% 10% 1 402 16% 1,00 1,00
Janáčkova akademie múzických umění v Brně PUB - 55% 14% 21% 9% 706 15% 1,00 1,00
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze PUB - 40% 27% 28% 5% 492 15% 1,00 1,00
Akademie výtvarných umění v Praze PUB - 0% 93% 0% 7% 321 7% 1,00 1,00
Štátne univerzity: - - 64% 3% 25% 8% 4 788 3% 0,52 0,35
Policejní akademie České republiky v Praze STATE - 71% 0% 25% 4% 2 694 1% 0,62 -
Univerzita obrany v Brně STATE - 56% 7% 24% 13% 2 094 5% 0,43 0,35
Súkromné univerzity: - - 61% 0% 38% 1% 18 762 12% 0,79 -
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. PRIV - 63% 0% 37% 0% 8 043 10% 0,49 -
Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s. PRIV - 64% 0% 35% 1% 5 712 11% 0,96 -
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha PRIV - 56% 0% 44% 0% 5 007 16% 0,92 -
CELKOM (uvedená inštitúcia) - - 59% 10% 24% 7% 356 778 10% - -
PRIEMER (nevážený) - - 58% 12% 24% 6% 12 303 9% 0,50 0,62
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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1.2 Vysoké školy neuniverzitného typu
Celkovo 42 vysokých škôl neuniverzitného typu (z toho 40 súkromných a iba 2 verejné) poskytuje študijné programy najmä v baka-
lárskom štúdiu (ISCED 6) a 16 z nich tiež v nadväzujúcom magisterskom štúdiu (ISCED 7). Doktorandské štúdium (ISCED 8) tento typ 
inštitúcií neposkytuje. Na uvedených školách je zapísaných približne 10 % vysokoškolských študentov Českej republiky (ETER 2012).

Verejné VŠ neuniverzitného typu: - - 100% - - - 6 265 1% 0,59 -
Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích PUB - 100% - - - 3 471 1% 0,54 -
Vysoká škola polytechnická Jihlava PUB - 100% - - - 2 794 1% 0,64 -
Súkromné VŠ neuniverzitného typu: - - 82% 0% 18% - 29 717 21% 0,92 -
Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Praha PRIV - 67% 0% 33% - 3 708 60% 0,90 -
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. PRIV - 70% 0% 30% - 3 261 6% 0,60 -
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. - Praha PRIV - 90% 0% 10% - 2 827 10% 1,00 -
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. PRIV - 73% 0% 27% - 1 853 38% 0,51 -
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. PRIV - 100% - - - 1 484 7% 1,00 -
Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava PRIV - 80% 0% 20% - 1 194 6% 1,00 -
VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. PRIV - 67% 0% 33% - 1 166 67% 1,00 -
Akademie STING, o.p.s. - Brno PRIV - 54% 0% 46% - 1 135 3% 1,00 -
ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - Mladá Boleslav PRIV - 80% 0% 20% - 1 102 11% 1,00 -
Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov PRIV - 64% 0% 36% - 832 9% 0,50 -
Evropský polytechnický institut, s.r.o. - Kunovice PRIV - 100% - - - 758 27% 0,52 -
CEVRO Institut, o.p.s. - Praha PRIV - 53% 0% 47% - 683 4% 1,00 -
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. PRIV - 100% - - - 678 5% s -
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. PRIV - 100% - - - 666 1% 1,00 -
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. PRIV - 100% - - - 660 5% 1,00 -
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. PRIV - 100% - - - 607 2% 1,00 -
University of New York in Prague, s.r.o. PRIV - 100% - - - 580 76% 1,00 -
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - Praha PRIV - 84% 0% 16% - 520 70% s -
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha PRIV - 100% - - - 481 5% 1,00 -
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. PRIV - 100% - - - 455 0% 0,88 -
VŠ evropských a regionálních studií, o.p.s. - Č. Budějovice PRIV - 100% - - - 448 0% 1,00 -
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno PRIV - 100% - - - 435 37% 1,00 -
B.I.B.S., a.s. Brno International Business School PRIV - 100% - - - 413 9% 1,00 -
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. - Praha PRIV - 100% - - - 365 5% 1,00 -
Unicorn College s.r.o. - Praha PRIV - 100% - - - 365 13% 0,55 -
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha PRIV - 100% - - - 353 1% 1,00 -
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. PRIV - 100% - - - 352 2% 1,00 -
VŠ sociálně-správní, Institut celoživ. vzdělávání Havířov PRIV - 100% - - - 347 0% 1,00 -
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. PRIV - 65% 0% 35% - 343 4% 0,57 -
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. PRIV - 59% 0% 41% - 341 8% s -
NEWTON College, a.s. - Brno PRIV - 100% - - - 339 22% 1,00 -
Academia Rerum Civilium - VŠ polit. a společ. věd, s.r.o. PRIV - 100% - - - 277 1% 1,00 -
Literární akademie (Soukromá VŠ Josefa Škvoreckého) PRIV - 70% - 29% - 230 3% s -
Filmová akademi Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. PRIV - 72% 0% 28% - 203 26% 1,00 -
AKCENT College, s.r.o. - Praha PRIV - 100% - - - 86 0% 1,00 -
Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno PRIV - 100% - - - 50 0% 1,00 -
ARCHIP, s.r.o. PRIV - 100% - - - 41 78% 1,00 -
Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. PRIV - 100% - - - 31 0% 1,00 -
Mezinárodní baptistický teologický seminář, o.p.s. PRIV - 0% 0% 100% - 28 96% 1,00 -
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. PRIV - 100% - - - 20 0% 1,00 -
CELKOM (uvedená inštitúcia) - - 85% 0% 15% - 35 982 18% - -
PRIEMER (nevážený) - - 87% 0% 34% - 857 17% 0,90 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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Viac ako polovica vysokých škôl neuniverzitného typu má 100 % študentov zapísaných v rámci bakalárskeho štúdia. Medzi ostatný-
mi školami však zaznamenávame z tohto pohľadu značné rozdiely (53 – 90 % študentov bakalárskeho štúdia). Výnimkou je Mezi-
národní baptistický teologický seminář, o.p.s., ktorý má 100 % študentov zapísaných v nadväzujúcom magisterskom štúdiu. Najväčší 
podiel zahraničných študentov majú Mezinárodní baptistický teologický seminář, o.p.s. (96 %), ARCHIP, s.r.o. (78 %) a University of 
New York in Prague, s.r.o. (76 %). Medzi školami sú všeobecne výrazné rozdiely a priemerná hodnota 18 % je teda skôr ilustračná.
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Rovnako ako medzi univerzitami, aj medzi českými vysokými školami neuniverzitného typu existujú rozdiely v šírke ich zamerania 
z hľadiska poskytovaného odboru štúdia. Častejšie než v prípade univerzít však ide o špecializované inštitúcie, pretože pre 28 
zo 42 vysokých škôl je hodnota Herfindahlovho indexu pre zapísaných študentov rovná 1,00 a priemerná hodnota vysokých škôl 
neuniverzitného typu predstavuje 0,90. Široké zameranie, ktoré by bolo porovnateľné s tradičnými univerzitami neposkytuje žiadna 
vysoká škola neuniverzitného typu. Najširšie zameranie ponúkajú Vysoká škola logistiky v Přerově (0,50), Vysoká škola hotelová v 
Praze (0,51) a tiež obidve verejné vysoké školy tohto typu – Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (0,54) a Vysoká 
škola polytechnická Jihlava (0,64). Hodnoty Herfindahlovho indexu pre absolventov doktorandského štúdia nie sú pre tento typ 
inštitúcií relevantné.

1.3 Vyššie odborné školy
Vyššie odborné školy poskytujú výhradne vyššie odborné štúdium (ISCED 6) a  často sú právne i organizačne spojené so strednými 
odbornými školami. V roku 2014 bolo v sieti takýchto škôl registrovaných 166 inštitúcií, ktoré boli zriaďované krajmi, cirkevnými, 
alebo súkromnými subjektmi. Väčšinou ide o školy s úzkou profiláciou na niektorú konkrétnu oblasť.

1.4 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia U-Multirank
V európskom multidimenzionálnom hodnotení vysokých škôl s názvom U-Multirank, ktoré posudzuje inštitúcie podľa 31 ukazova-
teľov, zaradených do 5 dimenzií, na škále v rozmedzí od kategórie A (veľmi dobrá), až po kategóriu E (slabá), je zaradených 16 
českých vysokoškolských inštitúcií. Konkrétne ide o 12 verejných univerzít, 1 štátnu univerzitu (Univerzita obrany v Brně), 1 súkromnú 
univerzitu (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.), 1 verejnú vysokú školu neuniverzitného typu (Vysoká škola polytechnická Jihlava) 
a 1 súkromnú vysokú školu neuniverzitného typu (Unicorn College s.r.o.).

České vysokoškolské inštitúcie dosahujú v ukazovateľoch úrovne výskumnej činnosti celkovo podpriemerné výsledky (napr. desať-
krát hodnotenie kategórie D podľa ukazovateľa priemerného počtu citácií vedeckých výstupov a dvanásťkrát podľa ukazovateľa 
podielu vedeckých výstupov, ktoré v porovnaní s ostatnými publikáciami v rovnakom odbore a rovnakom roku patrí medzi 10 % 
najčastejšie citovaných ). Ako na úrovni inštitúcií, tak aj na úrovni ukazovateľov sú však aj výnimky. Napríklad podľa absolútneho 
počtu vedeckých výstupov v databáze Web of Science dosahuje Univerzita Karlova v Praze najvyššiu úroveň hodnotenia kategórie 
A (11 971 výstupov) a Masarykova univerzita veľmi dobré hodnotenie kategória B (3 544 výstupov). Navyše pri zohľadnení veľkosti 
inštitúcie – meranej počtom študentov, dosahujú najvyššie hodnotenie kategórie A Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (0,34 
výstupu na študenta) a opäť Univerzita Karlova v Praze (0,24 výstupu na študenta).

Najvyššie hodnotenie kategórie A dosahujú české inštitúcie častejšie v ukazovateli podielu externých príjmov plynúcich z výskumnej 
činnosti (7 x A) a v ukazovateli podielu umeleckých výstupov na akademického pracovníka (6 x A). Niektoré české univerzity získa-
vajú najvyššie hodnotenie kategórie A tiež v ukazovateli podielu interdisciplinárnych vedeckých publikácií (Veterinární a farmaceu-
tická univerzita Brno, Univerzita obrany v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a v ukazovateli podielu tzv. post-doc pracovných 
miest na celkovom počte akademických pracovníkov (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).
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Univerzita Karlova v Praze C A A C - D C -
Masarykova univerzita D B D A B D C D
Vysoké učení technické v Brně D D D - A D B D
Univerzita Palackého v Olomouci C C C A A C B B
České vysoké učení technické v Praze D C C A D D D D
Vysoká škola ekonomická v Praze D D D D E D D D
Západočeská univerzita v Plzni D D D B A D D D
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně D D D A A D A A
Univerzita Pardubice C D D A - D C C
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně D D D A C D A D
Ostravská univerzita v Ostravě D D D A A D D D
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno D D A - E D A A
Univerzita obrany v Brně D D B - D D A E
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha x D D - E x x -
Vysoká škola polytechnická Jihlava x D D - D x x x
Unicorn College s.r.o. - Praha - - - - A - - x

Zdroj: U-Multirank 2015
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Ešte menej úspešné sú české vysokoškolské inštitúcie v ukazovateľoch úrovne prenosu znalostí (napríklad desaťkrát hodnotenia 
kategórie E a štyrikrát  hodnotenie kategórie D podľa absolútneho i relatívneho počtu udelených patentov a tiež jedenásťkrát hod-
notenia kategórie E a trikrát kategórie D podľa počtu spoločností, ktoré vznikli na základe zmluvy o prenose znalostí, tzv. spin-offs). 
Aj tu však existujú výnimky, a to ako na úrovni inštitúcií, tak aj na úrovni ukazovateľov. Na úrovni inštitúcií dosahuje najlepšie výsledky 
České vysoké učení technické v Praze s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 3 ukazovateľov a s nadpriemernými výsledkami v 
rámci ČR podľa ďalších 3 ukazovateľov (relatívna výška príjmov z výskumnej činnosti a prenosu poznatkov zo súkromných zdrojov 
a absolútny i relatívny počet udelených patentov).

Najlepšie výsledky v tejto dimenzii dosahujú české vysokoškolské inštitúcie podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov vznik-
nutých v spolupráci so súkromnými a podnikateľskými partnermi (4 x A). Niektoré české univerzity získavajú najvyššie hodnotenie 
kategórie A tiež v ukazovateli podielu udelených patentov dosiahnutých v spolupráci s priemyselným sektorom (České vysoké učení 
technické v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci) a v ukazovateli podielu príjmov plynúcich z ďalšieho profesijného vzdelávania 
(Univerzita Karlova v Praze a Ostravská univerzita v Ostravě).

Univerzita Karlova v Praze C D D D B E D A
Masarykova univerzita C D D D x D D D
Vysoké učení technické v Brně B - D D x E D -
Univerzita Palackého v Olomouci C D C C A D B D
České vysoké učení technické v Praze A C C C A A D D
Vysoká škola ekonomická v Praze D D E E x E E D
Západočeská univerzita v Plzni D D D D x E D D
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně A D E E x D D D
Univerzita Pardubice A D E E x - D D
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně C D E E x E D D
Ostravská univerzita v Ostravě D D E E x E D A
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno C - E E x E D -
Univerzita obrany v Brně A - E E x E B -
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha x - E E x E x -
Vysoká škola polytechnická Jihlava x - E E x E x -
Unicorn College s.r.o. - Praha - - E E x E - -

Zdroj: U-Multirank 2015

Udelené 
patenty 

(štandardizova
né)

Spolupráca 
priemyslu na 

patentoch 

Počet 
spoločností 
vzniknutých 
na základe 

Publikácie 
citované v 
patentoch

Príjmy z 
ďalšieho 

profesijného 
vzdelávania

Prenos znalostí

Publikácie v 
spolupráci s 

podnikateľský
mi partnermi

Príjmy zo 
súkromných 

zdrojov

Udelené 
patenty 

(absolútne 
údaje)

České vysokoškolské inštitúcie sú podľa niektorých ukazovateľov viac úspešné v dimenzii medzinárodná orientácia (7 x najvyššie 
hodnotenie kategórie A v kompozitnom ukazovateli, charakterizujúcom existenciu spoločných medzinárodných programov, alebo 
5 x hodnotenie kategórie A v ukazovateli podielu bakalárskych študijných programov, ktoré sú ponúkané v cudzom jazyku). Menej 
úspešné sú napr. v podiele zahraničných absolventov doktorandského štúdia (iba 2 x A, ale 5 x hodnotenie kategórie D a 1 x ka-
tegórie E).
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Univerzita Karlova v Praze D D B B A D
Masarykova univerzita C A A B B C
Vysoké učení technické v Brně - - A B C D
Univerzita Palackého v Olomouci D B A A A C
České vysoké učení technické v Praze A A A C A D
Vysoká škola ekonomická v Praze A A A C D D
Západočeská univerzita v Plzni E D A D C A
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně D B C A C A
Univerzita Pardubice C D D D C -
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně A A B - D -
Ostravská univerzita v Ostravě C D A A B -
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - - B - C C
Univerzita obrany v Brně A E C D D D
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha - - C E x E
Vysoká škola polytechnická Jihlava - x D B x x
Unicorn College s.r.o. - Praha A x C D - x

Zdroj: U-Multirank 2015

Cudzojazyčné 
bakalárske študijné 

programy

Cudzojazyčné 
magisterské 

študijné programy
Mobilita študentov

Medzinárodní 
akademickí 
pracovníci

Spoločné 
medzinárodné 

publikácie

Medzinárodný 
stupeň 

doktorandského 
štúdia

Medzinárodná orientácia

Na úrovni inštitúcií je v dimenzii medzinárodná orientácia najlepšie České vysoké učení technické v Praze, s najvyšším hodnotením 
kategórie A podľa 4 zo 6 ukazovateľov v tejto dimenzii (podiel bakalárskych študijných programov v cudzom jazyku, podiel magis-
terských študijných programov v cudzom jazyku, kompozitný ukazovateľ charakterizujúci existenciu spoločných medzinárodných 
programov a podiel vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci s aspoň jedným zahraničným autorom). Najvyššie hodnotenie 
kategórie A podľa 3 zo 6 ukazovateľov dosahujú Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola ekonomická v Praze.

V dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce sú české inštitúcie najviac úspešné v ukazovateli podielu vedeckých výstupov, vznik-
nutých v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdialenosť do 50 km), pričom 8 z nich dosahuje najvyššie hodnotenie 
kategórie A. Naopak, podľa podielu tzv. externých príjmov za výskumnú činnosť – plynúcu z regionálnych zdrojov sú české vysoko-
školské inštitúcie hodnotené podpriemerne (4 x kategória D a 6 x kategória E).

Na úrovni inštitúcií dosahuje v dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce najlepšie výsledky Vysoké učení technické v Brně s 
najvyšším hodnotením kategórie A podľa 2 z 5 ukazovateľov v tejto dimenzii (podiel študentov, ktorí vykonávajú svoju prax v rov-
nakom regióne, ako je sídlo školy a podiel vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom 
(vzdialenosť do 50 km)).

Univerzita Karlova v Praze - - - A E
Masarykova univerzita - - - A E
Vysoké učení technické v Brně - - A A -
Univerzita Palackého v Olomouci C D - D D
České vysoké učení technické v Praze C C D A D
Vysoká škola ekonomická v Praze C C - A E
Západočeská univerzita v Plzni B A D D E
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - - D D D
Univerzita Pardubice - - - C E
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - - - A D
Ostravská univerzita v Ostravě - - - D E
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - - D A -
Univerzita obrany v Brně - - - A -
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha - - E x -
Vysoká škola polytechnická Jihlava - x C x -
Unicorn College s.r.o. - Praha - x - - -

Zdroj: U-Multirank 2015

Regionálna angažovanosť
Absolventi 

bakalárskeho štúdia 
pracujúci v regióne

Absolventi 
magisterského štúdia 

pracujúci v regióne

Stáže študentov v 
regióne

Spoločné regionálne 
publikácie

Príjmy z regionálnych 
zdrojov

V charakteristikách výučbovej činnosti sú najlepšie hodnotené Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzita obrany v Brně, ktoré 
dosahujú hodnotenie kategórie A v 2 zo 4 ukazovateľov tejto dimenzie – najúspešnejší sú v podiele absolventov bakalárskych a 
magisterských študijných programov, ktorí ich absolvujú v štandardnej dobe štúdia. Najvyššiu mieru úspešného dokončenia baka-
lárskeho štúdia má Ostravská univerzita v Ostravě (kategória A) a mieru úspešného dokončenia magisterského štúdia Vysoká škola 
ekonomická v Praze (kategória B).
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Univerzita Karlova v Praze D C C D
Masarykova univerzita D B - -
Vysoké učení technické v Brně - - B C
Univerzita Palackého v Olomouci C C B B
České vysoké učení technické v Praze D C D D
Vysoká škola ekonomická v Praze C B B D
Západočeská univerzita v Plzni D D B B
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně C B A A
Univerzita Pardubice C - C C
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně C B C C
Ostravská univerzita v Ostravě A - C C
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - - - D
Univerzita obrany v Brně C C A A
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha - - C B
Vysoká škola polytechnická Jihlava - x C x
Unicorn College s.r.o. - Praha D x C x

Zdroj: U-Multirank 2015

Výučba a vzdelávanie
Podiel absolventov 
bakalárskeho štúdia

Podiel absolventov 
magisterského štúdia

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (bakalári)

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (magistri)

1.5 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia 
SCIMAGO Institutions Rankings

Do hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking (SIR), ktorá je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCImago (zlože-
nej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity), je zaradených 19 českých vysokoškolských inštitúcií. Je to konkrétne 18 verejných 
univerzít a 1 štátna univerzita (Univerzita obrany v Brně).  Zverejňované údaje sa vždy vzťahujú k celosvetovo najlepšej inštitúcii 
v danom ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100.

Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus sú najúspešnejšie Univerzita Karlova v Praze (7,83 % výsledku najlepšej 
svetovej inštitúcie), České vysoké učení technické v Praze (2,97 %) a Masarykova univerzita (2,47 %). Univerzita Karlova v Praze 
dosahuje okrem toho aj najlepšie národné výsledky v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý vypovedá o absolútnom počte 
vedeckých výstupov danej inštitúcie, citovaných v patentoch (zdroj: databáze PATSTAT). Podľa ukazovateľa Technological Impact, 
vyjadrujúceho relatívny podiel danej inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch, sú najlepšími Univerzita 
Palackého v Olomouci, Univerzita obrany v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Ďalšie ukazovatele hodnotia úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie. Podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie, 
zaznamenaných vo vyhľadávači Google, sú najviditeľnejšie  webové stránky Masarykovej univerzity a podľa počtu odkazov smeru-
júcich na webové stránky inštitúcie (podľa ahrefs) sú to napríklad Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze, 
alebo Masarykova univerzita.
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Univerzita Karlova v Praze 7,83 4,29 3,02 0,94 0,01
České vysoké učení technické v Praze 2,97 1,41 3,66 0,33 0,01
Masarykova univerzita 2,47 1,07 2,50 1,44 0,01
Vysoké učení technické v Brně 2,01 0,78 3,72 0,20 0,00
Univerzita Palackého v Olomouci 1,56 1,37 4,71 0,03 0,01
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1,23 0,05 0,41 0,04 0,01
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1,15 0,83 4,01 0,02 0,00
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 0,99 0,15 0,76 0,07 0,00
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 0,89 0,05 0,29 0,17 0,00
Česká zemědělská univerzita v Praze 0,78 0,20 1,45 0,04 0,00
Západočeská univerzita v Plzni 0,76 0,20 2,15 0,15 0,00
Univerzita Pardubice 0,63 0,34 3,26 0,07 0,00
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 0,58 0,24 3,37 0,04 0,00
Univerzita obrany v Brně 0,48 0,29 4,07 0,01 0,00
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 0,47 0,20 2,15 0,01 0,00
Vysoká škola ekonomická v Praze 0,25 0,05 2,91 0,17 0,00
Ostravská univerzita v Ostravě - 0,00 0,00 0,10 0,01
Technická univerzita v Liberci - 0,00 0,00 0,07 0,00
Univerzita Hradec Králové - - - - 0,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu výstupov v databáze Scopus Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014

Linky odkazujúce na 
webstránku inštitúcie

SCIMAGO Institutions Rankings, ČR 2014
Výstup v Scopus  (2008-

2012)
Inovatívne poznatky Technologický vplyv

Viditeľnosť webovej 
stránky inštitúcie

1.6 Príjmy a výdavky vysokoškolských 
inštitúcií podľa databázy ETER

Objemy príjmov a výdavkov českých vysokoškolských inštitúcií sa podľa očakávaní líšia hlavne medzi 3 menovanými typmi inštitúcií 
poskytujúcimi vysokoškolské študijné programy, ale pomerne veľké rozdiely sú aj medzi inštitúciami rovnakého typu.

Napríklad jednoznačne najvyšší rozpočet má medzi verejnými univerzitami Univerzita Karlova v Praze (cca 331 mil. eur), s odstu-
pom nasleduje Masarykova univerzita (215 mil. eur) a České vysoké učení technické v Praze (174 mil. eur). Informácie o rozpočtoch 
štátnych a súkromných univerzít nie sú v databáze ETER dostupné. Zostávajúce verejné univerzity majú v porovnaní s Univerzitou 
Karlovou v Praze nižšie ako polovičné príjmy a najmenšia, Akademie výtvarných umění v Praze, dokonca príjmy iba na úrovni 1 % 
(3 mil. eur). Verejné univerzity dostávajú do svojho rozpočtu rozdielne podiely finančných prostriedkov formou základného štátneho 
príspevku (core budget) – napr. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno len 44 % , pričom Akademie výtvarných umění v Praze 
až 89 %. 

Medzi vysokými školami neuniverzitného typu sú z celkového počtu 42 inštitúcií k dispozícii údaje len o 2 verejných vysokých ško-
lách a ich priemerný rozpočet predstavuje sumu 5 mil. eur. V porovnaní s univerzitami, získavajú verejné neuniverzitné vysoké školy 
väčšiu časť finančných prostriedkov formou základného štátneho príspevku (v priemere 78 %, voči 71 % v prípade univerzít)
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Verejné univerzity: 1 261 898 289 - - - 1 770 313 526 -
Univerzita Karlova v Praze 226 589 281 x x x 331 527 709 m
Masarykova univerzita 157 601 193 x x x 215 567 320 m
Česká zemědělská univerzita v Praze 51 113 082 x x x 79 543 880 m
Vysoké učení technické v Brně 107 038 298 x x x 143 810 889 m
Univerzita Palackého v Olomouci 97 280 540 x x x 124 672 327 m
České vysoké učení technické v Praze 120 402 173 x x x 173 851 340 m
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 68 902 474 x x x 96 977 305 m
Vysoká škola ekonomická v Praze 36 008 122 x x x 49 897 082 m
Západočeská univerzita v Plzni 54 010 772 x x x 76 987 433 m
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 41 660 296 x x x 54 639 672 m
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 31 031 266 x x x 39 610 579 m
Univerzita Pardubice 37 894 425 x x x 51 901 338 m
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 40 054 674 x x x 64 440 455 m
Ostravská univerzita v Ostravě 27 261 481 x x x 32 128 275 m
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 24 409 239 x x x 30 305 029 m
Univerzita Hradec Králové 19 245 227 x x x 23 216 034 m
Technická univerzita v Liberci 30 889 723 x x x 45 033 326 m
Slezská univerzita v Opavě 18 159 577 x x x 22 337 223 m
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 31 347 078 x x x 47 243 262 m
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 15 296 934 x x x 34 469 365 m
Akademie múzických umění v Praze 11 736 916 x x x 15 959 907 m
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 6 601 672 x x x 7 855 879 m
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 4 325 430 x x x 4 913 311 m
Akademie výtvarných umění v Praze 3 038 415 x x x 3 424 585 m
Štátne univerzity: - - - - - -
Policejní akademie České republiky v Praze m m m m m m
Univerzita obrany v Brně m m m m m m
Súkromné univerzity: 367 195 - - - - -
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. 156 786 m m m m m
Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s. 81 498 m m m m m
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha 128 912 m m m m m
CELKOM (uvedené inštitúcie) 1 262 265 485 - - - 1 770 313 526 -
PRIEMER (nevážený) 46 750 574 - - - 73 763 064 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Základný 
rozpočet (EURO)

Financovanie 
tretej strany 

(EURO)

Súkromné 
financovanie 

(EURO)

Financovanie 
školného (EURO)

Celkové príjmy 
(EURO)

R&D Výdavky 
(EURO)

Univerzity (2012)

Údaje o príjmoch a výdavkoch českých vyšších odborných škôl nie sú žiaľ v databáze ETER dostupné. V súvislosti s chýbajúcimi 
údajmi – aj tými, ktoré sa týkajú štátnych a súkromných vysokoškolských inštitúcií (univerzitného i neuniverzitného typu) nie je možné 
uskutočniť ich porovnanie. Celkovo však môžeme konštatovať, že priemerný rozpočet českých verejných univerzít, na ktorých študuje 
prevažná väčšina študentov Českej republiky, je 74 mil. eur – sú však medzi nimi veľké rozdiely.
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5.4

VYSOKÉ ŠKOLY V DÁNSKU
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1 Vysoké školy v Dánsku

Počet obyvateľov (2014) 5,6 mil. 5,4 mil.
Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) 275 tis. 221 tis.
Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (2012) 12% 4%
Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (2012) 8 tis. 36 tis. (25 tis. v ČR)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania 74 % + 28 % (2012) 61 % + 1 % (2012)

(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty ) 65 % + 25 % (2010) 65 % + 1 % (2010)
57 % + 23 % (2005) 59 % + 1 % (2005)
52 % + 28 % (2000) 37 % + 3 % (2000)

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 35% 19%
Verejné a súkromné výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 1,43 %) 1,90 % 1,00 %
Jednotkové výdavky na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (EU21 39 %) 51% 33%
Poradie podľa hodnotenia VŠ systémov Universitas 21 Ranking  (skóre 0-100 %) 3. (85,3 %) 36. (47,4 %)

Zdroje (Resources ) 1. (100,0 %) 41. (38,8 %)
Prostredie (Environment ) 31. (80,9 %) 35. (79,0 %)
Otvorenosť (Connectivity) 4. (86,7 %) 34. (42,4 %)

Výsledky (Output ) 4. (62,4 %) 33. (29,0 %)

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

Dánsko (DK) Slovensko (SK)Kľúčové porovnateľné ukazovatele

Dánsko je relatívne malá severská krajina Európskej únie s počtom obyvateľov približne 5,6 milióna v roku 2014 (Eurostat). Na 
vysokoškolské štúdium bolo podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (ktoré boli evidované k roku 
2012) zapísaných 275 tisíc študentov (z toho 12 % s cudzím štátnym občianstvom), k tomu 8 tisíc Dánov bolo na vysokoškolské 
štúdium zapísaných v zahraničí. Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje už 74 % vo vysokoškolskom sektore 
a 28 % v nevysokoškolskom sektore.

Z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie dosahuje Dánsko európsky nadpriemerné hodnoty. V dánskej dospelej po-
pulácii (vo veku 25 – 64 rokov) je 35 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo priemer krajín EÚ21 predstavuje 30 % 
(OECD EaG 2014).

V rámci Európy ide o krajinu nadpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na 
vysoké školstvo dosahujú v Dánsku 1,90 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je len 1,43 % HDP 
(OECD EaG 2014).

Vysoké investície do vysokého školstva sa potvrdzujú aj pri zohľadnení rôznych cenových úrovní krajín. Jednotkové výdavky na 
študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú v Dánsku 51 % HDP na obyvateľa. Pre 
porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 % HDP na obyvateľa.

Podľa výsledkov celkového hodnotenia rebríčka U21 (Universitas 21) z roku 2015 je dánsky vysokoškolský systém hodnotený ako 
3. najúspešnejší na svete (po USA a Švajčiarsku). V dimenzii zohľadňujúcej verejné a súkromné výdavky na vyššie vzdelávanie a 
výskum (Resources) je Dánsko dokonca na 1. mieste; naopak, v dimenzii vypovedajúcej o vládnej politike a regulácii, kvalite po-
skytovaných informácií, podielu žien medzi učiteľmi a študentmi a úrovni celého vzdelávacieho systému (Environment) je až na 31. 
mieste.

Od roku 2003 je v Dánsku na základe prebiehajúceho Bolonského procesu v plnej miere implementovaný systém 3 stupňového 

vysokoškolského vzdelávania (ISCED 6 – 8).Okrem toho sú ponúkané tzv. krátke študijné programy (ISCED 5):

– Krátke štúdium (ISCED 5) – štandardná dĺžka 1,5 – 2,5 roka (90 – 150 ECTS) v závislosti na odbore štúdia

V rámci tohto štúdia sú ponúkané krátke odborné programy (Erhvervsakademi Uddannelse) v nasledovných študijných oblas-
tiach: biotechnológie, laboratórne technológie, dizajn, informačné technológie, spoločenské vedy, zdravotníctvo, ekonomika a 
obchod. Výučba je kombináciou teórie vo vzdelávacej inštitúcii a praktických skúseností, získaných v dánskej alebo zahraničnej 
firme. Programy musia spĺňať všeobecné požiadavky na odbornú kvalifikáciu. Študentom môžu byť v prípade, že budú pokra-
čovať v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu udeľované za určitých podmienok kredity.
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Cieľom krátkeho štúdia je kvalifikovať študentov pre výkon praktických odborných úloh na analytickom základe. Krátke profesij-
né štúdium zahŕňa určitú povinnú vzdelávacie časť, povinné obdobie praktickej výučby (minimálne pol semestra, teda 15 ECTS, 
a spolu s povinnou vzdelávacou časťou minimálne 75 ECTS), voliteľnú časť (maximálne 30 ECTS) a vyžaduje predloženie 

záverečného projektu (10 alebo 15 ECTS).

– Bakalárske štúdium (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3 roky (180 ECTS)

Popri univerzitnom bakalárskom štúdiu tradičných odborov (ako sú napríklad humanitné, prírodné, lekárske, sociálne alebo 
právnické a teologické vedy) je ponúkané tiež profesijne orientované bakalárske štúdium (Professionsbachelor), ktoré 
tradične pripravuje študentov pre špecifickú profesiu vo vzdelávacích, sociálnych, zdravotníckych (napr. vzdelávanie učiteľov, 
žurnalistika, sociálna starostlivosť alebo zdravotná sestra) a v súvislosti s reštrukturalizáciou sektora stále viac i technických 
odboroch.

Profesijné bakalárske programy poskytujú študentom ako teoretické vedomosti, tak i vedomosti o aplikácii teórie do konkrétnej 
profesie a odvetvia. Všetky profesijné bakalárske programy zahŕňajú určitú povinnú vzdelávaciu časť, povinné obdobie praktic-
kej výučby formou školenia, alebo priamo v prevádzke (minimálne 1 semester, tzn. 30 ECTS, a spolu s povinnou vzdelávacou 
časťou minimálne 120 ECTS) a voliteľnú časť (maximálne 60 ECTS). Vyžadujú tiež predloženie záverečného projektu (10, 15 
alebo 20 ECTS). Väčšina profesijných bakalárskych programov umožňuje prístup k ďalšiemu štúdiu, ale iba v rovnakom odbore.

– Magisterské štúdium nadväzujúce ( ISCED 7) – štandardná dĺžka 2 – 3 roky (120 – 180 ECTS); 3 roky napr. Medicína

Magisterské štúdium je ponúkané v humanitných, prírodných, spoločenských, lekárskych, technických a teologických vedách. 
V prípade štúdia kombinácie dvoch rôznych špecializácií je za účelom získania kvalifikácie pre ich výučbu na strednej škole 
dané štúdium predĺžené o 1 semester (30 ECTS). Štúdium je ukončené záverečnou diplomovou prácou (30 ECTS a v prípade 
experimentálneho charakteru práce 60 ECTS).

– Doktorandské štúdium (ISCED 8) – štandardná dĺžka 3 roky (180 ECTS)

Rozlišujú sa 2 druhy doktorandského štúdia: tradičné výskumné (research PhD), ktoré je viazané na univerzitu alebo inú 
vysokoškolskú vzdelávaciu inštitúciu a tzv. priemyselné (industrial PhD), ktoré je viazané jednak na priemyselnú firmu a 
jednak na vzdelávaciu inštitúciu.

ISCED 5 30 585 1 107 960 147 31 692
ISCED 5 - odborná príprava na školách a na pracovisku - - - - -
ISCED 5 - všeobecný/univerzitný - - - - -
ISCED 5 - odborný/profesionálny 30 585 1 107 960 147 31 692

ISCED 6 177 308 4 973 4 938 35 182 281
ISCED 6 - univerzitný 77 191 0 0 0 77 191
ISCED 6 - profesionálny 100 117 4 973 4 938 35 105 090

ISCED 7 67 546 0 0 0 67 546
ISCED 7 - univerzitný 63 417 0 0 0 63 417
ISCED 7 - profesionálny 4 129 0 0 0 4 129

ISCED 8 9 628 0 0 0 9 628
ISCED 5-8 285 067 6 080 5 898 182 291 147

Zdroj: Eurostat a SVP PedF UK

Súkromné inštitúcie pod 
štátnym vplyvom

Nezávislé súkromné 
inštitúcie

TOTAL
Počty študentov podľa stupňa vzdelávania a právneho 
statusu inštitúcií, Dánsko 2013

Verejné inštitúcie Súkromné inštitúcie

Podľa databázy Eurostatu bolo v roku 2013 na vysokoškolské štúdiu v Dánsku zapísaných 291 tisíc študentov, z toho drvivá väčšina 
(98 %) na verejných inštitúciách. Zo zvyšných 2 % študentov sú takmer všetci zapísaní na súkromných inštitúciách pod štátnym vply-
vom a len nepatrná časť na nezávislých súkromných inštitúciách. 63 % všetkých vysokoškolských študentov je v Dánsku zapísaných 
na bakalárske štúdium (ISCED 6), pričom častejšie ide o profesijne orientované bakalárske programy (58 %). Na magisterské štúdium 
(ISCED 7) je zapísaných 23 % všetkých vysokoškolákov, pričom tu ide prevažne o akademické programy (94 %). Na doktorandskom 
štúdiu (ISCED 8) potom študujú 3 % študentov. V krátkom štúdiu (ISCED 5) je v Dánsku zapísaných 11 % všetkých vysokoškolákov.

Dánsky vysokoškolský systém rozlišuje 5 nasledujúcich typov inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské študijné programy:
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1.1 Univerzity (Universitet slov institution)
Študijné programy vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania poskytuje celkovo 8 inštitúcií univerzitného typu. Sú to 
bakalárske, magisterské a doktorandské programy (ISCED 6 – 8). Navyše dve univerzity (Aarhus University Aalborg University) 
poskytujú okrajovo tiež tzv. krátke štúdium (ISCED 5). Na týchto 8 univerzitách je zapísaná viac ako polovica vysokoškolských 
študentov Dánska (ETER 2012).

Ďalej sú Dánske univerzity členené do 2 skupín podľa šírky svojho zamerania. Prvú skupinu tvorí 5 široko orientovaných (multi-fakul-
ty) univerzít (University of Copenhagen, Aarhus University, Aalborg University, University of Southern Denmark, Roskilde University) 
druhú skupinu 3 špecializované univerzity (Technical University of Denmark, Copenhagen Business School, IT University of Copen-
hagen). Kým pre všetky tradičné, široko zamerané inštitúcie platí, že väčšina ich študentov je zapísaná v bakalárskom štúdiu (52 
– 62 %), pri špecializovaných univerzitách to platí iba pre Technical University of Denmark (51 %). Copenhagen Business School má 
približne rovnaký počet študentov v bakalárskom i magisterskom štúdiu a IT University of Copenhagen má naopak väčšinu študentov 

zapísaných v magisterskom štúdiu (62 %).

Tradičné široko orientované univerzity: - 0% 55% 0% 39% 6% 130 340 10% 0,17 0,38
University of Copenhagen PUB - 53% 0% 39% 8% 41 154 11% - 0,31
Aarhus University PUB 0% 52% 0% 43% 5% 40 792 9% 0,15 0,23
University of Southern Denmark PUB - 62% 0% 34% 4% 22 512 13% 0,18 0,30
Aalborg University PUB 0% 59% 0% 35% 6% 17 558 12% 0,16 0,63
Roskilde University PUB - 56% - 41% 4% 8 324 7% - 0,42
Špecializované univerzity: - 0% 49% 0% 46% 5% 31 299 17% 0,89 1,00
Copenhagen Business School PUB - 49% - 49% 1% 20 043 15% 0,79 -
Technical University of Denmark PUB - 51% 0% 33% 15% 9 102 20% - 1,00
IT University of Copenhagen PUB - 35% - 62% 3% 2 154 15% 1,00 1,00
CELKOM (uvedené inštitúcie) - 0,0% 54% 0,2% 40% 6% 161 639 12% - -
PRIEMER (nevážený) - 0,1% 52% 0,3% 42% 6% 20 205 13% 0,46 0,56
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Zahraniční 
študenti

Herfindahlov index

ISCED 8 
absolventi

ISCED 6
ISCED 7 

dlhý
ISCED 7 
krátky

ISCED 8
ISCED 5-8 
CELKOM 

ISCED 5-7 
študenti

Univerzity (2012)
Právny 
status

Študenti podľa stupňov VŠ vzdelávania

ISCED 5

Široké zameranie tradičných univerzít z hľadiska odboru štúdia potvrdzujú nízke hodnoty Herfindahlovho indexu pre študentov 
krátkeho, bakalárskeho a magisterského štúdia (priemer 0,17). Naopak, hodnoty blízke 1 vypovedajú o úzkom zameraní na jeden, 
alebo niekoľko málo odborov s úzkou špecializáciou (priemer pre špecializované univerzity predstavuje 0,89). Podobné je to aj u 
absolventov doktorandského štúdia, kde priemerná hodnota Herfindahlovho indexu rovná 1 vypovedá v prípade špecializovaných 
univerzít o úzkom zameraní najvyššie  poskytovanej úrovne vzdelávania. Na druhej strane tradičné, široko orientované univerzity 
poskytujú najvyššiu úroveň vzdelávania vo väčšom množstve odborov (priemer 0,38).

1.2 Profesijné vysoké školy (Professionshøjskoler)
Celkovo 8 profesijne orientovaných vysokých škôl, o ktorých sa v anglickom preklade hovorí ako o university colleges poskytuje 
študijné programy predovšetkým bakalárskeho štúdia (ISCED 6) a do určitej miery aj tzv. programy krátkeho vysokoškolského vzde-
lávania (ISCED 5). Bakalárske štúdium, ktoré poskytujú profesijné vysoké školy, trvá 3 až 4 roky (180 – 240 ECTS) a je výhradne 
profesijne orientované (Professionsbachelor). Rovnako ako krátke štúdium. Na týchto 8 inštitúciách je zapísaná  takmer 1/3 vysoko-
školských študentov v Dánsku (ETER 2012).
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VIA University College PUB 7% 93% - - - 21 887 11% - -
Metropolitan University College PUB 6% 94% - - - 13 393 6% - -
University College Copenhagen PUB 1% 99% - - - 12 202 4% 0,44 -
University College of Northern Denmark PUB 27% 73% - - - 9 867 11% 0,23 -
University College Sealand PUB - 100% - - - 8 502 5% 0,55 -
University College Lillebaelt PUB 0% 100% - - - 8 464 4% 0,49 -
University College South Denmark PUB 1% 99% - - - 7 198 10% 0,46 -
Danish School of Media and Journalism PUB - 100% - - - 2 092 1% 0,58 -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - 6% 94% - - - 83 605 8% - -
PRIEMER (nevážený) - 7% 95% - - - 10 451 7% 0,46 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Profesijné vysoké školy (2012)
Právny 
status

Študenti podľa stupňov VŠ vzdelávania
Zahraniční 
študenti

Herfindahlov index

ISCED 5 ISCED 6
ISCED 7 

dlhý
ISCED 7 
krátky

ISCED 8
ISCED 5-8 
CELKOM 

ISCED 5-7 
študenti

ISCED 8 
absolventi

Priemerná hodnota Herfindahlovho indexu zapísaných študentov (0,46) vypovedá o stredne širokom zameraní inštitúcií, pričom 
väčšina inštitúcií dosahuje hodnoty v rozpätí 0,44 – 0,58. Výnimkou je oveľa širšie orientovaná University College of Northern 
Denmark, (Herfindahlov index 0,23).

1.3 Akadémie odborného/profesijného vysokoškolského 
vzdelávania (Erhvervsakademier)

V Dánsku je 9 Akadémií odborného/profesijného vysokoškolského vzdelávania a rovnako ako profesijné vysoké školy poskytujú 
študijné programy iba v krátkom a bakalárskom štúdiu (ISCED 5 – 6). Celkovo je na nich zapísaných viac ako 10 % vysokoškolských 
študentov v Dánsku (ETER 2012).

Na rozdiel od profesijných vysokých škôl, veľká väčšina študentov akadémií (77 %) je  zapísaná na tzv. krátke štúdium. Určité 
rozdiely medzi školami sú aj v miere ich podielu (58 – 94 %) na počet študentov. Priemerná hodnota Herfindahlovho indexu pre 
zapísaných študentov (0,43) vypovedá, podobne, ako v prípade profesijných vysokých škôl, o stredne širokom zameraní inštitúcií. 
Medzi jednotlivými akadémiami sú však v tomto ohľade väčšie rozdiely. Na jednej strane The Copenhagen School of Design and 
Technology je podobne ako tradičné univerzity orientovaná široko (0,23), zatiaľ čo IBA International Business Academy je špeciali-
zovaná podobne, ako napríklad Copenhagen Business School, ktorá sa naopak radí medzi špecializované univerzity.

Copenhagen Business Academy PUB 82% 18% - - - 7 331 13% 0,53 -
The Copenhagen School of Design and Technology PUB 58% 42% - - - 5 456 16% 0,27 -
Business Academy Aarhus PUB 76% 24% - - - 4 525 18% 0,39 -
Zealand Institute of Business and Technology PUB 74% 26% - - - 4 192 24% 0,38 -
Lillebaelt – Academy of professional HE PUB 73% 27% - - - 4 091 18% 0,30 -
Danish Academy of Business and Technology PUB 93% 7% - - - 2 591 8% - -
IBA International Business Academy PUB 88% 12% - - - 1 927 22% 0,76 -
EA Business Academy SouthWest PUB 83% 17% - - - 1 800 14% 0,38 -
Business Academy of higher education MidWest PUB 94% 6% - - - 929 3% 0,40 -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - 77% 23% - - - 32 842 16% - -
PRIEMER (nevážený) - 80% 20% - - - 3 649 15% 0,43 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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Akadémie odborného/profesijného VŠ vzdelávania 
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1.4 Umelecké inštitúcie univerzitného typu
Umeleckých inštitúcií univerzitného typu je v Dánsku 13 a popri univerzitách sú jediným typom inštitúcií, ktoré spolu s bakalárskymi 
a magisterskými programami (ISCED 5 – 6) ponúkajú aj doktorandské študijné programy (ISCED 8). Tento typ inštitúcií navštevujú 
v Dánsku celkovo približne jednotky percent vysokoškolských študentov (ETER 2012). Riadi ich Ministerstvo kultúry a ponúkajú štu-
dijné programy v oblasti výtvarného umenia, hudby, divadla, kinematografie a pod.

The Royal Danish Academy of Fine Arts PUB - 51% - 46% 3% 1 879 23% 0,51 1,00
Aarhus School of Architecture PUB - 49% - 48% 3% 870 26% 1,00 1,00
The Royal School of Library and Information Science PUB - 73% - 25% 2% 682 7% 1,00 -
Kolding School of Design PUB - 56% - 44% - 390 7% 1,00 -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 55% - 43% 3% 3 821 19% - -
PRIEMER (nevážený) - - 57% - 41% 3% 955 16% 0,88 1,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

ISCED 5 ISCED 6
ISCED 7 

dlhý
ISCED 7 
krátky

ISCED 8
Umelecké inštitúcie univerzitného typu (2012)
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Celkovo ide o vysokošpecializované inštitúcie, čo potvrdzujú aj vysoké hodnoty Herfindahlovho indexu, ktoré sú blízke, alebo rovné 
1, a to ako pre zapísaných študentov, tak pre absolventov doktorandských študijných programov. Výnimkou je napríklad The Royal 
Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, pre ktorú sa hodnota Herfindahlovho indexu rovná 
0,51.

1.5 Námorné vzdelávacie inštitúcie 
(Maritime education institutions)

Posledným typom inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské študijné programy sú námorné vzdelávacie inštitúcie. V Dánsku ich je 5 
a ponúkajú rôzne úrovne profesijne zameraného štúdia a kurzov.  Tento typ inštitúcií je Dánsku okrajový a navštevuje ho približne 
1 % vysokoškolákov (ETER 2012). Už podľa názvu je zrejmé, že ide o vysoko špecializované inštitúcie, čo potvrdzuje aj najvyššia 
možná hodnota Herfindahlovho indexu (1,00) jedinej inštitúcie tohto typu, ktorá je zaradená v databáze ETER.

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) PUB - 100% - - - 568 8% 1,00 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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1.6 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia U-Multirank
V európskom multidimenzionálnom hodnotení vysokých škôl s názvom U-Multirank, ktoré posudzuje inštitúcie podľa 31 ukazovate-
ľov zaradených do 5 dimenzií na škále v rozmedzí od kategórie A (veľmi dobrá), až po kategóriu E (slabá), je zaradených 10 dán-
skych vysokoškolských inštitúcií. Konkrétne ide o všetkých 5 tradičných, široko orientovaných univerzít, 1 špecializovanú univerzitu 
(Technical University of Denmark), 2 profesijné vysoké školy (University College Lillebaelt a VIA University College) a 2 akadémie 
odborného/profesijného VŠ vzdelávania (Business Academy Aarhus a The Copenhagen School of Design and Technology).
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University of Copenhagen A A A - - A B -
Aarhus University A A A - E A B A
University of Southern Denmark B A B A D A B B
Aalborg University B C B - - A C D
Roskilde University B D D B D A D D
Technical University of Denmark A A A A - A B A
VIA University College x D D D E x x D
University College Lillebaelt x D D D D x x x
The Copenhagen School of Design and Technology - - - x E - - x
Business Academy Aarhus - - - x E - - x

Zdroj: U-Multirank 2015
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Podľa očakávaní dosahujú dánske univerzity nadpriemerné výsledky v ukazovateľoch úrovne výskumnej činnosti (napr. 3x 
hodnotenie kategórie A a 3x hodnotenie kategórie B podľa ukazovateľa priemerného počtu citácií vedeckých výstupov a dokonca 
6x hodnotenie kategórie A na základe hodnôt ukazovateľa podielu vedeckých výstupov, ktoré patria v porovnaní s ostatnými 
publikáciami v rovnakom odbore a v rámci toho istého roka medzi 10 % najcitovanejších). Podľa absolútneho počtu vedeckých 
výstupov v databáze Web of Science dosahuje najlepšie výsledky University of Copenhagen (19 295 výstupov), avšak pri zohľad-
není veľkosti inštitúcie, ktorá je určená počtom študentov, dosahuje najlepšie výsledky Technical University of Denmark (1,02 výstupu 
na jedného študenta).

Univerzity sú úspešné aj v niektorých ukazovateľoch úrovne prenosu znalostí (napr. 6x hodnotenie kategórie A podľa ukazovateľa 
podielu vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci so súkromnými a podnikateľskými partnermi). V iných ukazovateľoch však 
dosahujú lepšie výsledky niektoré akadémie odborného/profesijného vzdelávania, alebo profesijné vysoké školy. Napríklad podľa 
ukazovateľa počtu spoločností, ktoré vznikli na základe zmluvy o prenose znalostí (spin-offs), je najlepšou akadémia Business Aca-
demy Aarhus, no podľa ukazovateľa podielu príjmov plynúcich z ďalšieho profesijného vzdelávania (kurzov) je najlepšou profesijná 
vysoká škola VIA University College.

University of Copenhagen A - A D D - A -
Aarhus University A - A C B D A -
University of Southern Denmark A A D D C D A E
Aalborg University A - C B C D B -
Roskilde University A A E E x E D A
Technical University of Denmark A A A A D A A E
VIA University College x A E E x A x A
University College Lillebaelt x C E E x E x A
The Copenhagen School of Design and Technology - - E E x E - -
Business Academy Aarhus - - E E x A - -

Zdroj: U-Multirank 2015

Spolupráca 
priemyslu na 

patentoch 

Počet 
spoločností 

vzniknutých na 
základe zmluvy 

o prenose 

Publikácie 
citované v 
patentoch

Príjmy z 
ďalšieho 

profesijného 
vzdelávania

Prenos znalostí

Publikácie v 
spolupráci s 

podnikateľský
mi partnermi
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patenty 

(absolútne 
údaje)

Udelené 
patenty 
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V dimenzii „medzinárodná orientácia“ sú podľa niektorých ukazovateľov najlepšie hodnotené univerzity (Technical University of 
Denmark v kompozitnom ukazovateli, charakterizujúcom existenciu spoločných medzinárodných programov a v ukazovateli podielu 
zahraničných akademických pracovníkov, University of Copenhagen v podiele vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci s 
aspoň jedným zahraničným autorom). V iných sú to zasa akadémie (Business Academy Aarhus v ukazovateli podielu bakalárskych 
študijných programov, ktoré sú ponúkané v cudzom jazyku).
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University of Copenhagen - - - - A -
Aarhus University - - A - A B
University of Southern Denmark C A B A A A
Aalborg University C A C A A A
Roskilde University A A A - B A
Technical University of Denmark E A A A A A
VIA University College D x A E x E
University College Lillebaelt E x D D x x
The Copenhagen School of Design and Technology - x B - - x
Business Academy Aarhus A x D D - x

Zdroj: U-Multirank 2015

Cudzojazyčné 
magisterské 

študijné programy
Mobilita študentov

Medzinárodní 
akademickí 
pracovníci

Spoločné 
medzinárodné 

publikácie

Medzinárodný 
stupeň 

doktorandského 
štúdia

Medzinárodná orientácia
Cudzojazyčné 

bakalárske študijné 
programy

Najvyššia úroveň regionálneho zapojenia/spolupráce je na profesijných vysokých školách, ale tiež na Roskilde University. V podie-
le absolventov bakalárskych študijných programov, zamestnaných vo svojom prvom zamestnaní v rovnakom regióne ako je sídlo 
školy, dominujú práve obidve profesijné vysoké školy, zaradené do hodnotenia U-Multirank (VIA University College a University 
College Lillebaelt) a popri nich aj Roskilde University. Roskilde University je navyše najlepšie hodnotená aj v ukazovateli podielu 
absolventov magisterských študijných programov, zamestnaných vo svojom prvom zamestnaní v rovnakom regióne ako je sídlo 
školy a v ukazovateli podielu vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdialenosť 
do 50 km). Podľa podielu tzv. externých príjmov za výskumnú činnosť – plynúcich z regionálnych zdrojov je najlepšie hodnotená 
VIA University College a podľa ukazovateľa podielu študentov, ktorí vykonávajú svoju prax v rovnakom regióne ako je sídlo školy, 
University College Lillebaelt.

University of Copenhagen - - - B -
Aarhus University - - - D -
University of Southern Denmark B B - D -
Aalborg University - - C D -
Roskilde University A A - A D
Technical University of Denmark - - B D E
VIA University College A x E x A
University College Lillebaelt A x A x -
The Copenhagen School of Design and Technology - - B - x
Business Academy Aarhus - x B - x

Zdroj: U-Multirank 2015

Absolventi 
bakalárskeho štúdia 
pracujúci v regióne

Absolventi 
magisterského štúdia 
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Stáže študentov v 
regióne
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publikácie

Príjmy z regionálnych 
zdrojov

Regionálna angažovanosť

V charakteristikách výučbovej činnosti je najlepšie hodnotená Aalborg University, ktorá dosahuje hodnotenie kategórie A v troch 
zo štyroch ukazovateľov tejto dimenzie. Miera úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia je najvyššia práve na Aalborg University, 
miera úspešného ukončenia magisterského štúdia na Technical University of Denmark a podiel absolventov bakalárskych a magister-
ských študijných programov, ktoré absolvovali v štandardnej dobe štúdia na Aalborg University a Roskilde University.

University of Copenhagen - - - -
Aarhus University - - B D
University of Southern Denmark C C C D
Aalborg University A B A A
Roskilde University B C A A
Technical University of Denmark B B B B
VIA University College B x C x
University College Lillebaelt D x B x
The Copenhagen School of Design and Technology - x - x
Business Academy Aarhus B x A x

Zdroj: U-Multirank 2015
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Podiel absolventov 
magisterského štúdia

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (bakalári)

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (magistri)

Výučba a vzdelávanie
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1.7 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia 
SCIMAGO Institutions Rankings

Do hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking (SIR), ktorá je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCImago (zlože-
nej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity), je zaradených 5 dánskych vysokoškolských inštitúcií. Je to konkrétne 5 tradičných 
široko orientovaných univerzít a 3 špecializované univerzity. Zverejňované údaje sa vždy vzťahujú k celosvetovo najlepšej inštitúcii 
v danom ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100.

University of Copenhagen 10,39 12,82 6,69 0,81 0,01
Aarhus University 8,73 8,53 5,47 0,61 0,04
Technical University of Denmark 6,49 8,19 8,26 0,23 0,05
University of Southern Denmark 3,13 3,66 6,80 0,04 0,01
Aalborg University 2,99 3,66 9,59 0,59 0,00
Copenhagen Business School 0,65 0,00 0,00 0,17 0,00
Roskilde University 0,54 0,15 1,80 0,04 0,01
IT University of Copenhagen 0,31 0,20 5,93 0,00 0,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu výstupov v databáze Scopus Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014

Linky odkazujúce na 
webstránku inštitúcie

SCIMAGO Institutions Rankings,                                    
Dánsko 2014

Výstup v Scopus  (2008-
2012)

Inovatívne poznatky Technologický vplyv
Viditeľnosť webovej 

stránky inštitúcie

Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus sú najúspešnejšie University of Copenhagen (10,39 % výsledku najlepšej 
svetovej inštitúcie), Aarhus University (8,73 %) a Technical University of Denmark (6,49 %). Rovnaké tri univerzity dosahujú aj naj-
lepšie národné výsledky v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý hovorí o absolútnom počte vedeckých výstupov danej inštitúcie, 
citovaných v patentoch (zdroj: databáza PATSTAT). Podľa ukazovateľa Technological Impact, vyjadrujúceho relatívny podiel danej 
inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch, sú najlepšími Aalborg University, Technical University of Den-
mark a University of Southern Denmark.

Ďalšie ukazovatele hodnotia úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie. Podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie, 
zaznamenaných vo vyhľadávači Google, sú najviditeľnejšie  webové stránky University of Copenhagen. Na základe počtu odkazov 
smerujúcich na webové stránky inštitúcie (podľa ahrefs) je to Technical University of Denmark.

1.8 Príjmy a výdavky vysokoškolských 
inštitúcií podľa databázy ETER

Objemy príjmov a výdavkov dánskych vysokoškolských inštitúcií sa podľa očakávaní líšia hlavne v závislosti od typu inštitúcie (ide 
o rozdiely medzi 5 menovanými typmi inštitúcií poskytujúcimi vysokoškolské študijné programy). Veľké rozdiely sú však zrejmé aj 
medzi inštitúciami rovnakého typu.

Tradičné široko orientované univerzity: 1 755 484 638 878 295 203 175 648 132 16 344 022 2 670 846 756 1 494 062 899
University of Copenhagen 680 088 397 386 168 706 80 859 116 5 685 882 1 076 462 781 643 487 244
Aarhus University 526 787 350 284 980 991 63 940 513 xc 821 102 140 408 828 271
University of Southern Denmark 242 014 455 111 563 201 11 930 357 xc 357 139 326 212 056 907
Aalborg University 223 941 185 77 631 017 15 540 121 7 808 751 312 097 881 205 203 192
Roskilde University 82 653 250 17 951 288 3 378 024 2 849 389 104 044 628 24 487 285
Špecializované univerzity: 481 865 604 285 910 636 72 644 249 23 624 676 800 108 011 365 728 737
Copenhagen Business School 123 716 028 21 367 331 7 786 585 20 099 816 166 016 632 41 902 683
Technical University of Denmark 330 818 545 260 000 806 63 829 278 2 187 890 600 653 304 311 624 058
IT University of Copenhagen 27 331 032 4 542 499 1 028 386 1 336 970 33 438 075 12 201 996
CELKOM (uvedené inštitúcie) 2 237 350 242 1 164 205 838 248 292 381 39 968 698 3 470 954 767 1 859 791 636
PRIEMER (nevážený) 279 668 780 145 525 730 31 036 548 6 661 450 433 869 346 232 473 954
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Financovanie 
školného (EURO)

Celkové príjmy 
(EURO)

R&D Výdavky 
(EURO)

Univerzity (2012)
Základný 

rozpočet (EURO)

Financovanie 
tretej strany 

(EURO)

Súkromné 
financovanie 

(EURO)

Napríklad medzi univerzitami má jednoznačne najvyšší rozpočet University of Copenhagen (cca 1,1 mld. eur). S odstupom nasle-
dujú Aarhus University (0,8 mld. eur) a Technical University of Denmark (0,6 mld. eur). Zostávajúce univerzity majú v porovnaní s 
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University of Copenhagen menej ako tretinové príjmy a najmenšia, IT University of Copenhagen, dokonca príjmy len na úrovni 3 % 
(0,03 mld. eur). Univerzity dostávajú do svojho rozpočtu takmer dve tretiny finančných prostriedkov formou základného štátneho 
príspevku (core budget). Približne 7 % príjmov pochádza zo súkromných zdrojov (najviac 11 % Technical University of Denmark 
a najmenej 3 % IT University of Copenhagen) a priemerne 1 % zo školného (v prípade Copenhagen Business School však 12 %). 
Výdavky určené na výskum a vývoj predstavujú v tradičných univerzitách v priemere 56 % (najviac Aalborg University 66 %) a pri 
špecializovaných univerzitách je to v priemere 46 % (nejviac Technical University of Denmark 52 %).

VIA University College 164 723 433 xc xc 17 889 074 206 743 670 a
Metropolitan University College 75 118 396 xc xc 13 316 096 99 001 974 m
University College Copenhagen 70 407 190 xc xc 14 771 283 106 242 997 m
University College of Northern Denmark 62 361 722 xc xc 10 674 548 80 750 989 m
University College Sealand 52 158 622 xc xc 3 612 945 65 862 692 m
University College Lillebaelt 57 472 130 xc xc 9 396 308 73 638 899 m
University College South Denmark 47 404 352 xc xc 6 817 672 61 453 771 m
Danish School of Media and Journalism 16 859 761 xc xc 5 829 493 25 379 448 m
CELKOM (uvedené inštitúcie) 546 505 607 - - 82 307 419 719 074 441 -
PRIEMER (nevážený) 68 313 201 - - 10 288 427 89 884 305 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Profesijné vysoké školy (2012)
Základný 

rozpočet (EURO)

Financovanie 
tretej strany 

(EURO)

Súkromné 
financovanie 

(EURO)

Financovanie 
školného (EURO)

Celkové príjmy 
(EURO)

R&D Výdavky 
(EURO)

Medzi profesijnými vysokými školami má najvyšší rozpočet VIA University College (cca 0,2 mld. eur, čo zodpovedá pätine rozpočtu 
najväčšej dánskej univerzity), nasledujú University College Copenhagen a Metropolitan University College so zhodne približne 
polovičným rozpočtom. Zostávajúce profesijné vysoké školy majú v porovnaní s VIA University College menej ako polovičné príjmy 
a najmenšia Danish School of Media and Journalism, má príjmy na úrovni cca 12 %, čo zodpovedá úrovni rozpočtu najmenšej 
dánskej univerzity (0,03 mld. eur). V porovnaní s univerzitami, získavajú profesijné vysoké školy väčšiu časť finančných prostriedkov 
formou základného štátneho príspevku (v priemere 76 %, v porovnaní so 65 % v prípade univerzít). V priemere 11 % príjmov  
profesijných vysokých škôl pochádza zo školného (najviac Danish School of Media and Journalism, 23 % a naopak najmenej, Uni-
versity College Sealand 5 %) – čo je výrazne viac ako pri univerzitách. Údaje o výdavkoch na výskum a vývoj nie sú pre tento typ 
inštitúcií v databáze ETER dostupné.

Copenhagen Business Academy 14 316 180 xc xc xc 17 798 874 a
The Copenhagen School of Design and Technology 40 209 522 xc xc 11 176 535 54 152 207 a
Business Academy Aarhus 23 575 159 xc xc 4 272 035 29 596 080 a
Zealand Institute of Business and Technology 16 784 522 xc xc 3 837 209 25 864 601 a
Lillebaelt – Academy of professional HE 21 088 942 xc xc 2 534 685 24 344 103 a
Danish Academy of Business and Technology 11 944 717 xc xc 1 897 948 14 713 732 a
IBA International Business Academy 2 165 581 xc xc 480 528 3 224 011 a
EA Business Academy SouthWest 7 684 524 xc xc xc 10 410 066 a
Business Academy of higher education MidWest 5 764 659 xc xc 615 845 6 752 164 a
CELKOM (uvedené inštitúcie) 143 533 806 - - 24 814 786 186 855 838 -
PRIEMER (nevážený) 15 948 201 - - 3 544 969 20 761 760 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Financovanie 
tretej strany 

(EURO)

Súkromné 
financovanie 

(EURO)

Financovanie 
školného (EURO)

Celkové príjmy 
(EURO)

R&D Výdavky 
(EURO)

Akadémie odborného/profesijného VŠ vzdelávania 
(2012)

Základný 
rozpočet (EURO)

Medzi akadémiami profesijného vysokoškolského vzdelávania má najvyšší rozpočet The Copenhagen School of Design and Tech-
nology (cca 0,05 mld. eur, čo zodpovedá dvadsatine rozpočtu najväčšej dánskej univerzity a štvrtine rozpočtu najväčšej dánskej 
profesijnej vysokej školy). Nasledujú Business Academy Aarhus (0,03 mld. eur) a Zealand Institute of Business and Technology 
(0,025 mld. eur) s približne polovičným rozpočtom. Zostávajúce akadémie majú v porovnaní s The Copenhagen School of Design 
and Technology ani nie polovičné príjmy. Najmenšia, IBA International Business Academy má príjmy na úrovni približne 6 %, čo 
zodpovedá desatine rozpočtu najmenšej dánskej univerzity a tiež desatine rozpočtu najmenšej dánskej profesijnej vysokej školy 
(0,003 mld. eur). Akadémie získavajú približne rovnakú časť finančných prostriedkov ako profesijné vysoké školy (v priemere 77 %) 
formou základného štátneho príspevku. V priemere 13 % príjmov akadémií pochádza zo školného (najviac The Copenhagen School 
of Design and Technology 21 % a naopak najmenej, Business Academy of higher education MidWest 9 %), čo je výrazne viac ako 
v prípade univerzít a k tomu približne o 20 % viac ako v prípade profesijných vysokých škôl. Údaje o výdavkoch na výskum a vývoj 
sú pre tento typ inštitúcií nerelevantné.
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The Royal Danish Academy of Fine Arts 36 890 256 xc xc xc 41 832 986 m
Aarhus School of Architecture 13 635 692 xc xc xc 13 637 486 m
The Royal School of Library and Information Science 11 150 369 xc xc xc 11 507 664 m
Kolding School of Design 5 964 776 xc xc xc 8 753 846 m
CELKOM (uvedené inštitúcie) 67 641 092 - - - 75 731 982 -
PRIEMER (nevážený) 16 910 273 - - - 18 932 995 -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Financovanie 
tretej strany 

(EURO)

Súkromné 
financovanie 

(EURO)

Financovanie 
školného (EURO)

Celkové príjmy 
(EURO)

R&D Výdavky 
(EURO)

Umelecké inštitúcie univerzitného typu (2012)
Základný 

rozpočet (EURO)

Podľa údajov dostupných v databáze ETER (údaje o 4 z 13 umeleckých inštitúcií) má medzi umeleckými školami najväčší rozpočet 
The Royal Danish Academy of Fine Arts (cca 0,04 mld. eur, čo zodpovedá 4 % rozpočtu najväčšej dánskej univerzity, 20 % rozpočtu 
najväčšej dánskej profesijnej vysokej školy a 80 % rozpočtu akadémie s najvyššími príjmami). Nasledujú Aarhus School of Architec-
ture (0,014 mld. eur) a The Royal School of Library and Information Science (0,012 mld. eur). Umelecké inštitúcie získavajú prevažnú 
väčšinu finančných prostriedkov formou základného štátneho príspevku (v priemere 90 %).

Údaje o príjmoch a výdavkoch jediného zástupcu dánskych námorných vzdelávacích inštitúcií nie sú žiaľ v databáze ETER dostup-
né. Celkovo môžeme konštatovať, že najvyšší priemerný rozpočet majú dánske univerzity (0,4 mld. eur), na ktorých študuje väčšina 
študentov v Dánsku, zároveň sú však medzi nimi najväčšie rozdiely. Nasledujú profesijné vysoké školy (0,09 mld. eur), akadémie 
profesijného vyššieho vzdelávania (0,02 mld. eur) a umelecké univerzitné inštitúcie (0,019 mld. eur). Naopak, najvyššie príjmy zo 
školného majú akadémie profesijného vysokoškolského vzdelávania (13 %), potom profesijné vysoké školy (11 %) a až s odstupom 
univerzity (1 %).
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Vysoké školy v Poľsku

Počet obyvateľov (2014) 38,0 mil. 5,4 mil.
Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) > 2 mil. 221 tis.
Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (2012) 1% 4%
Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (2012) 47 tis. (17 tis. v UK) 36 tis. (25 tis. v ČR)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania 79% + 1 % (2012) 61 % + 1 % (2012)

(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty ) 84 % + 1 % (2010) 65 % + 1 % (2010)
76 % + 1 % (2005) 59 % + 1 % (2005)
65 % + 1 % (2000) 37 % + 3 % (2000)

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 25% 19%
Verejné a súkromné výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 1,43 %) 1,30 % 1,00 %
Jednotkové výdavky na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (EU21 39 %) 44% 33%
Poradie podľa hodnotenia VŠ systémov Universitas 21 Ranking (skóre 0-100 %) 32. (50,7 %) 36. (47,4 %)

Zdroje (Resources ) 33. (46,8 %) 41. (38,8 %)
Prostredie (Environment) 11. (89,8 %) 35. (79,0 %)
Otvorenosť (Connectivity) 44. (32,2 %) 34. (42,4 %)
Výsledky (Output ) 32. (32,1 %) 33. (29,0 %)

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

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK)

Poľsko je stredne veľká až veľká stredoeurópska členská krajina Európskej únie, s približne 38 miliónmi obyvateľov v roku 2014 
(Eurostat). Na vysokoškolské štúdium bolo podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (ktoré boli 
evidované k roku 2012) zapísaných viac ako 2 milióny študentov (z toho iba 1 % s cudzím štátnym občianstvom), k tomu 47 tisíc 
Poliakov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich viac ako 17 tisíc, tzn. viac ako 1/3 v Spojenom kráľovstve 
a ďalších približne 10 tisíc v Nemecku). Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje už 79 % vo vysokoškolskom 
sektore a 1 % v nevysokoškolskom sektore.

Z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie dosahuje Poľsko európsky podpriemerné hodnoty. V poľskej dospelej po-
pulácii (vo veku 25 – 64 rokov) je 25 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo priemer krajín EÚ21 predstavuje 30 % 
(OECD EaG 2014). Menší podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe len Maďarsko (22 %), Rakúsko (20 %), Česká 
republika (19 %), Slovensko (19 %), Portugalsko (18 %) a Taliansko (16 %).

V rámci Európy ide o krajinu, podpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania. Celkové (verejné i súkromné) výdavky 
na vysoké školstvo dosahujú v Poľsku 1,30 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je len 1,43 % HDP 
(OECD EaG 2014). Z európskych krajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie menej vzhľadom k HDP len Švajčiarsko (1,28 % 
HDP), Spojené kráľovstvo (1,23 % HDP), Taliansko (1,00 % HDP), Slovensko (1,00 % HDP) a Maďarsko (0,97 % HDP).

Pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín sa však úroveň investícií do vysokého školstva ukazuje ako podpriemerná. Jednotkové 
výdavky na študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú v Rakúsku (rovnako ako 
napríklad v Českej republike) 35 % HDP na obyvateľa. Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 
% HDP na obyvateľa

Podľa výsledkov celkového hodnotenia rebríčka U21 (Universitas 21) z roku 2015 je poľský vysokoškolský systém hodnotený ako 32. 
najúspešnejší na svete (teda podobne, ako 31. Chile, alebo 33. Rusko). Najlepšie sa Poľsko v roku 2015 umiestnilo, a to dokonca na 
11. mieste v dimenzii vypovedajúcej o vládnej politike a regulácii, kvalite poskytovaných informácií, podiele žien medzi učiteľmi a 
študentmi a úrovni celého vzdelávacieho systému (environment). Naopak najhoršie, na 44. mieste v dimenzii zohľadňujúcej medzi-
národnú spoluprácu, zahraničných študentov a otvorený prístup k informáciám a dokumentom (connectivity).

V Poľsku je na základe prebiehajúceho Bolonského procesu implementovaný systém 3 stupňového vysokoškolského vzdelávania 
(ISCED 6 – 8). Okrem toho sú študentom okrajovo ponúkané tzv. krátke študijné programy (ISCED 5):

– Krátke štúdium (ISCED 5) – štandardná dĺžka 3 roky

Tzv. krátke štúdium, avšak dlhšie ako je obvyklé pre úroveň ISCED 5, ponúkajú v Poľsku 3 typy (verejných i neverejných) inštitú-
cií: kolegium nauczycielskie (odborné vzdelávanie učiteľov), nauczycielskie kolegium językówobcych( (odborné vzdelávanie 
učiteľov cudzích jazykov) a kolegium pracowników służb społecznych (odborné vzdelávanie sociálnych pracovníkov). Tieto 
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inštitúcie nie sú síce  v národnej legislatíve špecifikované ako vysokoškolské, avšak pre potreby medzinárodného porovnania 
sú zhodne klasifikované ako tzv. terciárne.

Všetky tri typy inštitúcií poskytujú 3 ročné študijné programy, študenti po ich absolvovaní získavajú diplom (dyplomukończenia 
kolegium). Programy sú pod tzv. akademickým dozorom vybranej vysokoškolskej inštitúcie, ktorá ponúka magisterské študijné 
programy v zodpovedajúcej špecializácii, a navyše pod tzv. pedagogickým dozorom.

Jediným aspektom, ktorý je upravený v legislatíve, je veľkosť skupiny študentov navštevujúcich kurzy (okrem prednášok). Maxi-
málna veľkosť skupiny je 20 študentov v prípade inštitúcií, ktoré pripravujú učiteľov a sociálnych pracovníkov a 15 študentov v 
prípade inštitúcií pripravujúcich učiteľov cudzích jazykov.

– Bakalárske štúdium (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Bakalárske študijné programy sú v Poľsku poskytované v súlade s príslušnými požiadavkami verejnými aj neverejnými vysoko-
školskými inštitúciami univerzitného typu (uczelnia Akademicka) a tiež vysokými profesijne zameranými školami univerzitného 
typu (uczelnia zawodowa).

Študijné programy vedú k získaniu bakalárskeho titulu (licencjat nebo inżynier, v závislosti od študijného odboru). Študijné pro-
gramy ukončené titulom licencjat trvajú štandardne 3 až 4 roky a programy ukončené titulom inżynier 3,5 až 4 roky.

Programy sú podľa zamerania a dôrazu na profiláciu členené na „akademické“ a „profesijné“, pričom obidva typy môžu byť 
za splnenie príslušných podmienok ponúkané ako univerzitami, tak profesijne zameranými neuniverzitnými vysokými školami. 
Rozdiel je daný všeobecnými požiadavkami na zastúpenie akademicky, či profesijne zameraných modulov. Odborné progra-
my potom obsahujú povinnú, aspoň trojmesačnú odbornú prax.

– Magisterské štúdium nadväzujúce (ISCED 7) – štandardná dĺžka 1,5 – 2 roky (90 – 120 ECTS)

Nadväzujúce magisterské študijné programy majú v Poľsku štandardnú dĺžku 1,5 – 2 roky (v závislosti od odboru štúdia) a vedú 
k získaniu magisterského titulu (magister, alebo ekvivalent v závislosti od študijného odboru). Dlhé magisterské študijné progra-
my majú štandardnú dĺžku 4,5 – 6 rokov a sú ukončené rovnakým magisterským titulom. Od akademického roku 2007/08 nie 
je vo väčšine poskytovaných odborov možné otvárať nové dlhé magisterské programy, výnimku tvoria len niektoré špecifické 
umelecké, právnické, lekárske, farmaceutické a veterinárne odbory.

Aj v magisterskom štúdiu sú ponúkané 2 profily – prakticky/profesijne orientované odbory a akademicky orientované odbory, 
a to v uznaných odboroch štúdia (aktuálne celkovo 119), čo sú rovnaké vysokoškolské inštitúcie univerzitného (uczelnia Akade-
micka) i profesijného (uczelnia zawodowa) typu.  

– Doktorandské štúdium (ISCED 8) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Doktorandské študijné programy ponúkajú v Poľsku vysokoškolské inštitúcie univerzitného typu (uczelni Akademicka) a tiež ďal-
šie iné ako vysokoškolské výskumné inštitúcie (napríklad Polish Academy of Sciences). Štúdium na nich je ukončené doktorátom  
(doktor alebo doktor výtvarných umení). Na profesijne zameraných školách nie je tento typ vzdelávania ponúkaný.

Vzdelávacie programy navrhujú a schvaľujú orgány vysokoškolských a výskumných inštitúcií; pričom  je určený  počet povin-
ných vyučovacích hodín a skúšok v jednotlivých rokoch štúdia. Doktorandi, ktorí študujú na vysokých školách sú navyše povinní 
vyučovať kurzy (v rozsahu maximálne 90 hodín), ako súčasť ich praktickej časti štúdia.

Podľa databázy Eurostatu bolo v roku 2013 na vysokoškolské štúdiu v Poľsku zapísaných 1 902 študentov, z toho 72 % na verejných 
inštitúciách a zvyšných 28 % na nezávislých súkromných školách. 67 % všetkých poľských vysokoškolákov je zapísaných na baka-
lárske štúdium (ISCED 6). V magisterskom štúdiu (ISCED 7) je zapísaných 31 % všetkých vysokoškolákov. V krátkom štúdiu (ISCED 
5) je v Poľsku zapísaných iba 0,6 % všetkých vysokoškolákov a v doktorandskom štúdiu (ISCED 8) 2 %.
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ISCED 5 9 696 1 211 - 1 211 10 907
ISCED 5 - odborná príprava na školách a na pracovisku - - - - -
ISCED 5 - všeobecný/univerzitný - - - - -
ISCED 5 - odborný/profesionálny 9 696 1 211 - 1 211 10 907

ISCED 6 889 110 377 361 - 377 361 1 266 471
ISCED 6 - univerzitný - - - - -
ISCED 6 - profesionálny - - - - -

ISCED 7 431 231 151 814 - 151 814 583 045
ISCED 7 - univerzitný - - - - -
ISCED 7 - profesionálny - - - - -

ISCED 8 39 259 3 036 - 3 036 42 295
ISCED 5-8 1 369 296 533 422 - 533 422 1 902 718

Zdroj: Eurostat a SVP PedF UK

Verejné inštitúcie Súkromné inštitúcie Súkromné inštitúcie pod 
štátnym vplyvom

Nezávislé súkromné 
inštitúcie

TOTAL
Počty študentov podľa stupňa vzdelávania a právneho 

statusu inštitúcií, Poľsko 2013

Poľský vysokoškolský systém rozlišuje nasledujúce typy inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské študijné programy:

1.1 Univerzity– „Uniwersytety“
Celkovo 19 poľských univerzít (z toho 18 verejných a 1 súkromná, ktorá je financovaná rovnakým spôsobom ako verejné univerzity) 
poskytuje študijné programy vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, okrem krátkeho štúdia (ISCED 5), teda bakalárske, 
magisterské a doktorandské  programy (ISCED 6 – 8). Na týchto 19 univerzitách je zapísaných približne 25 % poľských vysoko-
školákov (ETER 2012).

Pre všetkých 19 poľských univerzít platí, že najviac študentov majú zapísaných  v rámci bakalárskeho štúdia (40 – 69 %). Najväčší 
podiel študentov v magisterskom štúdiu má Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (53 %) a najviac študentov doktorandského štúdia 
evidujú jediná súkromná Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (10 %) a verejná Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (6 %). 
Najväčší podiel zahraničných študentov majú Uniwersytet w Białymstoku (4 %) a verejná Uniwersytet Warszawski (3 %).

Hodnoty Herfindahlovho indexu pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia ukazujú, že podľa šírky ich zamerania z hľa-
diska poskytovaného odboru štúdia ide vo všetkých prípadoch o tradičné, relatívne široko zamerané inštitúcie (priemerná hodnota 
0,29). Hodnoty Herfindahlovho indexu pre absolventov doktorandského štúdia nie sú pre poľské univerzity v databáze ETER do-
stupné.

1.2 Vysoké školy - „Wyższe szkoły“
Okrem spomínaných univerzít so širším akademickým profilom patria do skupiny univerzitných vysokých škôl aj užšie odborne zame-
rané verejné i súkromné vysoké školy. Tie ponúkajú štúdium vo všetkých troch hlavných stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ale 
ako už vyplýva z ich označenia, so silným zameraním na niektorý odbor, či skupinu odborov:

– Vysoké školy technické – „Wyższe szkoły techniczne“ (25)

– Vysoké školy poľnohospodárske a prírodovedné –Wyższe szkoły rolnicze (7)

– Vysoké školy ekonomické –Wyższe szkoły ekonomiczne“ (70)

– Vysoké školy pedagogické – Wyższe szkoły pedagogiczne“ (15)

– Lekárske univerzity –„Uniwersytety/akademie medyczne“ (9)

– Vysoké školy námorné - „Wyższe szkoły morskie“ (2)

– Telovýchovné vysoké školy – Akademie wychowania fizycznego“ (6)

– Umelecké vysoké školy – „Wyższe szkoły artystyczne“ (23)

– Teologické vysoké školy –Wyższe Szkoły Teologiczne“(14)



467

– Vojenské vysoké školy –„Uczelnie wojskowe“ (5)

– Vysoké školy verejnej správy –„Uczelnie uczelnie służb państwowych“ (2)

1.3 Profesijné vysoké školy neuniverzitného 
typu – Wyższe szkoły zawodowe

Neuniverzitné, profesijne zamerané vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na úrovni bakalárskych (ISCED 6) a magis-
terských (ISCED 7) programov. Oprávnenie na poskytovanie doktorandského štúdia tieto školy nemajú. Všeobecne sú profilované 
skôr profesijne, s dôrazom na kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre uplatnenie sa na trhu práce s regionálnym rozmerom – ten je do 
značnej miery podporený aj umiestnením mimo tradičných univerzitných miest, avšak pri splnení všeobecne daných podmienok 
môžu pre akademicky zamerané programy ponúkať aj tento profil vysokoškolského vzdelávania. Tieto školy fungujú ako verejné 
(36 škôl so 67 tisíc študentmi v roku 2014), ale ako aj súkromné (asi 200 inštitúcií s celkom 192,4 tisíc študentov v roku 2014). Celý 
sektor tak predstavuje približne 17,7 % všetkých študentov.1

1.4 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia U-Multirank
V európskom multidimenzionálnom hodnotení vysokých škôl s názvom U-Multirank, ktoré posudzuje inštitúcie podľa 31 ukazova-
teľov, zaradených do 5 dimenzií, na škále v rozmedzí od kategórie A (veľmi dobrá), až po kategóriu E (slabá), je zaradených 42 
poľských vysokoškolských inštitúcií, predovšetkým univerzít a vysokých škôl univerzitného typu.

1 Central Statistical Office. „Higher education Institutions and Their Finances in 2014“, Warszawa, 2015.  http://stat.gov.pl/en/topics/education/education/higher-
education-institutions-and-their-finances-in-2014,2,8.html
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Adam Mickiewicz U Poznań D B D A C D C D
AGH U Sci & Tech Krakow D B A - - D C A
Bialystok U Tech D D D - D D D A
U Białystok D D D - D D B D
U Economy Bydgoszcz x D D - A x x x
U Tech & Life Sci Bydgoszcz D D D - D D C A
Cracow U Economics D D D D A D D -
Cracow U Tech D D D C A D C E
Pedagogical U Cracow B D A A E C C E
Dąbrowa Górnicza Bus.School. x D D D E x x D
Sch. of High. Prof. Educ. Elblag x D D D D x x A
Gdańsk U Tech D D D B A D B D
Medical U Gdansk D D A D E D A A
U Gdansk D D D - - D B -
U Inf. Tech. & Management B D D A - A A A
Jagiellonian U D A C D D D B A
U Economics Katowice x D D D E x x E
Kozminski U x D D - E x x A
Lazarski U x D D D E x x A
Lodz U Tech D D D B C D B D
Medical U Lodz D D A D D D B A
U Lodz D D D D E D A -
Nicolaus Copernicus U Toruń D C D D A D B A
Poznan U Tech D D D - C D C B
Poznań U Economics D D D - E D D A
U Security Poznan x D D - E x x x
Medical U Silesia D D - x - D B x
U Silesia Katowice D D D - - D C -
Silesian U Tech D D D C - D C D
Maritime U Szczecin D D D D E D D A
U Szczecin D D D D A D D D
Vistula U x D D - E x x A
Medical U Warsaw D C A D D D B D
Military U Tech Warsaw D D D - A D D A
U Finance & Man. Warsaw D D - - - D D -
U Warsaw D A D B D D C A
Warsaw U Life Sciences D D D D A D B A
Warsaw U Tech D B D A D D C -
W.Pomeranian Business Sch. - - - x D - - A
U Wrocław D C D - - D B -
Wroclaw U Tech D B D A A D C A
Wrocław U Economics D D D - D D C A

Zdroj: U-Multirank 2015

Interdiscipliná
rne publikácie

Podiel post-
doc 

pracovných 
miest

Počet citácií

Výskumné 
publikácie 
(absolútne 

čísla)

Výskumné 
publikácie 

(štandardizova
né)

Príjem z 
externého 
výskumu

Výstupy 
súvisiace s 

umením

Najviac 
citované 

publikácie
Výskumná činnosť

Celkovo dosahujú poľské vysokoškolské inštitúcie v ukazovateľoch úrovne výskumnej činnosti podpriemerné výsledky (napríklad 
31 x hodnotenie kategórie D podľa ukazovateľa priemerného počtu citácií vedeckých výstupov a tiež podľa ukazovateľa podielu 
vedeckých výstupov, ktoré v porovnaní s ostatnými publikáciami v rovnakom odbore a rovnakom roku patria medzi 10 % najčastejšie 
citovaných).

Výnimky sú však ako na úrovni inštitúcií, tak na úrovni ukazovateľov. Napríklad podľa absolútneho počtu vedeckých výstupov v da-
tabáze Web of Science dosahujú najvyššie hodnotenie kategórie A – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (6 801 výstupov) a tiež 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (5 026 výstupov). Pri zohľadnení veľkosti inštitúcie, meranej počtom 
študentov, dosahujú najvyššie hodnotenie kategórie A – Uniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
(3,95 výstupu na študenta) alebo Akademia Górniczo-Hutniczaim. St. Staszica w Krakowie.

Najvyššie hodnotenie kategórie A dosahujú niektoré poľské inštitúcie tiež v ukazovateli podielu umeleckých výstupov na akademic-
kého pracovníka (Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowskaim. T. Kościuszkinebo Uniwersytet Szczeciński), v ukazovateli 
podielu medziodborových publikácií (Uniwersytet Łódzkinebo Gdański Uniwersytet Medyczny) a tiež v ukazovateli podielu tzv. 
post-doc pracovných miest na celkovom počte akademických pracovníkov (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Technologiczno–
Przyrodniczyim. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczynebo Akademia Finansów i Biznesu Vistula).
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Adam Mickiewicz U Poznań D D D D x A D E
AGH U Sci & Tech Krakow D - D D x E D -
Bialystok U Tech D - E E x E E -
U Białystok D - E E x E D -
U Economy Bydgoszcz x - E E x A x -
U Tech & Life Sci Bydgoszcz D - E E x E D -
Cracow U Economics D D E E x A E E
Cracow U Tech D A E E x A D A
Pedagogical U Cracow D E E E x E D E
Dąbrowa Górnicza Bus.School. x D E E x A x E
Sch. of High. Prof. Educ. Elblag x D E E x A x B
Gdańsk U Tech D C E E x D D A
Medical U Gdansk A D E E x E A C
U Gdansk D - E E x - C -
U Inf. Tech. & Management C A E E x A E A
Jagiellonian U D D D D x E D A
U Economics Katowice x E E E x E E E
Kozminski U x - E E x E E -
Lazarski U x A E E x A x A
Lodz U Tech D D C C B D D D
Medical U Lodz C D E E x D B C
U Lodz D D E E x D D A
Nicolaus Copernicus U Toruń D D E E x E D C
Poznan U Tech D - D D x E C -
Poznań U Economics B - E E x E E -
U Security Poznan x - E E x E x -
Medical U Silesia C - E E x - D -
U Silesia Katowice D - E E x - D A
Silesian U Tech D D E E x D D D
Maritime U Szczecin E A E E x D E A
U Szczecin D D E E x C D E
Vistula U x - E E x A x -
Medical U Warsaw B D E E x E B B
Military U Tech Warsaw C - D D x E D -
U Finance & Man. Warsaw D - E E x - E -
U Warsaw D D D D x D C A
Warsaw U Life Sciences D C E E x E D A
Warsaw U Tech D D D D x A D A
W.Pomeranian Business Sch. - - E E x E - -
U Wrocław D - E E x - D -
Wroclaw U Tech D A D D x A C D
Wrocław U Economics D - E E x B D -

Zdroj: U-Multirank 2015
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Príjmy zo 
súkromných 
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patenty 

(absolútne 
údaje)

Na úrovni inštitúcií sú vo významnej dimenzii najlepšie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie s najvyšším hod-
notením kategórie A podľa 4 z 8 ukazovateľov a Gdański Uniwersytet Medyczny a Politechnika Wrocławska, zhodne s najvyšším 
hodnotením kategórie A podľa 3 z 8 ukazovateľov.

V dimenzii prenosu poznatkov sú podľa niektorých ukazovateľov poľské univerzity úspešné viac (11 x hodnotenie kategórie A v uka-
zovateli počtu spoločností vzniknutých na základe zmluvy o prenose znalosti (spin-offs) a v ukazovateli podielu príjmov plynúcich z 
kurzov ďalšieho profesijného vzdelávania), v iných naopak menej (33 x hodnotenia kategórie E a 8 x kategórie D podľa absolútne-
ho aj relatívneho počtu udelených patentov).

Na úrovni inštitúcií sú v dimenzii prenosu poznatkov najlepšie Politechnika Krakowskaim. T. Kościuszki, Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie a UczelniaŁazarskiego w Warszawie zhodne s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 3 z 8 ukazo-
vateľov.
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Adam Mickiewicz U Poznań B A C C C D
AGH U Sci & Tech Krakow D A A D C E
Bialystok U Tech - - C D D E
U Białystok - - D C B D
U Economy Bydgoszcz D C A A x x
U Tech & Life Sci Bydgoszcz - - D - D E
Cracow U Economics D D C D D D
Cracow U Tech D B B D D D
Pedagogical U Cracow E E A E B -
Dąbrowa Górnicza Bus.School. A A A D x x
Sch. of High. Prof. Educ. Elblag E x D D x x
Gdańsk U Tech D A D D D E
Medical U Gdansk E E D D C E
U Gdansk - - D - C D
U Inf. Tech. & Management A A D B C x
Jagiellonian U D D B D B D
U Economics Katowice D D C D x E
Kozminski U - - A - x D
Lazarski U A A A B x x
Lodz U Tech C D C D D E
Medical U Lodz E E D D D -
U Lodz C B C D C E
Nicolaus Copernicus U Toruń D D D D C D
Poznan U Tech - - C D D D
Poznań U Economics - - C D D -
U Security Poznan - x D - x x
Medical U Silesia x x C - D x
U Silesia Katowice E D D - C D
Silesian U Tech D D D - D -
Maritime U Szczecin E A D D B -
U Szczecin D D D A C D
Vistula U A A D D x x
Medical U Warsaw E E C D D E
Military U Tech Warsaw - - D - C D
U Finance & Man. Warsaw - - - - A -
U Warsaw D D A D A D
Warsaw U Life Sciences E A D D D D
Warsaw U Tech A A D D C D
W.Pomeranian Business Sch. D C D D - x
U Wrocław - - - - B -
Wroclaw U Tech D A D D D D
Wrocław U Economics - - A D D E

Zdroj: U-Multirank 2015

Cudzojazyčné 
bakalárske študijné 

programy

Cudzojazyčné 
magisterské 

študijné programy
Mobilita študentov

Medzinárodní 
akademickí 
pracovníci

Spoločné 
medzinárodné 

publikácie

Medzinárodný 
stupeň 

doktorandského 
štúdia

Medzinárodná orientácia

Poľské vysokoškolské inštitúcie sú podľa niektorých ukazovateľov úspešnejšie aj v dimenzii medzinárodná orientácia (11 x najvyššie 
hodnotenie kategórie A podľa podielu magisterských študijných programov ponúkaných v cudzom jazyku, alebo 8x A podľa kom-
pozitného ukazovateľa charakterizujúceho existenciu spoločných medzinárodných programov). V iných sú naopak úspešní menej 
(10 x hodnotenia kategórie E a 16x kategórie D v podiele zahraničných absolventov doktorandského štúdia, alebo 8 x E a 13 x D 
podľa podielu bakalárskych študijných programov ponúkaných v cudzom jazyku). 

Na úrovni inštitúcií sú v dimenzii medzinárodná orientácia najlepšie Uczelnia Łazarskiego w Warszawiea Wyższa Szkoła Planowa-
nia Strategicznego w Dąbrowie Górniczej s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 3 zo 6 ukazovateľov tejto dimenzie (podiel ba-
kalárskych študijných programov ponúkaných v cudzom jazyku, podiel magisterských študijných programov ponúkaných v cudzom 
jazyku a kompozitný ukazovateľ charakterizujúci existenciu spoločných medzinárodných programov). 

V dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce sú poľské inštitúcie najúspešnejšie v ukazovateli podielu vedeckých výstupov vznik-
nutých v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdialenosť do 50 km). V tomto ukazovateli dosahuje najvyššie hodno-
tenie kategórie A 17 z nich. Naopak, podľa podielu tzv. externých príjmov za výskumnú činnosť plynúcu z regionálnych zdrojov sú 
poľské vysokoškolské inštitúcie hodnotené podpriemerne (13 x kategória E).

Na úrovni inštitúcií sú v dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce najlepšie Politechnika Krakowskaim. T. Kościuszki, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 
Uniwersytet Warszawski a Politechnika Warszawska, s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 3 z 5 ukazovateľov tejto dimenzie.
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Adam Mickiewicz U Poznań B B D C D
AGH U Sci & Tech Krakow C B - A -
Bialystok U Tech - - - D -
U Białystok - - B D -
U Economy Bydgoszcz A A B x E
U Tech & Life Sci Bydgoszcz - - C C -
Cracow U Economics A A - A E
Cracow U Tech A A B A -
Pedagogical U Cracow - - A A E
Dąbrowa Górnicza Bus.School. A A D x A
Sch. of High. Prof. Educ. Elblag - x B x E
Gdańsk U Tech C C C C E
Medical U Gdansk B B C A E
U Gdansk - - D B -
U Inf. Tech. & Management B B B C D
Jagiellonian U A B D A E
U Economics Katowice - - B x -
Kozminski U - - C x -
Lazarski U A A C x A
Lodz U Tech - - C D A
Medical U Lodz B B - A E
U Lodz D C C B C
Nicolaus Copernicus U Toruń B B C D E
Poznan U Tech - - B B -
Poznań U Economics - - B A -
U Security Poznan - x - x -
Medical U Silesia x x - A x
U Silesia Katowice C B - C E
Silesian U Tech A A - C A
Maritime U Szczecin - - - A A
U Szczecin C C B D E
Vistula U A A B x -
Medical U Warsaw - - - A A
Military U Tech Warsaw - - D A -
U Finance & Man. Warsaw - - - A -
U Warsaw A A C A B
Warsaw U Life Sciences C C - A A
Warsaw U Tech A A C A E
W.Pomeranian Business Sch. - - B - x
U Wrocław - - - C -
Wroclaw U Tech B B B C E
Wrocław U Economics - - B A -

Zdroj: U-Multirank 2015

Regionálna angažovanosť
Absolventi 

bakalárskeho štúdia 
pracujúci v regióne
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Stáže študentov v 
regióne

Spoločné regionálne 
publikácie

Príjmy z regionálnych 
zdrojov

V charakteristikách vzdelávacej činnosti je najlepšie hodnotená Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ktorá ako jediná dosahuje 
v tejto dimenzii 2 x hodnotenie kategórie A a 2 x hodnotenia kategórie B. Najvyššiu mieru úspešného dokončenia bakalárskeho štú-
dia majú Uniwersytet Medyczny a Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (kategória A) a mieru úspešného dokončenia magisterského 
štúdia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (kategória B).
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Adam Mickiewicz U Poznań C B A A
AGH U Sci & Tech Krakow D - A A
Bialystok U Tech - - B C
U Białystok - - A -
U Economy Bydgoszcz C B B B
U Tech & Life Sci Bydgoszcz - - - -
Cracow U Economics C C B C
Cracow U Tech D B B A
Pedagogical U Cracow D D A A
Dąbrowa Górnicza Bus.School. B B A B
Sch. of High. Prof. Educ. Elblag D x C x
Gdańsk U Tech C D B C
Medical U Gdansk A D B A
U Gdansk - - A -
U Inf. Tech. & Management C B B B
Jagiellonian U C D C B
U Economics Katowice B B A A
Kozminski U - - B A
Lazarski U A B B B
Lodz U Tech D C C C
Medical U Lodz D D B A
U Lodz C B A A
Nicolaus Copernicus U Toruń C C A A
Poznan U Tech - - A B
Poznań U Economics C C A A
U Security Poznan - x D x
Medical U Silesia x x x x
U Silesia Katowice C C B B
Silesian U Tech C C - -
Maritime U Szczecin D C A A
U Szczecin C B A A
Vistula U B B B B
Medical U Warsaw C C A B
Military U Tech Warsaw - - B C
U Finance & Man. Warsaw - - - -
U Warsaw D C B C
Warsaw U Life Sciences C C C D
Warsaw U Tech D D A A
W.Pomeranian Business Sch. B B B D
U Wrocław - - - -
Wroclaw U Tech D B B B
Wrocław U Economics - - - -

Zdroj: U-Multirank 2015

Výučba a vzdelávanie
Podiel absolventov 
bakalárskeho štúdia

Podiel absolventov 
magisterského štúdia

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (bakalári)

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (magistri)

1.5 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia 
SCIMAGO Institutions Rankings

Do hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking (SIR), ktorá je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCImago (zlo-
ženej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity), je zaradených 53 poľských vysokoškolských inštitúcií. Zverejňované údaje sa 
vždy vzťahujú k celosvetovo najlepšej inštitúcii v danom ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100.

Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus sú najúspešnejšie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (4,18 % výsledku 
najlepšej svetovej inštitúcie), Uniwersytet Warszawski (3,26 %) a Politechnika Warszawska (2,99 %). Najlepšie národné výsledky 
v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý hovorí o absolútnom počte vedeckých výstupov danej inštitúcie, ktoré sú citované v paten-
toch (zdroj: databáza PATSTAT), dosahujú Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Warszawskaa Politechnika Wrocławska. 
Podľa ukazovateľa Technological Impact, vyjadrujúceho relatívny podiel danej inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citova-
ných v patentoch, sú najlepšími Pomorski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska a Gdański Uniwersytet Medyczny.
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Ďalšie ukazovatele hodnotia úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie. Podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie, 
zaznamenaných vo vyhľadávači Google, sú najviditeľnejšie  webové stránky Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie a podľa počtu 
odkazov smerujúcich na webové stránky inštitúcie (podľa ahrefs), tak isto Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, potom napríklad 
Uniwersytet Warszawski alebo Akademia Górniczo-Hutniczaim. St. Staszica w Krakowie.  

Jagiellonian University 4,18 1,90 2,44 0,89 0,01
University of Warsaw 3,26 1,27 2,21 0,37 0,01
Warsaw University of Technology 2,99 1,46 3,08 0,03 0,01
Wroclaw University of Technology 2,72 1,37 3,14 0,02 0,01
AGH University of Science and Technology 2,68 0,59 1,40 0,04 0,01
Adam Mickiewicz University 1,99 0,49 1,34 0,25 0,00
Silesian University of Technology 1,68 0,34 1,28 0,15 0,01
Medical University of Warsaw 1,67 1,02 3,14 0,01 0,00
Nicolaus Copernicus University 1,63 0,54 1,74 0,04 0,00
Medical University of Lodz 1,60 1,32 4,30 0,00 0,00
University of Wroclaw 1,58 0,29 0,99 0,05 0,00
Poznan University of Medical Sciences 1,58 0,59 1,86 0,00 0,00
Technical University of Lodz 1,55 0,49 1,92 0,01 0,00
University of Silesia 1,54 0,39 1,40 0,23 0,01
Gdansk University of Technology 1,41 0,44 1,98 0,02 0,00
Medical University of Silesia 1,38 0,73 2,79 0,01 0,00
Wroclaw Medical University 1,37 0,68 2,56 0,01 0,00
Poznan University of Technology 1,25 1,02 5,52 0,05 0,00
Medical University of Lublin 1,20 0,54 2,38 0,06 0,01
Medical University of Gdansk 1,11 1,12 5,17 0,00 0,00
University of Lodz 1,03 0,10 0,52 0,19 0,00
Maria Curie Sklodowska University 1,02 0,54 2,79 0,05 0,00
University of Warmia and Mazury 0,98 0,05 0,29 0,04 0,00
University of Gdansk 0,94 0,59 3,31 0,01 0,00
West Pomeranian University of Technology 0,85 0,29 1,92 0,05 0,00
Medical University of Bialystok 0,83 0,83 5,06 0,01 0,00
Warsaw University of Life Sciences 0,78 0,34 2,44 0,05 0,00
Military University of Technology 0,73 0,39 3,37 0,00 0,00
University of Life Sciences in Poznan 0,68 0,39 1,69 0,02 0,00
Pomeranian Medical University 0,61 0,78 6,63 0,00 0,00
Czestochowa University of Technology 0,60 0,05 0,47 0,04 0,00
Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology 0,57 0,05 0,52 0,07 0,00
Bialystok University of Technology 0,50 0,10 1,16 0,04 0,00
Rzeszow University of Technology 0,49 0,10 1,10 0,04 0,00
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences 0,48 0,20 2,15 0,00 0,00
University of Agriculture in Krakow 0,46 0,05 0,58 0,05 0,00
University of Rzeszow 0,44 0,20 2,38 0,01 0,00
University of Technology and Life Sciences 0,42 0,10 1,28 0,03 0,01
University of Bialystok 0,39 0,20 2,79 0,07 0,00
Pedagogical University of Kielce 0,35 0,05 0,76 0,00 0,01
University of Szczecin 0,33 0,05 0,81 0,00 0,00
Opole University 0,27 0,05 0,99 0,06 0,00
Gdynia Maritime University 0,26 0,15 4,24 0,03 0,00
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw 0,19 0,10 3,02 0,14 0,00
Jan Dlugosz University - 0,10 2,73 0,03 0,00
University of Zielona Gora - 0,00 0,00 0,10 0,00
Koszalin University of Technology - 0,00 0,00 0,05 0,00
Lublin University of Technology - 0,00 0,00 0,04 0,00
Kielce University of Technology - 0,00 0,00 0,02 0,00
University of Life Sciences in Lublin - 0,00 0,00 0,02 0,00
Opole University of Technology - 0,00 0,00 0,01 0,01
Pedagogical University of Cracow - 0,00 0,00 0,00 0,00
University of Podlasie - - - - -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu výstupov v databáze Scopus Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014

SCIMAGO Institutions Rankings,                            
Poľsko 2014

Výstup v Scopus  (2008-
2012)

Inovatívne poznatky Technologický vplyv
Viditeľnosť webovej 

stránky inštitúcie
Linky odkazujúce na 

webstránku inštitúcie
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zo zdrojov EÚ

5.6

VYSOKÉ ŠKOLY V RAKÚSKU



476 KVALITA A ZODPOVEDNOSŤ

1 Vysoké školy v Rakúsku

Počet obyvateľov (2014) 8,5 mil. 5,4 mil.
Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) 376 tis. 221 tis.
Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (2012) 20% 4%
Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (2012) 18 tis. (10 tis. v Nemecku) 36 tis. (25 tis. v ČR)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania 53 % + 17 % (2012) 61 % + 1 % (2012)

(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty ) 53 % + 16 % (2010) 65 % + 1 % (2010)
37 % + 9 % (2005) 59 % + 1 % (2005)
34 % + ? % (2000) 37 % + 3 % (2000)

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 20% 19%
Verejné a súkromné výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 1,43 %) 1,48 % 1,00 %
Jednotkové výdavky na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (EU21 39 %) 35% 33%
Poradie podľa hodnotenia VŠ systémov Universitas 21 Ranking  (skóre 0-100 %) 13. (74,6 %) 36. (47,4 %)

Zdroje (Resources ) 11. (76,0 %) 41. (38,8 %)
Prostredie (Environment ) 23. (84,2 %) 35. (79,0 %)
Otvorenosť (Connectivity) 2. (89,7 %) 34. (42,4 %)
Výsledky (Output ) 20. (46,7 %) 33. (29,0 %)

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

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Rakúsko (AT) Slovensko (SK)

Rakúsko je relatívne malá až stredne veľká (stredoeurópska) členská krajina Európskej únie, s počtom obyvateľov približne 8,5 
milióna v roku 2014 (Eurostat). Podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (vzťahujúcich sa k roku 
2012) bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných 376 tisíc študentov (z toho 20 % s cudzím štátnym občianstvom). Osemnásť tisíc 
Rakúšanov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich takmer 10 tisíc, teda viac ako 1/2 v Nemecku). Čistá miera 
vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje 53 % vo vysokoškolskom sektore a 17 % v nevysokoškolskom sektore.

Rakúsko dosahuje z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie európsky podpriemerné hodnoty. Zatiaľ čo priemer krajín 
EÚ21 predstavuje 30 % (OECD EaG 2014), v rakúskej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je s vysokoškolským vzdelaním 
20 % obyvateľov. Menší podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe len Česká republika (19 %), Slovensko (19 %), 
Portugalsko (18 %) a Taliansko (16 %).

V rámci Európy ide o krajinu, ktorej podiel investícií finančných prostriedkov do vysokoškolského vzdelávania je niečo málo nad 
úrovňou európskeho priemeru. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú v Rakúsku 1,48 % hrubého domá-
ceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 predstavuje 1,43 % HDP (OECD EaG 2014). Z európskych krajín vynakladá na 
vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom k HDP podobne napríklad Írsko (1,48 % HDP), alebo Česká republika (1,43 % HDP).

Pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín sa však úroveň investícií do vysokého školstva ukazuje ako podpriemerná. Jednotkové 
výdavky na študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú v Rakúsku (rovnako ako 
napríklad v Českej republike) 35 % HDP na obyvateľa. Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 
% HDP na obyvateľa.

V Rakúsku je na základe prebiehajúceho Bolonského procesu čiastočne implementovaný systém 3 stupňov vysokoškolského vzdelá-
vania (ISCED 6 – 8). Ďalej sú ponúkané tzv. krátke študijné programy (ISCED 5):

– Krátke štúdium (ISCED 5)

Krátke štúdium zahŕňa všetky pomaturitné kvalifikácie, ktoré absolventom stredoškolského štúdia poskytujú odborné znalosti, 
schopnosti a kompetencie. Štúdium je typicky realizované prakticky orientovaným spôsobom, so zameraním na konkrétne 
povolanie. Krátke štúdium poskytujú školy pre vyššie odborné vzdelávanie (Colleges for Higher Vocational Education, BHS) 
od 4. stupňa, školy poskytujúce ďalšie vzdelávanie, kurzy pre zamestnancov (Aufbaulehrgänge) a post – sekundárne kurzy 
odborného vzdelávania a tiež priemyselné, stavebné a iné remeselnícke školy.

– Bakalárske štúdium (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Bakalárske študijné programy poskytujú v Rakúsku 3 typy inštitúcií: univerzity, univerzity aplikovaných vied a pedagogické 
vysoké školy. Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky, vo výnimočných prípadoch s ohľadom na zabezpečenie zamestnateľnosti 4 
roky, ak je porovnateľná s trvaním štúdia v iných krajinách.
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Bakalárske štúdium je ponúkané v nasledujúcich oblastiach: umenie, humanitné vedy, filozofia, ekonomické vedy, technické 
vedy, právo, lekárske a zdravotné vedy, prírodné vedy, spoločenské vedy, učiteľstvo, teológia a veterinárna medicína.

– Magisterské štúdium nadväzujúce (ISCED 7) – štandardná dĺžka 2 – 3 roky (120 – 180 ECTS);

Magisterské študijné programy poskytujú v Rakúsku predovšetkým univerzity, univerzity aplikovaných vied a okrajovo aj nie-
ktoré pedagogické vysoké školy. Magisterské štúdium je ponúkané v rovnakých oblastiach ako bakalárske štúdium: umenie, 
humanitné vedy, filozofia, ekonomické vedy, technické vedy, právo, lekárske a zdravotné vedy, prírodné vedy, spoločenské 
vedy, učiteľstvo, teológia a veterinárna medicína.

Napriek tomu, že väčšina vysokoškolských inštitúcií už zaviedla systém 3 stupňov vysokoškolského vzdelávania (v súlade 
s Bolonským procesom), veľká časť študentov je stále zapísaná v akreditovaných tradičných dlhých magisterských progra-
moch. Zatiaľ čo na verejných univerzitách je väčšina študentov zapísaná práve v rámci dlhého magisterského štúdia (73 %), 
na súkromných univerzitách je to výrazne menej (30 %), ešte menej na univerzitách aplikovaných vied (3 %) a najmenej na 
pedagogických vysokých školách (1 %).

– Doktorandské štúdium (ISCED 8) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Doktorandské študijné programy ponúkajú verejné a súkromné univerzity, ktoré majú oprávnenie na udeľovanie doktorátu. 
Povinnosťou univerzít je rozvíjať a publikovať kurikulum všetkých ponúkaných doktorandských študijných programov.

Podľa databázy Eurostatu bolo v roku 2013 na vysokoškolské štúdium v Rakúsku zapísaných 422 tisíc študentov, z toho prevažná 
väčšina (84 %) na verejných inštitúciách. Zvyšných 16 % študentov je zapísaných na súkromných inštitúciách pod štátnym vplyvom. 
43 % týchto študentov je v Rakúsku zapísaných na bakalárske štúdium (ISCED 6). Na magisterské štúdium (ISCED 7) je zapísaných 
33 % všetkých vysokoškolákov. Krátke štúdium (ISCED 5), ktoré je v Rakúsku výhradne profesijne orientované, má zapísaných 18 % 
študentov a na doktorandskom štúdiu (ISCED 8) 6 % študentov. 

ISCED 5 63 353 13 447 13 447 - 76 800
ISCED 5 - odborná príprava na školách a na pracovisku - - - - -
ISCED 5 - všeobecný/univerzitný - - - - -
ISCED 5 - odborný/profesionálny 63 353 13 447 13 447 - 76 800

ISCED 6 142 936 37 298 37 298 - 180 234
ISCED 6 - univerzitný - - - - -
ISCED 6 - profesionálny - - - - -

ISCED 7 124 376 15 711 15 711 - 140 087
ISCED 7 - univerzitný - - - - -
ISCED 7 - profesionálny - - - - -

ISCED 8 25 300 356 356 - 25 657
ISCED 5-8 355 966 66 813 66 813 - 422 778

Zdroj: Eurostat a SVP PedF UK

Verejné inštitúcie Súkromné inštitúcie Súkromné inštitúcie pod 
štátnym vplyvom

Nezávislé súkromné 
inštitúcie

TOTAL
Počty študentov podľa stupňa vzdelávania a právneho 

statusu inštitúcií, Rakúsko 2013

Rakúsky vysokoškolský systém rozlišuje nasledovné typy inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské študijné programy: verejné univerzi-
ty, súkromné univerzity, univerzity aplikovaných vied a pedagogické vysoké školy. K nim je treba vziať do úvahy aj vyššie odborné 
školy.

V prípade rakúskych vysokých škôl je opodstatnené spomenúť aj niekoľko podstatných faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj, autonómiu 
a činnosti. Ide predovšetkým o rozdielne prístupy k zabezpečeniu kvality a jej hodnotenia, o rozdiely vo financovaní a určovaní 
počtu prijímaných uchádzačov.

– Verejné univerzity majú rozsiahlu mieru autonómie. Nepodliehajú akreditácii, ale ich vnútorné systémy zabezpečenia a riade-
nia kvality podliehajú auditu so 7 rokov platnou certifikáciou. Musia však zabezpečiť široký prístup ku vzdelaniu pre všetkých 
oprávnených uchádzačov o štúdium. Ich financovanie je súčasťou celkového trojročného kontraktu so štátom, a to vrátane 
špecifikácie cieľov vzdelávacej a výskumnej činnosti a tiež rozvoja celej univerzity s tým, že môžu mať aj príjmy z iných zdrojov.

– Súkromné univerzity podliehajú inštitucionálnej akreditácii Agentúrou pre zabezpečenie kvality a akreditáciu s obmedzenou 
platnosťou a študijné programy sú akreditované s platnosťou viazanou na trvanie tejto akreditácie. Súkromné univerzity sú 
financované zo súkromných prostriedkov, vrátane školného.

– Univerzity aplikovaných vied („vysoké odborné školy“) sú zamerané viac profesijne, so silnejšou väzbou na trh práce a regióny. 
Podliehajú inštitucionálnej akreditácii, pričom je po 6 rokoch nutná re-akreditácia. V prípade úspechu získavajú neobmedzenú 
inštitucionálnu akreditáciu a podliehajú obdobnému systému auditu vnútorného systému riadenia kvality ako verejné univerzity. 
Ich študijné programy podliehajú akreditácii, ktorá je platnosťou viazaná na inštitucionálnu akreditáciu. Štúdium je z veľkej 
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časti financované z verejných rozpočtov. Základ pre financovanie na danej škole určuje stanovený počet študijných miest v 
jednotlivých odboroch. To vedie v prípade väčšieho záujmu k nutnosti výberu z uchádzačov.

– Samostatnú skupinu tvoria vysoké školy pedagogické, ktoré na rozdiel od ostatných vysokých škôl spadajú do kompetencie 
Ministerstva školstva a ženských záležitostí, ktoré tiež dohliadajú na ich kvalitu a financovanie.

1.1 Univerzity – verejné a súkromné

Verejné univerzity: - - 49% 31% 11% 9% 285 746 24% - -
Universität Wien PUB - 46% 35% 9% 10% 88 461 25% - -
Universität Graz PUB - 43% 39% 11% 7% 28 131 11% - -
Universität Innsbruck PUB - 46% 34% 10% 10% 27 172 38% - -
Technische Universität Wien PUB - 66% 8% 18% 9% 26 503 26% - -
Wirtschaftsuniversität Wien PUB - 86% 0% 9% 5% 22 026 26% - -
Universität Linz PUB - 29% 55% 8% 8% 17 752 9% - -
Universität Salzburg PUB - 48% 28% 14% 10% 14 951 30% - -
Technische Universität Graz PUB - 63% 11% 16% 9% 12 325 15% - -
Universität für Bodenkultur Wien PUB - 65% 0% 28% 8% 10 941 19% - -
Universität Klagenfurt PUB - 56% 18% 13% 13% 9 166 15% - -
Medizinische Universität Wien PUB - - 82% 1% 17% 6 946 25% - -
Medizinische Universität Graz PUB - 11% 77% 3% 9% 3 651 21% - -
Montanuniversität Leoben PUB - 71% 11% 7% 11% 3 167 12% - -
Medizinische Universität Innsbruck PUB - 2% 87% 0% 11% 2 752 45% - -
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien PUB - 26% 52% 13% 9% 2 599 48% - -
Veterinärmedizinische Universität Wien PUB - 11% 71% 2% 16% 2 045 35% - -
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz PUB - 54% 13% 27% 6% 1 632 58% - -
Universität für angewandte Kunst Wien PUB - 5% 76% 6% 13% 1 546 37% - -
Universität Mozarteum Salzburg PUB - 41% 31% 22% 6% 1 474 57% - -
Akademie der bildenden Künste Wien PUB - 6% 74% 6% 14% 1 398 42% - -
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz PUB - 33% 36% 24% 6% 1 108 22% - -
Universität für Weiterbildung Krems PUB - - - - - - - - -
Súkromné univerzity: - - 59% 11% 25% 5% 6 748 40% - -
Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik (UMIT)PRIV - 60% 0% 25% 15% 1 138 27% - -
Sigmund Freud Privatuniversität Wien PRIV - 43% 0% 48% 9% 1 032 31% - -
Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg PRIV - 57% 33% 0% 10% 743 20% - -
Konservatorium Wien Privatuniversität PRIV - 74% 0% 26% - 738 61% - -
Anton Bruckner Privatuniversität PRIV - 74% 0% 26% - 713 46% - -
Webster University Vienna - Private University PRIV - 71% 0% 29% - 581 82% - -
Katholische Theologische Privatuniversität Linz PRIV - 47% 38% 10% 5% 446 23% - -
Danube Private University PRIV - - 72% 28% - 425 76% - -
MODUL University Vienna PRIV - 74% 0% 26% - 325 60% - -
Privatuniversität der Kreativwirtschaft PRIV - 84% 0% 16% - 315 5% - -
Privatuniversität Schloss Seeburg PRIV - 78% 0% 22% - 292 23% - -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 49% 30% 12% 9% 292 494 25% - -
PRIEMER (nevážený) - - 49% 31% 16% 10% 9 140 33% - -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

ISCED 5
Univerzity (2012)

Právny 
status

Študenti podľa stupňov VŠ vzdelávania
Zahraniční 
študenti

Herfindahlov index

ISCED 6
ISCED 7 

dlhý
ISCED 7 
krátky

ISCED 8
ISCED 5-8 
CELKOM 

ISCED 5-7 
študenti

ISCED 8 
absolventi

Celkovo 34 inštitúcií univerzitného typu (z toho 22 verejných a 12 súkromných) poskytuje študijné programy vo všetkých stupňoch 
vysokoškolského vzdelávania, okrem krátkeho štúdia (ISCED 5). Ide o bakalárske, magisterské a doktorandské programy (ISCED 
6-8). Na týchto 34 univerzitách je zapísaných približne 70 % vysokoškolákov Rakúska (ETER 2012) a databáza ETER poskytuje 
údaje o všetkých 22 verejných a 11 súkromných univerzitách.

Medzi rakúskymi univerzitami sú značné rozdiely v štruktúre študentov zapísaných v jednotlivých stupňoch štúdia. Na úrovni ve-
rejných univerzít predstavuje priemerný podiel študentov v bakalárskom štúdiu 49 % a na úrovni súkromných univerzít 59 %. Tieto 
hodnoty sú však z dôvodu veľkých rozdielov medzi jednotlivými inštitúciami – v rozsahu od 0 do 86 % študentov, ale aj vďaka znač-
nému podielu „dlhých magisterských programov“ v niektorých špecifických odboroch, skresľujúce. Priemerný podiel zahraničných 
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študentov na verejných univerzitách predstavuje 24 %, na súkromných 40 %. Aj tu evidujeme rozdiely od niekoľkých percent až po 
58 %, respektíve až 82 %.

Hodnoty Herfindahlovho indexu vypovedajú o šírke zamerania rakúskych univerzít z hľadiska poskytovaného odboru štúdia, žiaľ 
v databáze ETER nie sú dostupné.

1.2 Univerzity aplikovaných vied
Celkovo 21 univerzít aplikovaných vied (z toho 20 súkromných pod štátnym vplyvom a iba 1 verejná) poskytuje študijné programy 
najmä bakalárskeho štúdia (70 % študentov), nadväzujúceho magisterského štúdia (29 % študentov) a dlhého magisterského štúdia 
(1 % študentov), s výrazným dôrazom na profesijné zameranie a prípravu na povolanie. Doktorandské štúdium (ISCED 8) tento typ 
inštitúcií neposkytuje. Na týchto 21 inštitúciách je zapísaných približne 10 % vysokoškolských študentov Rakúska (ETER 2012).

Väčšina študentov rakúskych univerzít aplikovaných vied je zapísaná v rámci bakalárskeho štúdia. Medzi školami sú však z tohto 
pohľadu výrazné rozdiely, a to v rozsahu od 54 % do 95 %. To je zrejme dané počtom akreditovaných magisterských programov 
a počtom financovaných študijných miest (pozri vyššie). Značné rozdiely zaznamenávame tiež v podiele zahraničných študentov, 
ktorý dosahuje hodnoty od 0 % do 90 %.

FH OÖ Studienbetriebs GmbH PRIV GD - 67% 2% 31% - 4 638 8% - -
Fachhochschule Campus Wien PRIV GD - 71% 0% 28% - 4 185 9% - -
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH PRIV GD - 72% 4% 25% - 3 752 9% - -
Fachhochschule Technikum Wien PRIV GD - 61% 0% 39% - 3 382 14% - -
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtsch. und Tech. PRIV GD - 67% 0% 33% - 3 258 12% - -
Fachhochschule Salzburg GmbH PRIV GD - 73% 1% 26% - 2 472 28% - -
MCI - Manag. Center Innsbruck International Hochschule PRIV GD - 72% 2% 27% - 2 416 32% - -
FHW-Fachhochschul-Sudiengänge Betriebs- und Forsch... PRIV GD - 71% - 29% - 2 391 7% - -
Fachhochschule Kärnten PRIV GD - 74% 0% 26% - 2 087 13% - -
IMC Fachhochschule Krems GmbH PRIV GD - 73% 0% 27% - 2 067 11% - -
Fachhochschule St. Pölten GmbH PRIV GD - 75% 0% 25% - 1 918 5% - -
Fachhochschule des bfi Wien GmbH PRIV GD - 74% 0% 26% - 1 864 14% - -
Fachhochschule Burgenland GmbH PRIV GD - 54% 0% 46% - 1 567 14% - -
FHS Kufstein Tirol Bildungs GmbH PRIV GD - 77% 0% 23% - 1 423 49% - -
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH PRIV GD - 69% 0% 31% - 1 167 2% - -
Fachhochschule Vorarlberg GmbH PRIV GD - 71% 0% 29% - 1 089 25% - -
FH Gesundheitsberufe Oberösterreich PRIV GD - 95% 0% 5% - 771 1% - -
FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH PRIV GD - 70% 0% 30% - 573 20% - -
FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung ... PRIV GD - 77% 0% 23% - 539 7% - -
Lauder Business School PRIV GD - 70% 0% 30% - 261 90% - -
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport PUB - 78% 0% 22% - 231 0% - -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 70% 1% 29% - 42 051 14% - -
PRIEMER (nevážený) - - 72% 0% 28% - 2 002 18% - -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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Univerzity aplikovaných vied (2012)
Právny 
status

Študenti podľa stupňov VŠ vzdelávania
Zahraniční 
študenti

Hodnoty Herfindahlovho indexu, ktoré vypovedajú o šírke zamerania rakúskych univerzít aplikovaných vied z hľadiska poskytova-
ného odboru štúdia, žiaľ v databáze ETER nie sú dostupné.

1.3 Pedagogické vysoké školy
Celkovo 16 pedagogických vysokých škôl (v databáze ETER 14, z toho 9 verejných a 5 súkromných) poskytuje študijné programy 
najmä v bakalárskom štúdiu (97 % študentov) a 7 z nich tiež v nadväzujúcom magisterskom štúdiu (3 % študentov). Doktorandské 
štúdium (ISCED 8) tento typ inštitúcií neposkytuje. Na týchto 14 inštitúciách sú zapísané približne 3 % vysokoškolských študentov 
Rakúska (ETER 2012).
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Väčšina študentov rakúskych pedagogických škôl je zapísaná v bakalárskom štúdiu. U viac ako polovice škôl ide o 100 % študentov. 
Ani medzi ostatnými školami však nie sú z tohto pohľadu rozdiely (91 – 97 % študentov v bakalárskom štúdiu). Rozdiely sú naopak v 
podiele zahraničných študentov. Ten je ale s priemerom 6 % v porovnaní s inými typmi vysokých škôl podstatne nižší.

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems PRIV - 94% 0% 6% - 2 509 6% - -
Pädagogische Hochschule Wien PUB - 100% - 0% - 2 454 6% - -
Pädagogische Hochschule Oberösterreich PUB - 97% 0% 3% - 1 821 4% - -
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz PRIV - 91% 0% 9% - 1 338 3% - -
Pädagogische Hochschule Steiermark PUB - 100% 0% 0% - 1 330 3% - -
Pädagogische Hochschule Tirol PUB - 100% - - - 992 7% - -
Pädagogische Hochschule Niederösterreich PUB - 100% - - - 990 4% - -
Pädagogische Hochschule Salzburg PUB - 100% - - - 980 13% - -
Pädagogische Hochschule Kärnten PUB - 97% - 3% - 577 8% - -
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien PUB - 91% 0% 9% - 457 8% - -
Pädagogische Hochschule Vorarlberg PUB - 100% - - - 446 5% - -
Kirchliche Pädagogische Hochschule der Stiftung der Diözese Graz-SeckauPRIV - 100% - - - 426 5% - -
Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein PRIV - 100% - - - 373 3% - -
Private Pädagogische Hochschule Stiftung Burgenland PRIV - 100% - - - 307 2% - -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 97% 0% 3% - 15 000 6% - -
PRIEMER (nevážený) - - 98% 0% 4% - 1 071 5% - -
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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Hodnoty Herfindahlovho indexu, ktoré vypovedajú o šírke zamerania rakúskych pedagogických vysokých škôl z hľadiska poskyto-
vaného odboru štúdia, žiaľ v databáze ETER nie sú dostupné.

1.4 Školy a inštitúcie poskytujúce krátke študijné programy
Krátke, profesijne zamerané vzdelávanie (ISCED 5), vrátane vzdelávania dospelých, poskytujú rôzne vyššie odborné školy, reme-
selné školy a inštitúcie pre vzdelávanie dospelých. Na týchto inštitúciách je zapísaných približne 18 % študentov (vysokoškolského 
a tzv. krátkeho) vzdelávanie v Rakúsku.

1.5 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia U-Multirank
V európskom multidimenzionálnom hodnotení vysokých škôl s názvom U-Multirank, ktoré posudzuje inštitúcie podľa 31 ukazovate-
ľov, zaradených do 5 dimenzií, na škále v rozmedzí od kategórie A (veľmi dobrá), až po kategóriu E (slabá), je zaradených 16 ra-
kúskych vysokoškolských inštitúcií. Ide konkrétne o 12 verejných univerzít, 1 súkromnú univerzitu (MODUL University Vienna) a 3 súk-
romné univerzity aplikovaných vied pod štátnym vplyvom (Fachhochschule Wiener Neustadt Für Wirtschafts & Tech., Fachhochschule 
Kärnten a IMC Fachhochschule Krems GmbH).

V ukazovateľoch úrovne výskumnej činnosti dosahujú rakúske vysokoškolské inštitúcie celkovo priemerné, až nadpriemerné výsledky 
(napríklad 11x hodnotenie kategórie A podľa ukazovateľa podielu tzv. post-doc pracovných miest na celkovom počte akademic-
kých pracovníkov a 9x A podľa ukazovateľa podielu externých príjmov plynúcich z výskumnej činnosti) . Podľa absolútneho počtu 
vedeckých výstupov v databáze Web of Science dosahuje najlepšie výsledky Universität Wien (8 040 výstupov), avšak pri zohľad-
není veľkosti inštitúcie, meranej počtom študentov, dosahuje najlepšie výsledky Medizinische Universität Innsbruck (1,18 výstupu na 
študenta).

Rakúske inštitúcie dosahujú napríklad 3x hodnotenie kategórie A a 9x hodnotenie kategórie B podľa ukazovateľa priemerného 
počtu citácií vedeckých výstupov alebo 6x hodnotenie kategórie A a 6x kategórie B, podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstu-
pov, ktoré v porovnaní s ostatnými publikáciami v rovnakom odbore a v tom istom roku patria medzi 10 % najčastejšie citovaných. 
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Universität Wien A A C A D A B A
Universität Graz A C C A E A B A
Universität Innsbruck B A A A A B C A
Technische Universität Wien B A A A - B C A
Wirtschaftsuniversität Wien B D D B E B C A
Universität Linz B D D A E A B A
Universität Salzburg B D D C - B B A
Technische Universität Graz B C A A - C B A
Universität für Bodenkultur Wien B C A A E A A A
Medizinische Universität Wien B A A A E A B -
Medizinische Universität Graz C B A A - B B A
Medizinische Universität Innsbruck B B A - - B B -
MODUL University Vienna x D D - E x x A
Fachhochsch. Wiener Neustadt für Wirts. & Tech. A D D D E A D x
Fachhochschule Kärnten D D D D D D B x
IMC Fachhochschule Krems GmbH x D D C E x x x

Zdroj: U-Multirank 2015
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citované 

publikácie
Výskumná činnosť

Rakúske inštitúcie sú úspešné aj v niektorých ukazovateľoch úrovne prenosu znalostí (napríklad 9x hodnotenie kategórie A podľa 
ukazovateľa podielu vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci so súkromnými a podnikateľskými partnermi, alebo 10x hod-
notenie kategórie A v ukazovateli podielu publikácií citovaných v patentoch). V iných ukazovateľoch sú však menej úspešné, a to 
napríklad zhodne 6x hodnotenie kategórie E podľa absolútneho aj relatívneho počtu udelených patentov.

Na úrovni inštitúcií je najlepšia Technische Universität Wien, ktorá dosiahla najvyššie hodnotenie kategórie A v 6 z 8 ukazovateľov 
zaradených v tejto dimenzii a tiež Technische Universität Graz s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 5 z 8 ukazovateľov.

Universität Wien B D D D x D A D
Universität Graz B A D D x D A C
Universität Innsbruck A A C C D C A D
Technische Universität Wien A A A A A A B C
Wirtschaftsuniversität Wien D A E E x E D A
Universität Linz A A D D x D A C
Universität Salzburg C D E E x E A C
Technische Universität Graz A A B A A B A D
Universität für Bodenkultur Wien A A D D x B A D
Medizinische Universität Wien A D D C x D A D
Medizinische Universität Graz A C D D x D A D
Medizinische Universität Innsbruck A - D A x - A -
MODUL University Vienna x - E E x E x -
Fachhochsch. Wiener Neustadt für Wirts. & Tech. D D E E x - E D
Fachhochschule Kärnten A D E E x D E E
IMC Fachhochschule Krems GmbH x A E E x E x A

Zdroj: U-Multirank 2015

Udelené 
patenty 

(štandardizova
né)

Spolupráca 
priemyslu na 

patentoch 

Počet 
spoločností 
vzniknutých 
na základe 

Publikácie 
citované v 
patentoch

Príjmy z 
ďalšieho 

profesijného 
vzdelávania

Prenos znalostí

Publikácie v 
spolupráci s 

podnikateľský
mi partnermi

Príjmy zo 
súkromných 

zdrojov

Udelené 
patenty 

(absolútne 
údaje)

V dimenzii medzinárodná orientácia sú podľa niektorých ukazovateľov rakúske vysokoškolské inštitúcie úspešnejšie (14 x najvyššie 
hodnotenie kategórie A v ukazovateli podielu vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci s aspoň jedným zahraničným auto-
rom a v ukazovateli podielu zahraničných akademických pracovníkov). Naopak, v ukazovateli podielu bakalárskych študijných 
programov ponúkaných v cudzom jazyku je ich úspešnosť nižšia – 6 x hodnotenie kategórie E a 2 x D.
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Universität Wien D C A A A A
Universität Graz E D A A A C
Universität Innsbruck A A A A A A
Technische Universität Wien E B A A A A
Wirtschaftsuniversität Wien E A A A A B
Universität Linz C A B A A B
Universität Salzburg - D A - A A
Technische Universität Graz - D A A A A
Universität für Bodenkultur Wien E A A A A A
Medizinische Universität Wien x - B A A A
Medizinische Universität Graz E E A A A A
Medizinische Universität Innsbruck - - - - A -
MODUL University Vienna A A A A x -
Fachhochsch. Wiener Neustadt für Wirts. & Tech. D D A A A x
Fachhochschule Kärnten E A A A A x
IMC Fachhochschule Krems GmbH A A A A x x

Zdroj: U-Multirank 2015

Cudzojazyčné 
bakalárske študijné 

programy

Cudzojazyčné 
magisterské 

študijné programy
Mobilita študentov

Medzinárodní 
akademickí 
pracovníci

Spoločné 
medzinárodné 

publikácie

Medzinárodný 
stupeň 

doktorandského 
štúdia

Medzinárodná orientácia

V dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce sú rakúske inštitúcie najviac úspešné v ukazovateli podielu vedeckých výstupov 
vzniknutých v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdialenosť do 50 km) a tiež v ukazovateli podielu tzv. externých 
príjmov za výskumnú činnosť, plynúcich z regionálnych zdrojov. V nich dosahuje najvyššie hodnotenie kategórie A 6 inštitúcií.

Na úrovni inštitúcií je v dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce najlepšia Fachhochschule Kärnten s najvyšším hodnotením 
kategórie A podľa 3 z 5 ukazovateľov tejto dimenzie (podiel absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov za-
mestnaných vo svojom prvom zamestnaní v rovnakom regióne ako je sídlo školy a podiel tzv. externých príjmov za výskumnú činnosť, 
plynúcich z regionálnych zdrojov).

Universität Wien - - - B A
Universität Graz - - - A A
Universität Innsbruck - - - C E
Technische Universität Wien - - - A E
Wirtschaftsuniversität Wien B B C A E
Universität Linz - - - D D
Universität Salzburg - - - D -
Technische Universität Graz - - - A E
Universität für Bodenkultur Wien - - - A E
Medizinische Universität Wien x D B A -
Medizinische Universität Graz - - C C A
Medizinische Universität Innsbruck - - - D -
MODUL University Vienna - - D x -
Fachhochsch. Wiener Neustadt für Wirts. & Tech. - - B D A
Fachhochschule Kärnten A A B D A
IMC Fachhochschule Krems GmbH D D - x A

Zdroj: U-Multirank 2015

Regionálna angažovanosť
Absolventi 

bakalárskeho štúdia 
pracujúci v regióne

Absolventi 
magisterského štúdia 

pracujúci v regióne

Stáže študentov v 
regióne

Spoločné regionálne 
publikácie

Príjmy z regionálnych 
zdrojov

V charakteristikách vzdelávacej činnosti je najlepšie hodnotená IMC Fachhochschule Krems GmbH, ktorá dosahuje v 2 zo 4 ukazo-
vateľov tejto dimenzie hodnotenie kategórie A - najúspešnejšia je v podiele absolventov magisterských študijných programov absol-
vujúcich v štandardnej dobe štúdia a v miere úspešného dokončenia bakalárskeho štúdia. Najvyššiu mieru úspešného dokončenia 
magisterského štúdia dosahuje Universität Salzburg (kategória B).
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Universität Wien A - D D
Universität Graz D B D D
Universität Innsbruck C C D D
Technische Universität Wien D - D D
Wirtschaftsuniversität Wien D C D B
Universität Linz D D D D
Universität Salzburg D B D D
Technische Universität Graz D B D C
Universität für Bodenkultur Wien D B D D
Medizinische Universität Wien x B x C
Medizinische Universität Graz - B - -
Medizinische Universität Innsbruck - - - -
MODUL University Vienna - D B C
Fachhochsch. Wiener Neustadt für Wirts. & Tech. B B B D
Fachhochschule Kärnten B B B C
IMC Fachhochschule Krems GmbH A B B A

Zdroj: U-Multirank 2015

Výučba a vzdelávanie
Podiel absolventov 
bakalárskeho štúdia

Podiel absolventov 
magisterského štúdia

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (bakalári)

Absolventi v štandardnej 
dĺžke štúdia (magistri)

1.6 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia 
SCIMAGO Institutions Rankings

Do hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking (SIR), ktorá je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCI mago 
(zloženej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity), je zaradených 18 rakúskych vysokoškolských inštitúcií. Ide konkrétne o 16 
verejných univerzít, 1 súkromnú univerzitu (Paracelsus Medizinische Privatuniversität) a 1 súkromnú univerzitu aplikovaných vied pod 
štátnym vplyvom (FH Gesundheitsberufe Oberösterreich). Zverejňované údaje sa vždy vzťahujú k celosvetovo najlepšej inštitúcii 
v danom ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100.

Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus sú najúspešnejšie Technische Universitat Wien (4,96 % výsledku najlepšej 
svetovej inštitúcie), Universitat Wien (4,88 %) a Medizinische Universitat Wien (4,57 %). Medizinische Universitat Wien a Technische 
Universitat Wien dosahujú navyše najlepšie národné výsledky aj v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý vypovedá o absolútnom 
počte vedeckých výstupov danej inštitúcie, ktoré sú citované v patentoch (zdroj: databáza PATSTAT). Podľa ukazovateľa Technolo-
gical Impact, vyjadrujúceho relatívny podiel danej inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch, sú najlepšími 
Technische Universitat Graz (13,08 % výsledku najlepšej svetovej inštitúcie) a Paracelsus Medizinische Privatuniversitat (9,24 %).

Technische Universitat Wien 4,96 5,02 7,33 0,13 0,01
Universitat Wien 4,88 3,51 4,19 0,54 0,03
Medizinische Universitat Wien 4,57 7,51 8,60 0,06 0,04
Medizinische Universitat Innsbruck 2,42 4,19 8,95 0,00 0,00
Technische Universitat Graz 2,41 4,34 13,08 0,04 0,00
Universitat Innsbruck 2,39 1,51 3,84 0,68 0,02
Medizinische Universitat Graz 2,05 2,44 6,28 0,01 0,00
Johannes Kepler Universitat Linz 1,68 1,80 7,62 0,08 0,01
Karl Franzens Universitat Graz 1,67 2,54 8,84 0,04 0,01
Universitat fur Bodenkultur Wien 1,50 2,39 8,95 0,10 0,00
Universitat Salzburg 1,01 1,02 6,34 0,08 0,00
Veterinarmedizinische Universitat Wien 0,87 1,22 7,15 0,00 0,00
Montanuniversitat Leoben 0,76 0,29 2,38 0,04 0,01
Paracelsus Medizinische Privatuniversitat 0,66 1,17 9,24 0,00 0,00
Universitat Klagenfurt 0,49 0,39 7,85 0,04 0,00
Wirtschaftsuniversitat Wien 0,41 0,10 2,91 0,04 0,03
FH Oberosterreich 0,21 0,15 7,44 0,00 0,00
Donau Universitat Krems 0,16 0,20 7,56 0,01 0,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu výstupov v databáze Scopus Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014

SCIMAGO Institutions Rankings,                            
Rakúsko 2014

Výstup v Scopus  (2008-
2012)

Inovatívne poznatky Technologický vplyv
Viditeľnosť webovej 

stránky inštitúcie
Linky odkazujúce na 

webstránku inštitúcie

Ďalšie ukazovatele hodnotia úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie. Podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie, 
zaznamenaných vo vyhľadávači Google, sú najviditeľnejšie  webové stránky Universitat Innsbruck a na základe počtu odkazov 
smerujúcich na webové stránky inštitúcie (podľa ahrefs) je to Medizinische Universitat Wien.
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1 Vysoké školy na Slovensku

Počet obyvateľov (2014)
Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012)
Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (2012)
Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (2012)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania
(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty )

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %)
Verejné a súkromné výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 1,43 %)
Jednotkové výdavky na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (EU21 39 %)
Poradie podľa hodnotenia VŠ systémov Universitas 21 Ranking (skóre 0-100 %)

Zdroje (Resources )
Prostredie (Environment)
Otvorenosť (Connectivity)
Výsledky (Output )

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

33%
36. (47,4 %)
41. (38,8 %)
35. (79,0 %)
34. (42,4 %)
33. (29,0 %)

61 % + 1 % (2012)
65 % + 1 % (2010)
59 % + 1 % (2005)
37 % + 3 % (2000)

19%
1,00 %

5,4 mil.
221 tis.

4%
36 tis. (25 tis. v ČR)

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Slovensko (SK)

Slovensko je stredoeurópska členská krajina Európskej únie s približne 5,4 milióna obyvateľov (Eurostat, 2014). Podľa posledných 
dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (vzťahujúcich sa k roku 2012) bolo na vysoké školy zapísaných 221 tisíc štu-
dentov (z toho 4 % s cudzím štátnym občianstvom). 36-tisíc Slovákov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z toho 
25 tisíc, teda približne 2/3 v Českej republike). Čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania dosahuje 61 % vo vysokoškolskom 
sektore a 1 % v nevysokoškolskom sektore.

Slovenská republika dosahuje z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie európsky podpriemerné hodnoty. Zatiaľ čo 
priemer krajín EÚ21 predstavuje 30 % (OECD EaG 2014), v slovenskej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je s vysoko-
školským vzdelaním 19 % obyvateľov. Menší podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe len Portugalsko (18 %) a 
Taliansko (16 %).

V rámci Európy ide o krajinu, s podpriemerným podielom investícií finančných prostriedkov do vyššieho vzdelávania. Celkové (ve-
rejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú na Slovensku 1,00 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer 
krajín EU 21 predstavuje 43 % HDP (OECD EaG 2014). Z európskych krajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom 
k HDP menej iba Maďarsko (0,97 % HDP).

Veľmi nízke investície do vysokého školstva sa potvrdzujú aj pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín. Jednotkové výdavky na 
študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú na Slovensku 33 % HDP na obyvateľa. 
Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 % HDP na obyvateľa.

Podľa celkového hodnotenia v rebríčku U21 (Universitas 21) z roku 2015 je slovenský vysokoškolský systém hodnotený ako 36. 
najúspešnejší na svete (tzn. podobne ako Grécko, ktoré sa umiestnilo na 35. mieste a Srbsko na 37. mieste). Najlepšie sa Slovensko 
v roku 2015 umiestnilo na 33. mieste v dimenzii, ktorá zohľadňuje umiestnenie vysokých škôl danej krajiny v medzinárodných rebríč-
koch, ďalej počty vedeckých článkov a ich citácií a absolventov a ich zamestnateľnosť na trhu práce (Output). Naopak najhoršie, na 
41. mieste sa umiestnilo v dimenzii zohľadňujúcej verejné a súkromné výdavky na vysokoškolské vzdelávanie a výskum (Resources).

Na Slovensku je na základe prebiehajúceho Bolonského procesu čiastočne implementovaný systéme 3 stupňového vysokoškolského 
vzdelávania (ISCED 6 – 8), pričom okrajovo sú ponúkané aj tzv. krátke študijné programy (ISCED 5):

– Krátke štúdium (ISCED 5) – štandardná dĺžka 2 – 3 roky

Ide o vyššie odborné štúdium, ktoré ponúkajú stredné odborné školy a je určené absolventom stredoškolského vzdelávania s 
úspešne zloženou maturitnou skúškou. Nie je to vysokoškolské štúdium, to môžu podľa zákona poskytovať len vysokoškolské 
inštitúcie. Zákon však umožňuje transformáciu overených vyšších odborných programov na bakalárske študijné programy od-
borných vysokých škôl.
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Vyššie odborné vzdelanie možno získať dvoma spôsobmi:

A. Dvojročný, alebo trojročný vzdelávací program na strednej odbornej škole, ukončený maturitnou skúškou. Certifikátom o do-
siahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške a maturitný diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný 
špecialista“, so skratkou „DiS“.

B. Šesťročný vzdelávací program na konzervatóriu, ukončený maturitnou skúškou (po 4 rokoch) a absolutóriom (po 6 rokoch), 
alebo v prípade tanečného konzervatória – osemročný vzdelávací program. Certifikátom o absolvovanom štúdiu je vysvedčenie 
o maturitnej skúške a maturitný diplom s právom používať neakademický titul «diplomovaný umelec», so skratkou «DiS. art.“.

Štúdium zahŕňa výučbu vo forme lekcií, cvičení, seminárov, konzultácií a exkurzií. V 2. a 3. ročníku sa kladie dôraz na praktické 
školenie (na konzervatóriách napríklad divadelné, hudobné alebo tanečné predstavenia a súťaže, medzinárodné súťaže a 
výmeny prezentácií alebo umeleckých projektov). Konzervatóriá pripravujú študentov či už na konkrétnu profesiu (napr. učitelia 

základných umeleckých škôl), alebo pre ďalšie štúdium na vysokej škole.

– Bakalárske štúdium (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Bakalárske štúdium je zamerané na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností a tiež na spôsob ich využitia v 
praxi alebo pri ďalšom pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu. Absolventi získavajú akademický titul „bakalár“ (skratka „Bc.“).

Z hľadiska tvorby študijných programov sú vysoké školy autonómne. Právne predpisy upravujú len niektoré základné požia-
davky na študijné programy, ako sú napríklad štandardný počet kreditov za akademický rok, štandardnú dobu štúdia alebo 
rozdelenie predmetov na povinné a voliteľné. Štúdium prebieha vo forme prednášok, seminárov, cvičení, laboratórnych prác a 
tiež praxe. Riadne ukončenie štúdia je podmienené obhajobou záverečnej bakalárskej práce.

– Magisterské štúdium nadväzujúce (ISCED 7) – štandardná dĺžka 1 – 3  roky (60 – 180 ECTS)

Nadväzujúce magisterské štúdium je zamerané na získavanie teoretických a praktických vedomostí (na základe súčasného 
stavu poznania) a na rozvoj schopnosti ich tvorivého využitia pri výkone povolania, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom 
štúdiu v rámci doktorandského študijného programu. Absolventi získavajú akademický titul „magister“ (skratka „Mgr.“), alebo 
„inžinier“ (skratka „Ing.“). Absolventom lekárskych študijných programoch sú udeľované tituly (MUDr., MDDr., MVDr.).

Organizácia štúdia je rovnaká ako pri bakalárskych študijných programov. Riadne ukončenie štúdia je podmienené obhajobou 
záverečnej diplomovej práce. Podmienkou je aj to, aby bol súhrn štandardnej dĺžky bakalárskeho a nadväzujúceho magister-
ského štúdia minimálne 5 rokov.

– Doktorandské štúdium (ISCED 8) – štandardná dĺžka 3 – 4 roky (180 – 240 ECTS)

Doktorandské štúdium je zamerané na získavanie poznatkov založených na súčasnom stave poznania a je ovplyvnené aj samo-
statnou aktivitou študenta a jeho príspevkom ku samotnému vzdelávaniu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej 
tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo technológie, alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Doktorand-
ské štúdium tvoria dve časti – štúdium a výskum, a riadne ukončenie je podmienené obhajobou záverečnej dizertačnej práce.

Podľa databázy Eurostatu bolo v roku 2013 na Slovensku zapísaných takmer 210 tisíc vysokoškolákov, z toho prevažná väčšina 
(82 %) na verejných inštitúciách. Zvyšných 18 % študentov je v drvivej väčšine zapísaných na nezávislých súkromných inštitúciách a 
iba 2 % z nich na súkromných inštitúciách pod štátnym vplyvom1. 58 % všetkých vysokoškolákov je na Slovensku zapísaných v rámci 
bakalárskeho štúdia (ISCED 6), bez rozlíšenia na akademické a profesijne/odborne orientované študijné programy. V magisterskom 
štúdiu (ISCED 7) je zapísaných 36 % všetkých vysokoškolákov – ani tu sa nerozlišujú akademické a profesijne orientované progra-
my. V rámci krátkeho štúdia (ISCED 5) je zapísané 1 % všetkých študentov a v doktorandskom štúdiu (ISCED 8) 5 % slovenských 
vysokoškolákov.

1 Štátny vplyv je vnímaný z hľadiska financovania. Všetky vysokoškolské inštitúcie – verejné i súkromné – spadajú z hľadiska zabezpečenia kvality pod kompetencie 
Akreditačnej komisie a následne Ministerstva školstva.
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ISCED 5 2 139 733 733 - 2 872
ISCED 5 - odborná príprava na školách a na pracovisku - - - - -
ISCED 5 - všeobecný/univerzitný - - - - -
ISCED 5 - odborný/profesionálny 2 139 733 733 - 2 872

ISCED 6 97 700 23 106 0 23 106 120 806
ISCED 6 - univerzitný - - - - -
ISCED 6 - profesionálny - - - - -

ISCED 7 62 427 12 485 0 12 485 74 912
ISCED 7 - univerzitný - - - - -
ISCED 7 - profesionálny - - - - -

ISCED 8 10 295 658 0 658 10 953
ISCED 5-8 172 561 36 982 733 36 249 209 543

Zdroj: Eurostat a SVP PedF UK

TOTAL
Počty študentov podľa stupňa vzdelávania a 
právneho statusu inštitúcií, Slovensko 2013

Verejné inštitúcie Súkromné inštitúcie Súkromné inštitúcie pod 
štátnym vplyvom

Nezávislé súkromné 
inštitúcie

Slovenský vysokoškolský systém rozlišuje 3 nasledujúce typy inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské študijné programy:

1.1 Univerzity
Celkovo 18 inštitúcií univerzitného typu (z toho 17 verejných a 1 súkromná pod štátnym vplyvom – Slovenská zdravotnícka univer-
zita v Bratislave) poskytuje študijné programy vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, okrem krátkeho štúdia (ISCED 
5). Ide o bakalárske, magisterské a doktorandské programy (ISCED 6 – 8). Na týchto 18 univerzitách je zapísaných takmer 80 % 
slovenských vysokoškolákov (ETER 2012).

Univerzita Komenského v Bratislave PUB - 45% 22% 24% 10% 27592 8% 0,17 -
Slovenská technická univerzita v Bratislave PUB - 64% - 27% 9% 17120 2% 0,64 0,70
Technická univerzita v Košiciach PUB - 57% - 37% 6% 13141 1% 0,52 0,80
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PUB - 59% - 37% 4% 11384 1% 0,25 -
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PUB - 64% - 33% 4% 11373 2% 0,27 -
Žilinská univerzita v Žiline PUB - 67% - 29% 4% 10970 2% 0,26 -
Ekonomická univerzita v Bratislave PUB - 53% - 43% 4% 10636 1% 0,96 -
Prešovská univerzita v Prešove PUB - 66% 2% 27% 5% 10059 1% 0,29 0,25
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre PUB - 62% - 35% 4% 9 422 1% 0,35 -
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PUB - 48% 25% 20% 8% 8 431 7% 0,18 0,27
Katolícka univerzita v Ružomberku PUB - 67% 2% 25% 5% 7 369 2% 0,44 0,44
Trnavská univerzita V Trnave PUB - 59% - 36% 5% 6 649 1% 0,27 -
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave PUB - 67% - 30% 3% 5 953 0% 0,46 0,58
Technická univerzita vo Zvolene PUB - 65% - 30% 5% 4 496 3% 0,27 -
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PUB - 62% - 36% 2% 3 803 3% 0,40 -
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave PRIV GD - 52% 10% 29% 9% 2 251 11% 0,98 -
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach PUB - 15% 76% 1% 8% 2 151 8% 0,56 -
Univerzita J. Selyeho v Komárne PUB - 68% 2% 28% 1% 2 061 3% 0,43 -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 58% 6% 30% 6% 164 861 3% - -
PRIEMER (nevážený) - - 58% 20% 29% 5% 9 159 3% 0,43 0,51
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

ISCED 5 ISCED 6
Univerzity (2012)
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Pre väčšinu slovenských univerzít platí, že v nich dominujú študenti, ktorí sú zapísaní v rámci bakalárskeho štúdia (52 – 68 %). 
Výnimkami sú vďaka dlhým magisterským programom v niektorých špecifických odboroch Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach (48 %), Univerzita Komenského v Bratislave (45 %) a hlavne Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach( 15 %), ktorá má 
naopak najvyšší podiel študentov v magisterskom štúdiu (77 %). Najväčší podiel študentov doktorandského štúdia majú Univerzita 
Komenského v Bratislave (10 %), Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (zhodne 
9 %). Najvyšší podiel zahraničných študentov majú Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (11 %), Univerzita Komenského 
v Bratislave a Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach (zhodne 8 %).

Pri pohľade na hodnoty Herfindahlovho indexu evidujeme medzi univerzitami, v zmysle študentov bakalárskeho a magisterského 
štúdia, značné rozdiely v šírke ich zamerania z hľadiska poskytovaného odboru štúdia – priemerná hodnota 0,43 je preto veľmi 
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skresľujúca. Medzi tradičné, široko orientované univerzity patria hlavne Univerzita Komenského v Bratislave (0,17) alebo Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (0,18), ktorých hodnoty indexu sú blízke 0. Naopak, hodnoty blízke 1,00 vypovedajú o úzkom za-
meraní na jeden alebo niekoľko málo odborov, teda o úzkej špecializácii – tá sa týka predovšetkým Slovenskej zdravotníckej univer-
zity v Bratislave (0,98) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (0,96).  Približne polovica univerzít dosahuje hodnoty Herfindahlovho 
indexu pre študentov ISCED 5 – 7 v rozpätí 0,25 – 0,35 a druhá polovica univerzít v rozpätí 0,40 – 0,64.  Hodnoty Herfindahlovho 
indexu pre absolventov doktorandského štúdia sú k dispozícii iba pre 6 slovenských univerzít. Najvyššiu úroveň vzdelávania v rámci 
viacerých odborov poskytujú napríklad Prešovská univerzita v Prešove (0,25) alebo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(0,27). Naopak, najvyššiu úroveň vzdelávania v úzkom zameraní ponúka Technická univerzita v Košiciach (0,80).

1.2 Vysoké školy
Celkovo 14 vysokých škôl (z toho 9 súkromných, 3 verejné a 2 súkromné pod štátnym vplyvom) poskytuje študijné programy v baka-
lárskom (všetkých 14), nadväzujúcom magisterskom (všetkých 14) a väčšinou aj v doktorandskom štúdiu (ISCED 6 – 8). Doktorand-
ské štúdium (ISCED 8) poskytuje 10 zo 14 inštitúcií tohto typu, výnimkami sú 4 súkromné vysoké školy. Na týchto 14 inštitúciách je 
zapísaných približne 20 % slovenských vysokoškolákov (ETER 2012).

VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave PRIV - 66% - 31% 2% 13645 18% 0,57 -
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom PRIV - 71% - 29% - 4575 20% 0,98 -
Paneurópska vysoká škola PRIV - 57% - 39% 5% 4568 18% 0,50 -
VŠ ekonómie a manažmentu ver. správy v Bratislave PRIV - 67% - 33% - 4549 0% 1,00 -
VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach PRIV - 47% - 53% - 2945 0% 1,00 -
Vysoká škola v Sládkovičove PRIV - 58% - 39% 3% 2399 5% 0,38 -
Akadémia Policajného zboru v Bratislave PRIV GD - 61% - 31% 8% 1455 1% 1,00 -
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne PRIV - 78% - 20% 2% 1237 5% 1,00 -
Vysoká škola múzických umení v Bratislave PUB - 59% - 32% 10% 1071 10% 1,00 -
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove PRIV - 90% - 10% - 824 7% 0,33 -
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici PRIV - 61% - 36% 2% 817 4% 0,58 -
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave PUB - 59% - 29% 12% 671 12% 1,00 1,00
Akadémia umení v Banskej Bystrici PUB - 60% - 28% 12% 586 5% 1,00 -
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika PRIV GD - 54% - 33% 13% 275 0% 0,44 -
CELKOM (uvedené inštitúcie) - - 64% - 33% 3% 39 617 12% - -
PRIEMER (nevážený) - - 63% - 32% 7% 2 830 8% 0,77 1,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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Pre väčšinu slovenských vysokých škôl platí, že v nich prevažujú študenti zapísaní v rámci bakalárskeho štúdia. Medzi jednotlivými 
školami sú však značné rozdiely (54 – 90 %). Najväčší podiel študentov v doktorandskom štúdiu majú Akadémia ozbrojených síl 
generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (13 %), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Akadémia umení v 
Banskej Bystrici (zhodne 12 %). Najväčší podiel zahraničných študentov majú Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 
(20 %), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave a Paneurópska vysoká škola (zhodne 18 %).

Rovnako ako medzi univerzitami, tak aj medzi slovenskými vysokými školami existujú rozdiely v šírke ich zamerania z hľadiska 
poskytovaného odboru štúdia. Častejšie než v prípade univerzít však ide o špecializované inštitúcie, pretože pre 7 zo 14 vysokých 
škôl je hodnota Herfindahlovho indexu pre zapísaných študentov rovná 1,00 a priemerná hodnota vysokých škôl predstavuje 0,77. 
Široké zameranie, porovnateľné s tradičnými univerzitami neposkytuje žiadna vysoká škola. Najširšie zameranie ponúkajú VŠ me-
dzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (0,33) a Vysoká škola v Sládkovičove (0,38). Hodnota Herfindahlovho indexu pre 
absolventov doktorandského štúdia je k dispozícii len pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1,00).

1.3 Vyššie odborné školy
Vyššie odborné školy poskytujú výhradne krátke, profesijne zamerané vyššie odborné štúdium (ISCED 5). Na týchto inštitúciách je 
zapísané približne 1 % slovenských vysokoškolských študentov.
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1.4 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia U-Multirank
V európskom multidimenzionálnom hodnotení vysokých škôl s názvom U-Multirank, ktoré posudzuje inštitúcie podľa 31 ukazova-
teľov, zaradených do 5 dimenzií, na škále v rozmedzí od kategórie A (veľmi dobrá), až po kategóriu E (slabá), je zaradených 7 
slovenských vysokoškolských inštitúcií, 5 tradičných, široko orientovaných univerzít a 2 špecializované univerzity.

Slovenské univerzity dosahujú v ukazovateľoch úrovne výskumnej činnosti podpriemerné výsledky (napríklad 7x hodnotenie kategó-
rie D – podľa ukazovateľa priemerného počtu citácií vedeckých výstupov a tiež podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov, 
ktoré v porovnaní s ostatnými publikáciami v rovnakom odbore a roku patria medzi 10 % najcitovanejších). Podľa absolútneho počtu 
vedeckých výstupov v databáze Web of Science dosahuje najlepšie výsledky Univerzita Komenského v Bratislave (3 547 výstupov), 
avšak ak berieme do úvahy veľkosť inštitúcie, ktorá je meraná počtom študentov, najlepšie sa umiestnila Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (0,14 výstupu na študenta).

Najvyššie hodnotenie kategórie A dosahujú slovenské univerzity v ukazovateli podielu umeleckých výstupov na akademického pra-
covníka (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Trnavská univerzita v Trnave), v ukazovateli 
podielu medziodborových publikácií (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Trnavská univerzita v Trnave) a v ukazovateli 
podielu tzv. post-doc pracovných miest na celkovom počte akademických pracovníkov (Žilinská univerzita v Žiline).

Univerzita Komenského v Bratislave D B C - D D C E
Slovenská technická univerzita v Bratislave D D D D A D B -
Technická univerzita v Košiciach D D D D A D D -
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici D D D - E D D D
Žilinská univerzita v Žiline D D D x B D D A
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach D D C C D D A D
Trnavská univerzita v Trnave D D D C A D A -

Zdroj: U-Multirank 2015

Interdiscipliná
rne publikácie

Podiel post-
doc 

pracovných 
miest

Počet citácií

Výskumné 
publikácie 
(absolútne 

čísla)

Výskumné 
publikácie 

(štandardizova
né)

Príjem z 
externého 
výskumu

Výstupy 
súvisiace s 

umením

Najviac 
citované 

publikácie
Výskumná činnosť

Neveľmi úspešné sú slovenské univerzity v ukazovateľoch úrovne prenosu znalostí (napr. 6x hodnotenie kategórie E a 1x hodnote-
nie kategórie D podľa absolútneho i relatívneho počtu udelených patentov).  Najlepšie výsledky (kategórie B) dosahujú slovenské 
univerzity v rámci tejto dimenzie  podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci so súkromnými a pod-
nikateľskými partnermi (Slovenská technická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline). Podľa podielu vedeckých výstupov 
citovaných v aspoň jednom medzinárodnom patente je najlepšia Slovenská technická univerzita v Bratislave (kategória C).

Univerzita Komenského v Bratislave C - D D x E D -
Slovenská technická univerzita v Bratislave B D E E x D C D
Technická univerzita v Košiciach D - E E x E D D
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici D - E E x E E -
Žilinská univerzita v Žiline B - E E x - E -
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach D D E E x D D D
Trnavská univerzita v Trnave D D E E x E E D

Zdroj: U-Multirank 2015
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V dimenzii medzinárodná orientácia sú podľa niektorých ukazovateľov slovenské univerzity úspešné (trikrát hodnotenie kategórie 
A v ukazovateli podielu bakalárskych študijných programov, ktoré sú ponúkané v cudzom jazyku, alebo v ukazovateli podielu 
vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci s aspoň jedným zahraničným autorom), v iných naopak menej (šesťkrát hodnotenie 
kategórie D a jedenkrát hodnotenie kategórie E v podiele zahraničných absolventov doktorandského štúdia a šesťkrát hodnotenia 
kategórie D v ukazovateli podielu zahraničných akademických pracovníkov).
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Univerzita Komenského v Bratislave - - D D A D
Slovenská technická univerzita v Bratislave A D D D A D
Technická univerzita v Košiciach A A D - C D
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - - B D B E
Žilinská univerzita v Žiline - - C D B D
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach A A C D A D
Trnavská univerzita v Trnave E E D D B D

Zdroj: U-Multirank 2015
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Medzinárodná orientácia

Najvyššiu úroveň regionálneho zapojenia/spolupráce má Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (hodnotenie kategórie A v 
podiele absolventov magisterských študijných programov zamestnaných vo svojom prvom zamestnaní v rovnakom regióne ako je 
sídlo školy, a takisto v ukazovateli podielu vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom 
(vzdialenosť do 50 km)) a tiež Trnavská univerzita v Trnave (hodnotenie kategória A podľa ukazovateľa podielu študentov, ktorí svoju 
prax vykonávajú v rovnakom regióne, kde sídli škola, a takisto v ukazovateli podielu vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci s 
aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdialenosť do 50 km)). Podľa podielu tzv. externých príjmov za výskumnú činnosť plynúcich 
z regionálnych zdrojov sú univerzity hodnotené podpriemerne (dvakrát kategória D a raz kategória E).

Univerzita Komenského v Bratislave - - - A -
Slovenská technická univerzita v Bratislave - - - A D
Technická univerzita v Košiciach - - D B -
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - - D C -
Žilinská univerzita v Žiline - - D D x
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach B A D A E
Trnavská univerzita v Trnave - - A A D

Zdroj: U-Multirank 2015
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V charakteristikách vzdelávacej činnosti je najlepšie hodnotená Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá dosahuje hodnotenie ka-
tegórie A v dvoch zo štyroch ukazovateľov tejto dimenzie – najúspešnejšia je v podiele absolventov bakalárskych aj magisterských 
študijných programov absolvujúcich v štandardnej dobe štúdia. Najvyššiu mieru úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia má 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (kategória C) a mieru úspešného dokončenia magisterského štúdia Technická univerzita 
v Košiciach (kategória B).

Univerzita Komenského v Bratislave - - A A
Slovenská technická univerzita v Bratislave D B C B
Technická univerzita v Košiciach C B B B
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - - B B
Žilinská univerzita v Žiline - - C C
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach C B B B
Trnavská univerzita v Trnave D D B B

Zdroj: U-Multirank 2015

Výučba a vzdelávanie
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1.5 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia 
SCIMAGO Institutions Rankings

Do hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking (SIR), ktorá je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCImago (zlo-
ženej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity), je zaradených 9 slovenských vysokoškolských inštitúcií univerzitného typu. 
Zverejňované údaje sa vždy vzťahujú k celosvetovo najlepšej inštitúcii v danom ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100.
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Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus sú najúspešnejšie Univerzita Komenského v Bratislave (2,16 % výsledku 
najlepšej svetovej inštitúcie), Slovenská technická univerzita v Bratislave (1,57 %) a Technická univerzita v Košiciach (1,00 %). Prvé 
dve menované univerzity dosahujú najlepšie národné výsledky aj v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý vypovedá o absolút-
nom počte vedeckých výstupov danej inštitúcie citovaných v patentoch (zdroj: databáza PATSTAT). Podľa ukazovateľa Technological 
Impact, ktorý vyjadruje relatívny podiel danej inštitúcie na všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch sú najlepšie Slo-
venská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ďalšie ukazovatele hodnotia úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie. Podľa počtu odkazov na stránky inštitúcie, 
zaznamenaných vo vyhľadávači Google, má najviditeľnejšie  webové stránky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a 
podľa počtu odkazov smerujúcich na webové stránky inštitúcie (podľa ahrefs) je to Žilinská univerzita v Žiline.

Univerzita Komenského v Bratislave 2,16 0,73 1,86 0,03 0,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1,57 0,59 2,56 0,06 0,00
Technická univerzita v Košiciach 1,00 0,20 1,86 0,05 0,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0,73 0,29 2,15 0,03 0,00
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 0,21 0,05 1,22 - -
Žilinská univerzita v Žiline - 0,00 0,00 0,03 0,01
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - 0,00 0,00 0,05 0,00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - 0,00 0,00 0,12 0,00
Technická univerzita vo Zvolene - 0,00 0,00 0,07 0,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu výstupov v databáze Scopus Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014

SCIMAGO Institutions Rankings,                            
Slovensko 2014

Výstup v Scopus  (2008-
2012)

Inovatívne poznatky Technologický vplyv
Viditeľnosť webovej 

stránky inštitúcie
Linky odkazujúce na 

webstránku inštitúcie

1.6 Príjmy a výdavky vysokoškolských 
inštitúcií podľa databázy ETER

Objemy príjmov a výdavkov slovenských vysokoškolských inštitúcií sa podľa očakávaní líšia medzi 3 menovanými typmi inštitúcií 
poskytujúcimi vysokoškolské študijné programy, ale pomerne veľké rozdiely sú aj medzi inštitúciami rovnakého typu.

Napríklad jednoznačne najvyšší rozpočet medzi univerzitami má Univerzita Komenského v Bratislave (cca 157 mil. eur) a s odstu-
pom potom Slovenská technická univerzita v Bratislave (105 mil. €). Ostatné univerzity majú v porovnaní s Univerzitou Komenského 
v Bratislave menej než polovičné príjmy. Najmenšia, Univerzita J. Selyeho v Komárne, dokonca príjmy len na úrovni 3 % (5 mil. eur). 
Väčšinu svojich finančných prostriedkov (86 – 98 %)  získavajú univerzity do svojich rozpočtov formou základného štátneho príspev-
ku (core budget). Zo školného pochádza v priemere 6 % príjmov (najviac Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 % a naopak 
najmenej Žilinská univerzita v Žiline necelé 2 %). Výdavky na výskum a vývoj predstavujú v priemere 26 % - najvyšší podiel príjmov 
investuje do výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline (43 %) a najmenej Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a 
Univerzita J. Selyeho V Komárne (zhodne 9 %).
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Univerzita Komenského v Bratislave 138 872 539 xc xc 18 563 195 157 435 734 43 992 273
Slovenská technická univerzita v Bratislave 103 644 739 xc xc 1 768 287 105 413 026 29 979 712
Technická univerzita v Košiciach 76 073 468 xc xc 1 854 144 77 927 612 21 050 153
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 29 856 703 xc xc 2 663 200 32 519 903 6 149 460
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 062 126 xc xc 2 328 601 31 390 727 6 048 088
Žilinská univerzita v Žiline 65 585 200 xc xc 1 071 369 66 656 569 28 478 106
Ekonomická univerzita v Bratislave 34 322 203 xc xc 1 276 471 35 598 674 4 223 322
Prešovská univerzita v Prešove 29 664 382 xc xc 2 299 980 31 964 362 6 400 338
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 36 407 884 xc xc 1 556 483 37 964 367 9 449 617
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 51 022 062 xc xc 4 190 395 55 212 457 20 473 255
Katolícka univerzita v Ružomberku 18 962 667 xc xc 2 024 569 20 987 236 2 416 832
Trnavská univerzita V Trnave 15 266 407 xc xc 1 657 306 16 923 713 3 207 813
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 613 941 xc xc 1 763 331 12 377 272 2 064 907
Technická univerzita vo Zvolene 28 852 035 xc xc 919 539 29 771 574 5 774 836
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 813 360 xc xc 776 194 11 589 554 992 510
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave m m m m m m
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 14 983 759 xc xc 1 048 927 16 032 686 4 538 341
Univerzita J. Selyeho v Komárne 4 368 903 xc xc 470 560 4 839 463 415 169
CELKOM (uvedené inštitúcie) 698 372 378 - - 46 232 551 744 604 929 195 654 732
PRIEMER (nevážený) 41 080 728 - - 2 719 562 43 800 290 11 509 102
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Základný 
rozpočet (EURO)

Financovanie 
tretej strany 

(EURO)

Súkromné 
financovanie 

(EURO)

Financovanie 
školného (EURO)

Celkové príjmy 
(EURO)

R&D Výdavky 
(EURO)

Univerzity (2012)

Medzi odbornými/profesijnými vysokými školami sú z celkového počtu 14 k dispozícii údaje len pre 3 umelecky orientované verejné 
vysoké školy. Z nich má najvyšší rozpočet Vysoká škola múzických umení v Bratislave (cca 7 mil. eur), nasledujú Vysoká škola výtvar-
ných umení v Bratislave (6 mil. eur) a Akadémia umení v Banskej Bystrici (5 mil. eur). V porovnaní s univerzitami získavajú verejné 
umelecké vysoké školy väčšiu časť finančných prostriedkov formou základného štátneho príspevku (v priemere 99 %, oproti 94 % v 
prípade univerzít). 1,5 % príjmov umeleckých vysokých škôl pochádza zo školného, čo je výrazne menej, ako v priemere univerzít. 
Výdavky na výskum a vývoj predstavujú v priemere umeleckých vysokých škôl 16 % – najväčší podiel príjmov investuje do výskumu 
a vývoja Akadémia umení v Banskej Bystrici (19 %) a naopak najmenej Vysoká škola múzických umení v Bratislave (13%).

VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave m m m m m m
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom m m m m m a
Paneurópska vysoká škola m m m m m m
VŠ ekonómie a manažmentu ver. správy v Bratislave m m m m m a
VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach m m m m m a
Vysoká škola v Sládkovičove m m m m m m
Akadémia Policajného zboru v Bratislave m m m m m m
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne m m m m m m
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 764 938 xc xc 129 889 6 894 827 869 673
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove m m m m m a
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici m m m m m m
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 5 551 094 xc xc 71 467 5 622 561 906 033
Akadémia umení v Banskej Bystrici 4 744 706 xc xc 50 375 4 795 081 912 021
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika m m m m m m
CELKOM (uvedené inštitúcie) 17 060 738 - - 251 731 17 312 469 2 687 727
PRIEMER (nevážený) 5 686 913 - - 83 910 5 770 823 895 909
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK

Základný 
rozpočet (EURO)

Financovanie 
tretej strany 

(EURO)

Súkromné 
financovanie 

(EURO)

Financovanie 
školného (EURO)

Celkové príjmy 
(EURO)

R&D Výdavky 
(EURO)

Vysoké školy (2012)

Bohužiaľ, údaje o príjmoch a výdavkoch slovenských vyšších odborných škôl nie sú v databáze ETER dostupné, a preto aj v súvislosti 
s chýbajúcimi údajmi v prípade väčšiny odborných/profesijných vysokých škôl nie je možné vykonať ich porovnanie. Celkovo je 
možné povedať, že priemerný rozpočet slovenských univerzít, na ktorých študuje prevažná väčšina slovenských študentov, je 44 mil. 
eur. Sú však medzi nimi značné rozdiely.
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1 Vysoké školy vo Švédsku

Počet obyvateľov (2014) 9,6 mil. 5,4 mil.
Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) 453 tis. 221 tis.
Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom (2012) 9% 4%
Počet VŠ študentov študujúcich v zahraničí (2012) 21 tis. (5,5 tis. v UK, 4 tis. v USA) 36 tis. (25 tis. v ČR)
Čistá miera vstupu do VŠ vzdelávania 60% + 10 % (2012) 61 % + 1 % (2012)

(podiel zo zodpovedajúcej vekovej kohorty ) 76 % + 12 % (2010) 65 % + 1 % (2010)
76 % + 7 % (2005) 59 % + 1 % (2005)
67 % + 7 % (2000) 37 % + 3 % (2000)

Podiel populácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 36% 19%
Verejné a súkromné výdavky na VŠ vzhľadom k HDP (EU21 1,43 %) 1,74 % 1,00 %
Jednotkové výdavky na študenta VŠ vzhľadom k HDP na obyvateľa (EU21 39 %) 50% 33%
Poradie podľa hodnotenia VŠ systémov Universitas 21 Ranking (skóre 0-100 %) 5. (84,7 %) 36. (47,4 %)

Zdroje (Resources ) 4. (93,2 %) 41. (38,8 %)
Prostredie (Environment) 20. (84,7 %) 35. (79,0 %)
Otvorenosť (Connectivity) 3. (89,4 %) 34. (42,4 %)
Výsledky (Output ) 6. (61,2 %) 33. (29,0 %)

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

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Švédsko (SE) Slovensko (SK)

Švédsko je relatívne malá, až stredne veľká (severská) krajina Európskej únie s počtom obyvateľov približne 9,6 milióna v roku 2014 
(Eurostat). Na vysokoškolské štúdium bolo podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (ktoré boli 
evidované k roku 2012) zapísaných 453 tisíc študentov (z toho 9 % s cudzím štátnym občianstvom), k tomu 21 tisíc Švédov bolo na 
vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich 5,5 tisíca, teda viac ako ¼ v Spojenom kráľovstve a ďalších 4 tisíc v USA. 
Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje 60 % vo vysokoškolskom sektore a 10 % v nevysokoškolskom sektore

Z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie dosahuje Švédsko európsky nadpriemerné hodnoty. Vo švédskej dospelej 
populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je 36 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo priemer krajín EÚ21 predstavuje 30 
% (OECD EAG 2014). Nižší podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe napríklad rovnako nadpriemerné Belgicko 
(35 %), Holandsko (34 %), Španielsko (32 %), alebo Francúzsko (31 %).

V rámci Európy ide o krajinu nadpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na 
vysoké školstvo dosahujú vo Švédsku 1,74 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je len 1,43 % HDP 
(OECD EAG 2014). Z európskych krajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie viac vzhľadom k HDP iba Fínsko (1,94 % HDP), 
Dánsko (1,90 %) a Holandsko (1,77 % HDP).

Vysoké investície do vysokého školstva sa potvrdzujú aj pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín. Jednotkové výdavky na štu-
denta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú vo Švédsku 50 % HDP na obyvateľa. Pre 
porovnanie, jednotkové výdavky na obyvateľa v priemere krajín EU21, predstavujú 39 % HDP.

Podľa výsledkov celkového hodnotenia rebríčka U21 (Universitas 21) z roku 2015 je švédsky vysokoškolský systém hodnotený ako 
5. najúspešnejší na svete (teda podobne, ako napríklad 4. fínsky alebo 6. kanadský). Švédsko sa v roku 2015 najlepšie umiestnilo 
dokonca na 3. mieste v dimenzii, ktorá zohľadňovala medzinárodnú spoluprácu, zahraničných študentov a otvorený prístup k in-
formáciám a dokumentom (connectivity). Naopak, najhoršie, tzn. na 20. priečke sa umiestnili v dimenzii, ktorá vypovedá o vládnej 
politike a regulácii, kvalite poskytovaných informácií, podiele žien medzi učiteľmi a študentmi a úrovni celého vzdelávacieho systému 
(environment).

Vo Švédsku je od roku 2007 – na základe prebiehajúceho Bolonského procesu v plnej miere implementovaný systém 3 – stupňové-
ho vysokoškolského vzdelávania (ISCED 6 – 8). Tzv. krátke študijné programy (ISCED 5), tak ako ich rozlišuje Bolonský proces, vo 
Švédsku neponúkajú.

– Bakalárske štúdium (ISCED 6) – štandardná dĺžka 3 roky (180 ECTS)

Bakalárske štúdium je poskytované formou kurzov a študijných programov. Jednotlivé kurzy môžu študenti absolvovať samo-
statne/nezávisle, alebo ako súčasť študijných programov, ktoré smerujú k získaniu bakalárskeho titulu. O náplni a organizácii 
jednotlivých kurzov rozhodujú samotné vysokoškolské inštitúcie.
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Vo Švédsku má, vzhľadom k jeho rozľahlosti a relatívne riedkemu osídleniu, dlhoročnú tradíciu dištančné vzdelávanie rôzneho rozsa-
hu a zamerania. Ponúka ho väčšina vysokoškolských inštitúcií. Kurzy sú navrhnuté tak, aby spĺňali vzdelávacie potreby jednotlivcov 
i spoločnosti a ich cieľom je poskytovať študijné príležitosti bez ohľadu na miesto bydliska, vek alebo pracovné a rodinné okolnosti.

Bakalársky titul je udeľovaný po úspešnom získaní 180 vysokoškolských kreditov, vrátane absolvovania pokročilých kurzov 
hlavnej špecializácie (90 ECTS) a samostatného spracovania nezávislého projektu (15 ECTS).

Zároveň sú ponúkané profesijne orientované bakalárske programy (180 ECTS) a tiež krátke „diplomové programy“, ktoré vedú 
k získaniu Higher Education Diploma (120 ECTS). Tie zodpovedajú skôr úrovni ISCED 5.

– Magisterské štúdium nadväzujúce (ISCED 7) – štandardná dĺžka 1 – 2 roky (60 – 120 ECTS);

Magisterské štúdium je (rovnako ako bakalárske) poskytované formou kurzov a študijných programov. Jednotlivé kurzy môžu 
byť študované samostatne/nezávisle alebo ako súčasť študijných programov, ktoré vedú k získaniu magisterského titulu. O 
náplni a organizácii jednotlivých kurzov rozhodujú samotné vysokoškolské inštitúcie.

Vzdelávacím jazykom je zvyčajne švédčina, i keď v mnohých kurzoch je bežná povinná literatúra v angličtine, prípadne v iných 
jazykoch. Dôsledkom snahy o väčšiu internacionalizáciu švédskeho vysokého školstva je rastúci počet výmenných študijných 
pobytov, a s tým súvisiaci zvyšujúci sa počet kurzov a programov ponúkaných v anglickom jazyku. Študenti dostanú po splnení 
požadovaných študijných povinností od vysokoškolskej inštitúcie príslušné osvedčenia. Osvedčenie je navyše možné získať aj 
za jednotlivé absolvované kurzy.

Nadväzujúce magisterské štúdium v umeleckých, prírodných a spoločenských vedách môže byť jednoročné (60 ECTS; z toho 
30 ECTS kurzy hlavnej špecializácie a 15 ECTS záverečný projekt) alebo dvojročné (120 ECTS; z toho 60 ECTS kurzy hlavnej 
špecializácie a 30 ECTS záverečný projekt).

Vo Švédsku je profesijné magisterské štúdium štruktúrované v oblastiach techniky, zdravotníctva, poľnohospodárstvo, práva 
a pedagogiky (viď http://www.hv.se/Media/Get/12659/the-swedish-higher-education-system.pdf); titul je udeľovaný po spl-
není 240 – 330 ECTS (v závislosti na profesijnej oblasti). Po splnení 60 – 90 ECTS (vrátane záverečného projektu) je možné 
získať tzv. profesijný diplom (Professional graduate diploma).

– Doktorandské štúdium (ISCED 8) – štandardná dĺžka 2 – 4 roky (120 – 240 ECTS)

Všeobecne je cieľom doktorandského štúdia popri prehlbovaní a rozširovaní znalostí a zručností ktoré študenti  získajú počas baka-
lárskeho a magisterského štúdia, poskytovať vedomosti a zručnosti potrebné pre samostatnú realizáciu nezávislej výskumnej činnosti.

Po splnení 120 ECTS (vrátane záverečného projektu v rozsahu minimálne 60 ECS) je udeľovaný degree of Licentiate a po 
splnení 240 ECTS (vrátane dizertačnej práce v rozsahu minimálne 120 ECTS) je udeľovaný degree of Doctor.

Podľa databázy Eurostatu bolo v roku 2013 na vysokoškolské štúdium vo Švédsku zapísaných 436 tisíc študentov, z toho 
prevažná väčšina (91 %) na verejných inštitúciách. Zvyšných 9 % študentov je zapísaných na súkromných inštitúciách pod 
štátnym vplyvom; nezávislé súkromné inštitúcie vo Švédsku neexistujú. 58 % všetkých švédskych vysokoškolákov je zapísaných 
v rámci bakalárskeho štúdia (ISCED 6), pričom zdroj nerozlišuje, či ide o profesijne, alebo akademicky orientované programy. 
V magisterskom štúdiu (ISCED 7)  je zapísaných 31 % všetkých vysokoškolákov a ani v tomto prípadne zdroj nerozlišuje či 
ide o profesijne, alebo akademicky orientované programy. V rámci krátkeho štúdia (ISCED 5)  je vo Švédsku zapísaných 6 % 
všetkých vysokoškolákov a v rámci doktorandského štúdia (ISCED 8), 5 %.

ISCED 5 13 182 12 854 12 854 - 26 036
ISCED 5 - odborná príprava na školách a na pracovisku 7 333 12 078 12 078 - 19 411
ISCED 5 - všeobecný/univerzitný 5 849 776 776 - 6 625
ISCED 5 - odborný/profesionálny 7 333 12 078 12 078 - 19 411

ISCED 6 239 608 13 372 13 372 - 252 980
ISCED 6 - univerzitný - - - - -
ISCED 6 - profesionálny - - - - -

ISCED 7 125 232 10 843 10 843 - 136 075
ISCED 7 - univerzitný - - - - -
ISCED 7 - profesionálny - - - - -

ISCED 8 19 920 1 592 1 592 - 21 512
ISCED 5-8 397 942 38 661 38 661 - 436 603

Zdroj: Eurostat a SVP PedF UK

Verejné inštitúcie Súkromné inštitúcie Súkromné inštitúcie pod 
štátnym vplyvom

Nezávislé súkromné 
inštitúcie

TOTAL
Počty študentov podľa stupňa vzdelávania a právneho 

statusu inštitúcií, Švédsko 2013

Švédsky vysokoškolský systém rozlišuje nasledujúce 2 typy inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské študijné programy:
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1.1 Univerzity
Celkovo 16 inštitúcií univerzitného typu (z toho 14 verejných a 2 súkromné pod štátnym vplyvom) poskytuje študijné programy vo 
všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania – tzv. krátke, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium (ISCED 5 – 8). 
S výnimkou 2 najmenších univerzít ide o inštitúcie s počtom študentov vyšším ako 10 tisíc. Na týchto 16 univerzitách je zapísaných 
približne 70 % švédskych vysokoškolákov (ETER 2012).

Stockholms universitet PUB 0% 68% 17% 12% 3% 51 494 7% s 0,38
Lunds universitet PUB 0% 51% 27% 14% 8% 38 635 8% s 0,22
Göteborgs universitet PUB 0% 58% 20% 16% 5% 38 281 6% s 0,28
Uppsala universitet PUB 0% 54% 25% 14% 7% 36 352 7% 0,19 s
Umeå universitet PUB 1% 63% 21% 10% 5% 27 455 6% s 0,31
Linnéuniversitetet PUB 2% 83% 6% 7% 1% 24 110 3% s 0,33
Linköpings universitet PUB 0% 45% 38% 11% 6% 22 713 5% 0,19 0,23
Kungliga Tekniska högskolan PUB 1% 29% 36% 22% 12% 18 288 15% s 0,61
Luleå tekniska universitet PUB 2% 73% 17% 4% 4% 16 447 4% s 0,60
Mittuniversitetet PUB 4% 83% 6% 5% 2% 14 209 3% 0,21 s
Örebro universitet PUB 2% 64% 20% 9% 4% 13 434 4% 0,21 0,25
Karlstads universitet PUB 1% 69% 19% 10% 2% 12 484 4% 0,18 s
Karolinska institutet PUB 1% 29% 22% 27% 22% 11 615 11% 0,77 0,99
Chalmers tekniska högskola PRIV GD 0% 22% 34% 31% 12% 10 431 13% 0,82 0,69
Sveriges lantbruksuniversitet PUB 0% 29% 45% 13% 13% 5 606 9% 0,36 0,42
Handelshögskolan i Stockholm PRIV GD 0% 56% 0% 37% 7% 1 935 14% 1,00 s
CELKOM (uvedené inštitúcie) - 1% 58% 22% 13% 6% 343 489 7% - -
PRIEMER (nevážený) - 1% 55% 22% 15% 7% 21 468 8% 0,44 0,44
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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Pre 11 zo 16 univerzít vo Švédsku platí, že nadpolovičná väčšina ich študentov je zapísaná na bakalárskom štúdiu (51 – 83 %). 
Výnimkami v tomto ohľade sú napríklad verejná Linköpings universitet (45 %), alebo súkromná Chalmers Tekniska Högskola (22 %). 
Najväčší podiel študentov v doktorandskom štúdiu majú verejné univerzity Karolinska institutet (22 %) a Sveriges lantbruksuniversitet 
(13 %). Najväčší podiel zahraničných študentov vykazujú verejná  Kungliga tekniska högskolan (15 %) a súkromná Handelshögsko-
lan i Stockholm (14 %).

Pri pohľade na hodnoty Herfindahlovho indexu pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sú medzi univerzitami zrejmé 
značné rozdiely v šírke ich zamerania z hľadiska poskytovaného odboru štúdia – preto je priemerná hodnota 0,44 veľmi skresľu-
júca. Medzi tradičné, široko orientované univerzity je podľa databázy ETER zaradená napr. Karlstads universitet (0,18), Uppsala 
universitet (0,19), alebo Linköpings universitet (0,19), ktorých hodnoty indexu sú blízke 0. Naopak, hodnoty okolo 1,00 vypovedajú 
o úzkom zameraní na jeden alebo len niekoľko odborov, teda o úzkej špecializácii. Tieto hodnoty dosahujú obidve súkromné: 
Handelshögskolan i Stockholm (1,00) a Chalmers tekniska högskola (0,82). Hodnoty Herfindahlovho indexu pre absolventov dok-
torandského štúdia, vypovedajú o šírke zamerania na najvyššom stupni. Najvyššiu úroveň vzdelávania vo väčšom množstve od-
borov poskytujú Lunds universitet (0,22), Linköpings universitet (0,23) a Örebro universitet (0,25). Naopak, vysokošpecializované 
doktorandské štúdium ponúka Karolinska institutet (0,99).

1.2 Vysoké školy – University colleges (Högskola)
Vysoké školy majú porovnateľný status ako univerzity, ide však skôr o menej tradičné, menšie inštitúcie, z ktorých len niektoré získali 
právo poskytovať doktorandské programy. Celkovo 23 university colleges (z toho 19 verejných a 4 súkromné pod štátnym vplyvom) 
poskytuje študijné programy najmä v bakalárskom (ISCED 6) a magisterskom (ISCED 7) štúdiu. Približne polovica inštitúcií poskytuje 
v obmedzenom rozsahu aj doktorandské štúdium (ISCED 8) a tiež tzv. krátke diplomové štúdium (ISCED 5). Iba na 6 university col-
leges  je zapísaných viac ako 10 tisíc študentov a na 8 najmenších inštitúciách menej ako 1 tisíc študentov. Na týchto 23 inštitúciách 
študuje takmer 30 % švédskych vysokoškolákov (ETER 2012).

Pre švédske university colleges platí, že nadpolovičná väčšina ich študentov je zapísaná na bakalárske štúdium.  Z tohto pohľadu sú 
však medzi školami významné rozdiely (51 – 96 %). Výnimkou, a to vo viacerých aspektoch, je verejná Kungliga Konsthögskolan, 
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kráľovská akadémia umení, založená už v roku 1735, s najväčším podielom študentov v magisterskom štúdiu (76 %). Najväčší podiel 
zahraničných študentov preukazujú Dans-och cirkushögskolan (18 %), Kungliga Konsthögskolan (14 %) a Blekinge tekniska högskola 
(12 %).

Rovnako ako medzi univerzitami, tak aj  medzi švédskymi university colleges existujú rozdiely v šírke ich zamerania z hľadiska po-
skytovaného odboru štúdia. Široké zameranie, porovnateľné s tradičnými univerzitami, poskytujú najmä Högskolan i Gävle (0,18), 
Malmö högskola (0,19), alebo Högskolan i Halmstad (0,19). Naopak, špecializovanými university colleges sú umelecké školy, ako 
napríklad Röda korsets högskola, stockholms dramatiska högskola alebo Kungliga konsthögskolan (zhodne 1,00).

Malmö högskola PUB 1% 78% 11% 9% 1% 19 875 6% 0,19 s
Högskolan i Gävle PUB 1% 87% 4% 8% 0% 13 182 5% 0,18 a
Mälardalens högskola PUB 1% 76% 11% 11% 2% 12 042 6% s s
Högskolan Dalarna PUB 4% 79% 12% 5% 0% 11 841 6% 0,21 a
Högskolan i Jönköping PRIV GD 5% 72% 12% 10% 2% 11 828 5% 0,22 0,32
Högskolan Kristianstad PUB 1% 85% 5% 9% - 10 433 4% s a
Södertörns högskola PUB 0% 90% 5% 4% 1% 9 459 5% 0,26 a
Högskolan i Borås PUB 6% 67% 13% 14% 1% 8 691 4% 0,23 1,00
Högskolan i Skövde PUB 5% 88% 0% 6% 0% 8 524 4% s a
Högskolan Väst PUB 4% 85% 3% 7% 0% 8 484 3% s 1,00
Högskolan i Halmstad PUB 2% 80% 7% 10% 0% 7 619 3% 0,19 0,50
Blekinge tekniska högskola PUB 5% 69% 9% 15% 2% 5 157 12% 0,25 0,56
Högskolan på Gotland PUB 2% 96% 0% 2% - 5 154 3% 0,30 a
Ersta Sköndal högskola PRIV GD 8% 58% 13% 21% - 1 212 4% s a
Gymnastik- och idrottshögskolan PUB 0% 53% 30% 16% 1% 1 208 3% s a
Konstfack PUB 0% 51% 17% 32% - 840 10% 0,63 a
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm PUB 0% 58% 20% 22% - 788 9% 0,59 a
Försvarshögskolan PUB 0% 96% 0% 4% - 715 1% 0,33 a
Sophiahemmet högskola PRIV GD 0% 70% 0% 30% - 706 5% 0,96 a
Röda Korsets högskola PRIV GD 0% 93% 0% 7% - 562 2% 1,00 a
Stockholms dramatiska högskola PUB 0% 79% 0% 21% - 323 8% 1,00 a
Dans- och cirkushögskolan PUB 0% 78% 8% 14% - 247 18% 0,51 a
Kungliga Konsthögskolan PUB 0% 24% 0% 76% - 216 14% 1,00 a
CELKOM (uvedené inštitúcie) - 3% 80% 8% 9% 1% 139 106 5% - -
PRIEMER (nevážený) - 2% 74% 8% 15% 1% 6 048 6% 0,47 0,67
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu zapísaných študentov Zdroj: European Tertiary Education Register a SVP PedF UK
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1.3 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia U-Multirank
V európskom multidimenzionálnom hodnotení vysokých škôl s názvom U-Multirank, ktoré posudzuje inštitúcie podľa 31 ukazova-
teľov, zaradených do 5 dimenzií, na škále v rozmedzí od kategórie A (veľmi dobrá), až po kategóriu E (slabá), je zaradených 14 
švédských vysokoškolských inštitúcií. Ide konkrétne o 12 zo 16 univerzít a 2 univerzity colleges (Malmö högskola a Högskolan i 
Jönköping).

V ukazovateľoch úrovne výskumnej činnosti dosahujú švédske vysokoškolské inštitúcie celkovo nadpriemerné výsledky (napríklad 
7x hodnotenie kategórie A a 3x hodnotenie kategórie B podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov, ktoré patria v porovnaní 
s ostatnými publikáciami v rovnakom odbore a roku medzi 10 % najcitovanejších, alebo 4x hodnotenie kategórie A a 7x hodnotenie 
kategórie B podľa ukazovateľa priemerného počtu citácií vedeckých výstupov).  Napríklad podľa absolútneho počtu vedeckých 
výstupov v databáze Web of Science dosahujú najlepšie výsledky Karolinska Institutet (14 627 výstupov) a Lundsuniversitet (13 486 
výstupov). Aj pri zohľadnení veľkosti inštitúcie meranej počtom študentov dosahuje najlepšie výsledky podľa relatívneho počtu ve-
deckých výstupov Karolinska Institutet (2,42 výstupu na študenta).

Na úrovni inštitúcií sú vo výskumnej dimenzii najlepšie tieto univerzity: Göteborgs universitet s najvyšším hodnotením kategórie 
A podľa 5 z 8 ukazovateľov, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Chalmers tekniska högskola a 
Sveriges la ntbruksuniversitet zhodne s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 4 z 8 ukazovateľov.
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Stockholms universitet A A D - - A C -
Lunds universitet B A A - - A B -
Göteborgs universitet B A A A A A B D
Uppsala universitet A A A - - A B -
Umeå universitet B A B - - B B -
Linnéuniversitetet B D D - E C B D
Linköpings universitet B A B A - B B B
Kungliga Tekniska högskolan B A A - D A C A
Luleå tekniska universitet C D C A A C B D
Karolinska institutet A A A - - A B -
Chalmers tekniska högskola B A A A - B B A
Sveriges lantbruksuniversitet A A A - - A B -
Malmö högskola C D D - A C A C
Högskolan i Jönköping C D D A E C B D

Zdroj: U-Multirank 2015
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Švédske vysokoškolské inštitúcie sú úspešné aj v niektorých ukazovateľoch úrovne prenosu znalostí (napríklad 11x hodnotenie 
kategórie A podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov spomínaných v aspoň jednom medzinárodnom patente, alebo 9x 
hodnotenie kategórie A podľa ukazovateľa podielu vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci so súkromnými a podnikateľskými 
partnermi). V iných ukazovateľoch úrovne prenosu vedomostí sú švédske vysokoškolské inštitúcie naopak neúspešné (11x hodnotenie 
kategórie E a 3x hodnotenie kategórie D podľa absolútneho, aj relatívneho počtu udelených patentov v definovanom období). Na 
úrovni inštitúcií sú v dimenzii prenosu vedomostí najlepšie: verejná Linköpings universitet s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 
5 z 8 ukazovateľov a súkromná Chalmerstekniska högskola s najvyšším hodnotením kategórie A podľa 4 z 8 ukazovateľov.

Stockholms universitet B - E E x - B -
Lunds universitet A - D D A - A -
Göteborgs universitet A C E E x - A B
Uppsala universitet A - D D A - A -
Umeå universitet B - E E x - A -
Linnéuniversitetet A - E E x A A -
Linköpings universitet A A E E x A A A
Kungliga Tekniska högskolan A - E E x A A -
Luleå tekniska universitet A D E E x - D D
Karolinska institutet A - E E x - A -
Chalmers tekniska högskola A A D D A - A D
Sveriges lantbruksuniversitet B - E E x - A -
Malmö högskola B - E E x E A -
Högskolan i Jönköping D D E E x A D E

Zdroj: U-Multirank 2015
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V dimenzii medzinárodná orientácia sú podľa niektorých ukazovateľov švédske vysokoškolské inštitúcie úspešné viac (9x najvyššie 
hodnotenie kategórie A podľa podielu vedeckých výstupov vzniknutých v spolupráci s aspoň jedným zahraničným autorom alebo 7x 
hodnotenie kategórie A v kompozitnom ukazovateli charakterizujúcom existenciu spoločných medzinárodných programov), v iných 
naopak menej (3x hodnotenia kategórie E a 2x kategórie D v podiele bakalárskych študijných programov ponúkaných v cudzom 
jazyku).

Na úrovni inštitúcií je v dimenzii medzinárodná orientácia najlepšia súkromná Chalmers Tekniska Högskolas s najvyšším hodnotením 
kategórie A podľa 5 zo 6 ukazovateľov tejto dimenzie. Najvyššie hodnotenie kategórie A podľa 4 zo 6 ukazovateľov dosahujú 
Göteborgs universitet a Kungliga Tekniska högskolan.
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Stockholms universitet - - - - A -
Lunds universitet - - - - A -
Göteborgs universitet D A A A A -
Uppsala universitet - - - - A -
Umeå universitet - - - - A -
Linnéuniversitetet - - A - B D
Linköpings universitet E A A A B -
Kungliga Tekniska högskolan - - A A A A
Luleå tekniska universitet E A A A B -
Karolinska institutet - - - - A -
Chalmers tekniska högskola E A A A A A
Sveriges lantbruksuniversitet - - - - A -
Malmö högskola - - C - B E
Högskolan i Jönköping D A A - B E

Zdroj: U-Multirank 2015
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V dimenzii regionálneho zapojenia/spolupráce sú švédske inštitúcie hodnotené podpriemerne. Podľa 5 ukazovateľov tejto dimen-
zie získavajú celkovo iba 5x hodnotenie kategórie A, pričom vždy ide o inú inštitúciu. Stockholms universitet a Malmö högskola sú 
najúspešnejšie v ukazovateli podielu vedeckých výstupov, ktoré vznikli v spolupráci s aspoň jedným regionálnym partnerom (vzdia-
lenosť do 50 km), Luleåtekniska universitet a Högskolan i Jönköping získavajú hodnotenie kategórie A podľa ukazovateľa podielu 
tzv. externých príjmov za výskumnú činnosť plynúcich z regionálnych zdrojov a Göteborgs universitet získava hodnotenie kategórie 
A podľa podielu absolventov bakalárskych študijných programov zamestnaných vo svojom prvom zamestnaní v rovnakom regióne 
ako je sídlo školy.

Stockholms universitet - - - A -
Lunds universitet - - - C -
Göteborgs universitet A B - C E
Uppsala universitet - - - D -
Umeå universitet - - - D -
Linnéuniversitetet - - - D -
Linköpings universitet C C B D E
Kungliga Tekniska högskolan - - C B -
Luleå tekniska universitet B D - D A
Karolinska institutet - - - C -
Chalmers tekniska högskola B B - B E
Sveriges lantbruksuniversitet - - - B -
Malmö högskola - - B A -
Högskolan i Jönköping D D - D A

Zdroj: U-Multirank 2015
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V charakteristikách vzdelávacej činnosti sú najlepšie hodnotené Göteborgs universitet a Linköpings universitet,  ktoré ako jediné do-
sahujú v tejto dimenzii hodnotenie kategórie A, a to konkrétne v miere úspešného dokončenia bakalárskeho štúdia. Najvyšší podiel 
absolventov bakalárskych aj magisterských študijných programov absolvujúcich v štandardnej dobe štúdia má Linné universitetet 
(kategória B) a mieru úspešného dokončenia magisterského štúdia súkromná Chalmers tekniska högskola (kategória B).
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Stockholms universitet - - - -
Lunds universitet - - - -
Göteborgs universitet A - - -
Uppsala universitet - - - -
Umeå universitet - - - -
Linnéuniversitetet - - B B
Linköpings universitet A - - -
Kungliga Tekniska högskolan - - D D
Luleå tekniska universitet C - D D
Karolinska institutet - - - -
Chalmers tekniska högskola C B - -
Sveriges lantbruksuniversitet - - - -
Malmö högskola - - - -
Högskolan i Jönköping C C - -

Zdroj: U-Multirank 2015
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1.4 Vysokoškolské inštitúcie podľa hodnotenia 
SCIMAGO Institutions Rankings

Do hodnotenia SCIMAGO Institutions Ranking (SIR), ktorá je rozsiahlou a dlhoročnou iniciatívou výskumnej skupiny SCImago (zlo-
ženej zo 4 španielskych a 1 portugalskej univerzity), je zaradených 21 švédskych vysokoškolských inštitúcií. Ide konkrétne o 15 
zo 16 švédskych univerzít a 6 university colleges. Zverejňované údaje sa vždy vzťahujú k celosvetovo najlepšej inštitúcii v danom 
ukazovateli, ktorej je priradené skóre 100.

Z hľadiska počtu vedeckých výstupov v databáze Scopus sú najúspešnejšie Karolinska institutet (8,83 % výsledku najlepšej svetovej 
inštitúcie), Lunds universitet (7,99 %) a Uppsala universitet (7,25 %). Navyše tieto 3 univerzity dosahujú najlepšie národné výsledky 
aj v ukazovateli Innovative Knowledge, ktorý vypovedá o absolútnom počte vedeckých výstupov danej inštitúcie, citovaných v 
patentoch (zdroj: databáza PATSTAT). Podľa ukazovateľa Technological Impact, ktorý vyjadruje relatívny podiel danej inštitúcie na 
všetkých vedeckých výstupoch citovaných v patentoch, sú opäť najlepšie Lunds universitet, Karolinska institutet a Uppsala universitet.

Karolinska institutet 8,83 16,19 9,53 0,26 0,00
Lunds universitet 7,99 13,36 9,77 0,13 0,02
Uppsala universitet 7,25 10,19 7,97 0,23 0,01
Kungliga Tekniska högskolan 6,02 5,80 6,57 0,21 0,02
Göteborgs universitet 4,81 4,49 5,58 0,12 0,00
Stockholms universitet 4,58 3,12 4,07 0,14 0,00
Chalmers tekniska högskola 3,79 3,85 6,92 0,03 0,00
Linköpings universitet 3,70 4,39 7,21 0,15 0,01
Umeå universitet 3,35 3,80 6,40 0,24 0,00
Sveriges lantbruksuniversitet 2,67 3,12 6,16 0,02 0,01
Luleå tekniska universitet 1,18 0,78 4,88 0,03 0,00
Linnéuniversitetet 0,77 0,68 5,76 0,02 0,00
Örebro universitet 0,68 0,20 1,74 0,03 0,00
Mittuniversitetet 0,52 0,29 3,66 0,00 0,00
Högskolan i Jönköping 0,49 0,10 1,69 0,23 0,00
Mälardalens högskola 0,47 0,34 6,22 0,03 0,00
Karlstads universitet 0,47 0,39 5,99 0,01 0,00
Malmö högskola 0,44 0,44 7,03 0,02 0,01
Blekinge tekniska högskola 0,43 0,15 3,37 0,02 0,07
Högskolan i Skövde 0,30 0,15 3,90 0,00 0,00
Högskolan i Halmstad 0,24 0,15 4,83 0,02 0,00
Pozn.: Poradie inštitúcií podľa celkového počtu výstupov v databáze Scopus  (2008-2012) Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings 2014
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SCIMAGO Institutions Rankings,                            
Švédsko 2014
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stránky inštitúcie
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Ďalšie ukazovatele hodnotia úroveň tzv. viditeľnosti webových stránok inštitúcie. Na základe počtu odkazov na stránky inštitúcie 
majú podľa vyhľadávača Google najviditeľnejšie webové stránky Karolinska institutet, Umeå universitet, Uppsala universitet a 
Högskolan i Jönköping. Podľa počtu odkazov smerujúcich na webové stránky inštitúcie (podľa ahrefs)  je výrazne najlepšie hodno-
tená Blekinge tekniska högskola.
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Potreba systémových zmien 
slovenského vysokého školstva 
a príspevok národného projektu 
k ich príprave a realizácii.

Reflexia a dôvetok k súboru podkladových 
štúdií národného projektu Vysoké školy ako 
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Peter Mederly1

1  Autor pôsobil v rokoch 1999 – 2006 na ministerstve školstva vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl a zodpovedal za prípravu a implementáciu 
reformy vysokého školstva v tomto období. V rokoch 2010 – 2013 pôsobil na ministerstve školstva ako poradca ministra pre otázky vysokého školstva a vedy.
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Úvod
Slovenské vysoké školstvo prešlo v roku 1990 zásadnou zmenou, keď sa ešte ako súčasť československého vysokého školstva 
pretransformovalo z centrálne riadeného systému, ktorého prvkom chýbali základné atribúty akademického prostredia bežné v ci-
vilizovanom svete, na systém, ktoré takéto atribúty získal. Z hľadiska realizácie zmien sa 25 rokov, ktoré od roku 1990 uplynuli, 
dá zhruba rozdeliť na tri obdobia, a to na dve obdobia viac-menej stagnácie a jedno obdobie podstatnej transformácie. Prvým 
obdobím stagnácie bola druhá polovica 90-tych rokov, ktorá nasledovala po zmene z roku 1990. Potom  prišla zásadná reforma 
pripravená v rokoch 1999 - 2002, ktorú po niekoľkých rokoch znovu vystriedalo obdobie stagnácie trvajúce až do dnešných dní.

Vláda Slovenskej republiky schválila komplexný dokument prezentujúci dlhodobejšiu víziu slovenského vysokého školstva naposledy 
pre 15 rokmi, v auguste roku 2000. Táto vízia s názvom Koncepcia ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie 
sa následne premietla do nového zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „vysokoškolský zákon“), ktorý vstúpil do 
platnosti vo februári 2002, a ktorý sa stal podkladom pre hlbokú systémovú reformu slovenského vysokého školstva. Je prirodzené, 
že pri hĺbke zmien, ktoré vysokoškolský zákon z roku 2002 vo vysokom školstve spôsobil, bolo potrebné po istom období zhodnotiť, 
čo zmeny priniesli a podľa potreby korigovať ďalší smer vývoja. Ku komplexnejšej analýze stavu vysokého školstva po reforme 
z roku 2002 však prišlo až v priebehu prvého polroka roku 2013 v rámci vypracovávania Správy o stave školstva a systémových 
krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja (ďalej len „Správa“). Táto správa, ktorú vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (ďalej len „ministerstvo“ alebo „ministerstvo školstva“), obsahuje analýzu stavu slovenského vysokého školstva, stanovuje 
strategický cieľ pre jeho ďalší rozvoj a navrhuje systémové kroky na  nasmerovanie rozvoja vysokého školstva k stanovenému stra-
tegickému cieľu. Správa, hoci ju prerokovala NR SR, prešla verejnou diskusiou a po zapracovaní jej výsledkov aj medzirezortným 
pripomienkovým konaním, sa však nedostala na rokovanie vlády a zatiaľ nemá žiadne vyústenie do konkrétnych aktivít. 

V tomto materiáli budeme vychádzať zo strategického cieľa, ktorý pre slovenské vysoké školstvo Správa sformulovala.2 Popíšeme 
vybrané systémové kroky, ktoré pokladáme pre nasmerovanie slovenského vysokého školstva k danému cieľu za najdôležitejšie. 
Budeme sa pritom opierať o kroky uvedené v Správe, doplníme ich však návrhmi, ktoré sa do Správy nedostali a sú z pohľadu autora 
kľúčové. Pri formulácii systémových krokov sa sústredíme na oblasti, ktorými sa zaoberal národný projekt Vysoké školy ako motory 
rozvoja vedomostnej spoločnosti  a najmä súbor Podkladových štúdií, prezentovaný v tomto obsiahlom texte (ďalej len „Národný 
projekt“) a zrekapitulujeme aj poznatky, ku ktorým sa v rámci tohto projektu a štúdií dospelo.

2  Autor bol v roku 2013 poverený ministrom školstva koordináciou prác na vypracovaní Správy.
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1 Strategický cieľ ďalšieho 
rozvoja vysokého školstva

– Správa sformulovala strategický cieľ pre vysoké školstvo nasledovne
– Efektívne fungujúce vysoké školstvo tvoriace súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA a európskeho 

výskumného priestoru ERA, poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, 
dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie, tvoriace 
jadro výskumného potenciálu Slovenska  v oblasti základného výskumu a v oblasti  aplikovaného výskumu a vývoja a motor 
rozvoja spoločnosti a regiónov Slovenska.

– Pre štruktúrovanie systémových krokov na dosiahnutie strategického cieľa bol tento rozdelený na nasledujúce čiastkové ciele 
resp. zámery:

– Dostatočne financované a efektívne fungujúce vysoké školstvo systémovo podporujúce kvalitu plnenia poslania vysokých škôl
– Kvalitný, spoločensky rešpektovaný a primerane odmeňovaný vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník 
– Vysoké školstvo poskytujúce vzdelávanie spĺňajúce medzinárodné štandardy a tvoriace súčasť európskeho priestoru vysoko-

školského vzdelávania EHEA 
– Vysoké školstvo dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvo-

vanie
– Vysoké školstvo tvoriace jadro výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného vý-

skumu a súčasť európskeho výskumného priestoru ERA
– Vysoké školstvo reagujúce na aktuálne a očakávané potreby spoločenskej a hospodárskej praxe a predstavujúce motor rozvo-

ja spoločnosti a regiónov Slovenska 
– Následne bolo v Správe sformulovaných 22 systémových krokov na napĺňanie vyššie uvedených zámerov. Každý zo systémo-

vých krokov mal formu úlohy s navrhnutým spôsobom jej riešenia. Zoznam systémových krokov – úloh je uvedený v prílohe 
tohto materiálu.

http://www.ehea.info/
http://ec.europa.eu/research/era/understanding/what/what_is_era_en.htm
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2 Návrh systémových zmien pre 
vybrané oblasti slovenského 
vysokého školstva

V ďalšom sa sústredíme na návrh systémových zmien resp. opatrení v oblasti financovania vysokých škôl, v oblasti zabezpečovania 
kvality vysokých škôl a v oblasti vzťahu vysokého školstva a potrieb spoločnosti. Všetky tieto oblasti boli predmetom analýz uskutoč-
ňovaných v rámci Národného projektu. Výstupy týchto analýz stručne rekapitulujeme v príslušných častiach materiálu.

2.1 Financovanie vysokého školstva
Na problematiku financovania vysokého školstva sa pozrieme postupne z nasledovných troch hľadísk: objem finančných prostried-
kov vo vysokom školstve, spôsob pridelenia finančných prostriedkov z verejných zdrojov vysokým školám a efektívnosť fungovania 
vysokého školstva.

2.1.1 Objem finančných prostriedkov vo vysokom školstve 
Slovenské vysoké školstvo má v medzinárodnom porovnaní objektívne k dispozícii menej finančných prostriedkov ako vysoké škol-
stvo vo veľkej väčšine rozvinutých krajín. Jednoznačne to dokumentujú aj výstupy Národného projektu. Zaostávanie je výrazné 
najmä pokiaľ ide o verejné zdroje. Je to všeobecne známy a preukázaný fakt, argumenty nie je potrebné znovu na tomto mieste 
opakovať. 

Za dôležité však pokladáme zmieniť sa osobitne o časti týkajúcej sa súkromných zdrojov. V odporúčaniach OECD, a tiež iných 
medzinárodných autorít, ktoré sa zaoberali hodnotením stavu slovenského vysokého školstva, sa opakujú návrhy na zavedenie škol-
ného aj pre dennú formu vysokoškolského štúdia na Slovensku. Jednoznačne to odporúčame aj v tomto materiáli. Okrem pozitívneho 
vplyvu na objem zdrojov vo vysokom školstve by zavedenie školného, spojené samozrejme s vhodným systémom pôžičiek zabez-
pečujúcim, aby školné nemohlo byť ekonomickou bariérou pre prístup k vysokoškolského vzdelávaniu, mohlo podstatne prispieť 
k riešeniu problémov v oblasti usmernenia záujmu o vysokoškolské štúdium k žiaducejšej štruktúre z hľadiska študovaných študijných 
odborov. V Správe ako oficiálnom dokumente ministerstva sa so zavedením školného nepočíta, pretože to nie je v súlade s politickým 
programom súčasnej vlády. Pracovné znenie Správy obsahovalo na túto tému nasledujúci návrh, ktorý pokladáme stále za aktuálny 
systémový krok, ktorý je potrebné urobiť: Keďže je dôvodne možné predpokladať, že zavedeniu školného v dennej forme štúdia 
na verejných vysokých školách sa v ďalších rokoch nebude dať vyhnúť, ministerstvo bude analyzovať možnosti zavedenia nového 
typu pôžičkovej schémy z hľadiska riešenia technických otázok s tým spojených. Cieľom bude odstránenie ekonomických bariér pri 
prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu presunom úhrady nákladov za vzdelávanie na produktívnu časť života absolventa vysokej 
školy. Pôžičkové systémy, ktoré odstraňujú ekonomické bariéry pri prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu a pritom nepredstavujú 
pre študenta žiadne vecné riziko pre jeho budúci život, vo svete už bežne fungujú vo forme tzv. income-contingent loans.

2.1.2 Spôsob prideľovania finančných prostriedkov 
z verejných zdrojov vysokým školám

V slovenskom vysokom školstve sa od roku 2002 používa výkonový systém prideľovania (alokácie) dotácií zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám (súkromné vysoké školy dostávajú zo štátneho rozpočtu len dotácie na sociálne a motivačné štipendiá, 
financovaním troch štátnych vysokých škôl, ktoré nepatria do rezortu ministerstva školstva, sa v tomto materiáli nezaoberáme). Bol 
navrhnutý so zohľadnením riešení používaných vo viacerých krajinách, najviac podnetov bolo prevzatých z britského systému finan-
covania. Hlavné princípy systému sa za 13 rokov jeho doterajšieho používania prakticky nezmenili. 
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– Tak, ako je to u výkonových systémov financovania bežné, aj slovenské vysoké školy prispôsobujú (v rámci možností, ktoré 
majú) svoje správanie nastaveným pravidlám merania výkonu. Nie všetky takto vznikajúce motivácie však možno z hľadiska 
verejného záujmu pokladať za pozitívne. 

– Najvážnejším problémom súčasného nastavenia výkonového systému je ekonomická motivácia vysokých škôl prijímať čo naj-
väčší počet študentov a udržiavať ich na vysokej škole bez ohľadu na ich kvalitu. Táto, z hľadiska dôsledkov na kvalitu negatív-
na, motivácia je spojená s každým systémom financovania podľa počtu študentov, pokiaľ počet študentov nie je regulovaný. Na 
druhej strane, nie je možné vytvoriť fungujúci systém financovania vzdelávania, ktorý by nejakým spôsobom nebral do úvahy 
počet študentov, ktorých vysoká škola vzdeláva. Teoretickým východiskom z tejto dilemy je zodpovedný prístup vysokých škôl 
prejavujúci sa v tom, že príjmu len toľkých študentov, koľkých im ich kapacity dovolia kvalitne vzdelávať a študentom, ktorí ne-
preukážu požadovanú kvalitu počas štúdia ho neumožnia úspešne ukončiť. Predpoklad, že (všetky) vysoké školy na Slovensku 
túto zodpovednosť majú, prax vyvrátila. Svoj podiel viny na tom má však aj Akreditačná komisia, ktorá si nesplnila dôsledne 
jednu zo svojich úloh. Kritériá akreditácie študijných programov totiž stanovujú väzbu medzi počtom študentov, ktorých vysoká 
škola vzdeláva, a ich personálnymi kapacitami. Keby bola Akreditačná komisia zareagovala na vysoké medziročné nárasty 
počtu študentov na niektorých vysokých školách resp. na niektorých študijných programoch a využila svoje právo na kontrolu, či 
v takýchto prípadoch neprišlo k porušeniu podmienok, za ktorých príslušná vysoká škola získala akreditáciu pre daný študijný 
program (toto právo jej dáva ustanovenie § 83 ods. 12 vysokoškolského zákona3), situácia by sa s veľkou pravdepodobnosťou 
vyvíjala inak.4 

– Napriek niektorým negatívnym motiváciám je možné pokladať súčasný systém normatívneho financovania vysokoškolského 
vzdelávania, či výkonový systém pri inštitucionálnom financovaní výskumnej činnosti a umeleckej činnosti, za dobrý základ, 
ktorého doladením je možné tieto negatívne motivácie do značnej miery eliminovať. Nevyhnutne si to však vyžaduje zmenu 
spôsobu práce Akreditačnej komisie, najmä jej zameranie na dôslednú kontrolu vnútorných systémov kvality vysokých škôl 
a ich dodržiavania. Tejto otázke sa podrobnejšie venujeme v časti 2.2.1 a 2.2.4. Návrhom na úpravy systému rozpisu dotácií 
sa venujú aj výstupy Národného projektu.

2.1.3 Efektívnosť fungovania vysokého školstva
Neoddeliteľnou súčasťou diskusie o financovaní vysokého školstva je aj otázka efektívnosti využívania disponibilných zdrojov. Efek-
tívnosť chodu inštitúcie bezprostredne súvisí aj so spôsobom jej riadenia.

Jednou z tém, ktorá sa pravidelne opakuje v analýzach stavu slovenského vysokého školstva, je kritika súčasnej úpravy vnútorného 
riadenia a vnútornej organizácie vysokých škôl vo vysokoškolskom zákone, ktoré si vyžadujú zmenu. Diskutuje sa pritom najmä o 
vymedzení zodpovednosti a právomocí jednotlivých zložiek samosprávy vysokých škôl a o pravidlách týkajúcich sa vnútornej orga-
nizácie vysokých škôl a jej samosprávnych orgánov. Za nevyhnutné treba pokladať aj zvýšenie účinnosti odpočtu činnosti vysokých 
škôl vo vzťahu k spoločnosti (accountability).

Na tomto mieste sa zmienim o niektorých opatreniach v oblasti potrebného zvýšenia accountability. Základným predpokladom 
účinnosti týchto opatrení sú spoľahlivé a verejne prístupné informácie o činnosti a hospodárení jednotlivých vysokých škôl. V tejto 
oblasti majú nezastupiteľnú úlohu informačné systémy, a preto je potrebný ich ďalší rozvoj s dôrazom na ich vzájomnú prepojiteľnosť 
a integráciu s ostatnými informačnými systémami verejnej správy. Keď hovoríme o odpočte vo vzťahu k verejnosti, je potrebné aj sprí-
stupnenie relevantných častí obsahu týchto informačných systémov (samozrejme pri zachovaní legislatívnych ustanovení o prístupe 
k osobným údajom) laickej aj odbornej verejnosti.

Úlohou ministerstva v oblasti informačných systémov by mal byť napríklad podstatne väčší tlak na využívanie možností, ktoré pre ma-
nažment verejných vysokých škôl, ako aj pre získavanie informácií dôležitých z hľadiska ministerstva, poskytuje finančný informačný 
systém SOFIA (používaný v súčasnosti na 19 z 20 verejných vysokých škôl), ktorý financuje, a ktorého vývoj koordinuje ministerstvo. 
Ďalším kľúčovým prvkom je vytvorenie informačného systému podporujúceho a sprehľadňujúceho činnosť AK.

3  Príslušné ustanovenie znie nasledovne: 

(12) Akreditačná komisia je oprávnená požadovať od vysokých škôl a externých vzdelávacích inštitúcií informácie týkajúce sa uskutočňovania akreditovaných 
činností aj kedykoľvek počas platnosti akreditácie. Ak zistí, že vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia prestala spĺňať kritériá na priznanie 
zodpovedajúceho práva, môže iniciovať akreditáciu príslušnej činnosti.

4  Pri spätnom pohľade sa ukazuje, že model fungovania vysokého školstva zvolený v rámci reformy pripravenej v rokoch 1999-2002 je mimoriadne citlivý na 
bezchybné fungovanie Akreditačnej komisie vo všetkých oblastiach jej pôsobenia ustanovených zákonom. Možno konštatovať, že napriek veľkému objemu 
práce, ktorý Akreditačná komisia od roku 2002 vykonala, a za ktorý jej patrí uznanie, v niektorých oblastiach nesplnila v dostatočnej miere svoje povinnosti 
(poukazujú na to na viacerých miestach aj výstupy Národného projektu), čo malo podstatný negatívny vplyv na stav slovenského vysokého školstva.
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Stabilnou témou diskusií o vysokom školstve zaoberajúcich sa jeho efektívnosťou je aj výzva „zjednodušte vysokoškolský zákon“. 
Je zrejmé, že komplikovaná legislatíva znižuje efektívnosť systému, a preto sa táto výzva dá pokladať za pochopiteľnú. V súvislosti 
s ňou si však je potrebné uvedomiť, že stručnejšia legislatíva sa dá dosiahnuť len zjednodušením alebo úplným zrušením niektorých 
procesov, ktoré vo vysokom školstve v súčasnosti prebiehajú a vyžadujú si podrobné úpravy vo vysokoškolskom zákone a v nadvä-
zujúcich predpisoch.5

– Pretože legislatíva nie je cieľ, ale len prostriedok na dosiahnutie dobrého fungovania vysokého školstva, nemožno pri výbere 
procesov, ktoré by sa mali zjednodušiť alebo zrušiť, brať do úvahy len kritérium zjednodušenia legislatívy, ale v prvom rade 
skutočnosť, nakoľko sa odbúrajú neefektívne činnosti na vysokých školách a uvoľnia energiu na sústredenie sa na podstatné 
činnosti.

– Situáciu v tomto smere charakterizuje nasledujúca časť Správy: Každý proces, ktorý vo vysokom školstve v súčasnosti beží, mal 
minimálne v čase svojho zavedenia do systému nejaké odôvodnenie. Čas však ukázal, že viaceré z procesov už svoje odôvod-
nenie stratili resp. nepriniesli to, čo sa od nich očakávalo. Ďalšia skupina procesov vznikla ako kompromis, ktorý bol nevyhnutný 
v čase zmien vo vysokom školstve, ale po stabilizácii týchto zmien je možné posunúť sa ďalej.

– Správa ďalej uvádza (a odôvodňuje) ako príklady možných zjednodušení v systéme slovenského vysokého školstva 
– zjednodušenie procesu akreditácie študijných programov jej nahradením akreditáciou pre študijný odbor a podstatným zvýše-

ním dôrazu na vnútorné systémy zabezpečenia kvality a dosiahnuté výsledky vzdelávania  (learning outcomes) a 
– zrušenie vedecko-pedagogických titulov „profesor“ a „docent“ a ponechanie len príslušných funkčných miest s tým, že zrušenie 

vedecko-pedagogických titulov by sa nedotklo titulov, ktoré už boli udelené. 

Pôvodne Správa uvádzala ako príklad možného zjednodušenia aj zrušenie kategorizácie vysokých škôl. K tomuto návrhu sa vra-
ciame v časti 2.2.3

2.1.4 Príspevok Národného projektu k príprave a realizácii 
systémových zmien v oblasti financovania

Výstupy Národného projektu v tomto texte prezentované obsahujú podrobnú analýzu vybraných stránok financovania slovenských 
vysokých škôl. Zahŕňajú predovšetkým:
– základné informácie o financovaní slovenského vysokého školstva a ich porovnanie v medzinárodnom kontexte;
– porovnanie systémov financovania vysokého školstva na Slovensku a v Českej republike s osobitným dôrazom na porovnanie 

financovania vysokoškolského vzdelávania;
– porovnanie systému financovania slovenského vysokého školstva so systémami vo viacerých rozvinutých krajinách, ako aj jeho 

zhodnotenie z hľadiska analytických štúdií, ktoré sa zaoberajú problematikou financovania vysokého školstva na teoretickej 
úrovni; v rámci toho sa prezentujú 3 biznis modely financovania vysokých škôl.

Výsledky analýzy znovu potvrdili skutočnosť, že Slovensko je krajinou, ktorá podpriemerne investuje do vysokoškolského vzdelá-
vania. V rámci porovnania financovania vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a v Českej republike obsahujú výstupy Národ-
ného projektu aj analýzu vplyvu zohľadnenia miery zamestnateľnosti absolventov na rozpočty vysokých škôl. Túto časť analýzy 
je potrebné pokladať za významný prínos pre ďalší vývoj systému financovania na Slovensku, pretože upozorňuje na relatívne (v 
porovnaní s ČR) vysoký dopad tohto ukazovateľa na rozpočet vysokých škôl, pričom z hľadiska aktuálnosti a podrobnosti používa-
ných vstupných údajov slovenský model za českým zaostáva. Analýza sa sústredila aj na porovnanie zohľadňovania ekonomickej 
a personálnej náročnosti študijných programov pri financovaní so záverom, že v tejto oblasti neboli identifikované zásadné rozdiely, 
ale tak na Slovensku ako aj v ČR je potrebné venovať v ďalšom pozornosť spresneniu východiskových parametrov  pri určovaní 
dotácie na študijné programy. 

V časti týkajúcej sa porovnania systému financovania slovenského vysokého školstva so systémami vo viacerých rozvinutých kraji-
nách sa okrem iného konštatuje, že Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym podielom súkromných zdrojov vo vysokom školstve. V tejto 
súvislosti sa uvádza, že všeobecný trend vo financovaní vysokých škôl jednoznačne smeruje k zvýšenej spoluúčasti na financovaní 
vysokých škôl tými, ktorí z ich činnosti získavajú benefity.

Prezentované biznis modely činnosti vysokých škôl sú inšpiráciou pre ďalší postup v oblasti zefektívňovania fungovania slovenského 
vysokého školstva. Zároveň sa odporúča naďalej sledovať doterajší trend a nechať sa pri vývoji nášho systému inšpirovať financo-
vania riešeniami používanými v britskom systéme. Osobitne sa v tejto súvislosti rozoberá britský systém financovania výskumu  (RAE/
REF) a jeho zjednodušená implementácia, ktorá sa používa v rámci komplexnej akreditácie na Slovensku. Národný projekt v tejto 

5  Podľa Ústavy SR možno povinnosti ukladať len zákonom. Ak sa teda od vysokých škôl požaduje plnenie nejakej povinnosti, musí to byť upravené v zákone.
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časti upozorňuje aj na prvky deformujúce slovenský systém financovania nesystémovými zásahmi doň. Zdôrazňuje tiež nevyhnutnosť 
existencie strategickej vízie pre vysoké školstvo, ktorá v súčasnosti na Slovensku chýba.

2.2 Zabezpečovanie kvality vysokého školstva
Kvalita vysokých škôl je v súčasnosti najdiskutovanejšou témou týkajúcou sa vysokého školstva na Slovensku. Jej zabezpečenie je 
prvoradou úlohou samotných vysokých škôl. Overenie, či si vysoké školy túto úlohu plnia, ja zase prvoradou úlohou Akreditačnej 
komisie. Základným nástrojom, prostredníctvom ktorého sú úlohy vysokých škôl a Akreditačnej komisie pri zabezpečovaní kvality 
podľa v súčasnosti medzinárodne používanej paradigmy prepojené, sú vnútorné systémy kvality.6 V oblasti zabezpečenia kvality je 
základnou úlohou vysokej školy mať funkčný vnútorný systém kvality a základnou úlohou Akreditačnej komisie je kontrola, či vysoká 
škola funkčný vnútorný systém kvality má. Preto sa v ďalšom v prvom rade pozrieme na situáciu v oblasti vnútorných systémov kvality. 

Štandardným predmetom hodnotenia kvality vysokej školy je aj kvalita jej výskumnej a umeleckej činnosti. Na rozdiel od hodnotenia 
kvality vzdelávacej činnosti, kde zatiaľ prakticky neexistujú medzinárodne akceptované metódy jej priameho merania, je v prípade 
hodnotenia výskumnej činnosti k dispozícii viacero medzinárodne overených postupov. Aj na situáciu v tejto oblasti sa pozrieme 
podrobnejšie. 

Treťou témou, ktorej sa budeme osobitne venovať v tejto časti, je otázka kategorizácie vysokých škôl, ktorá tiež frekventovane za-
znieva v diskusiách o slovenskom vysokom školstve.

2.2.1 Vnútorné systémy kvality
– Hoci je súčasný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania založený najmä na posudzovaní plnenia mini-

málnych podmienok, ako jedna z podmienok akreditácie sa vyžaduje od vysokých škôl tiež existencia vnútorného systému 
kvality v rámci vysokej školy. Ako však dokumentovali aj výsledky druhej komplexnej akreditácie, a zdôrazňuje sa to aj vo vý-
stupoch Národného projektu v tomto súbore materiálov, pozornosť venovaná Akreditačnou komisiou splneniu tejto podmienky 
bola zameraná len na formálnu stránku týchto systémov. 

– Za rozhodujúce v oblasti externého zabezpečenia kvality v súčasnej medzinárodnej praxi je potrebné pokladať zásadnú 
zmenu paradigmy spočívajúcu v tom, že úlohou akreditačných komisií (external quality assurance agencies) je v prvom rade 
zaoberať sa vnútornými systémami kvality jednotlivých vysokých škôl a ich súčastí, a to tak z hľadiska ich nastavenia (teda, 
z hľadiska toho, čo sa v nich píše), ako aj z hľadiska ich funkčnosti (teda aké sú konkrétne výsledky ich uplatňovania). 

– Sú to práve vnútorné systémy kvality, ktoré musia obsahovať ustanovenia garantujúce, že vysoká škola / fakulta spĺňa minimál-
ne podmienky pre jednotlivé akreditované činnosti resp. oblasti. Pokiaľ je vnútorný systém kvality dobre nastavený a funkčný (čo 
by mala Akreditačná komisia overiť), zabezpečuje, že vysoká škola spĺňa stanovené minimálne podmienky. Navyše, prostred-
níctvom uplatnenia svojho vnútorného systému kvality by vysoká škola mala byť schopná preukázať, že pravidlá hodnotenia 
študentov a práce vysokoškolských učiteľov garantujú, že štúdium úspešne neskončí študent, ktorý nedosiahne požadovanú mi-
nimálnu úroveň znalostí  a súčasne, že hodnotenie študentov umožňuje rozlíšiť medzi výborným, priemerným a podpriemerným 
študentom (čo súčasný systém akreditácie v princípe nedokáže zabezpečiť). Dá sa oprávnene očakávať, že dobre nastavený 
proces kontroly vnútorných systémov kvality by v porovnaní so súčasným stavom podstatne znížil administratívnu náročnosť 
procesu akreditácie, a to tak na strane Akreditačnej komisie, ako aj na strane vysokých škôl.

2.2.2 Hodnotenie kvality výskumnej činnosti a umeleckej činnosti
Cieľom ministerstva v oblasti vysokoškolskej vedy a techniky deklarovaným v čase prípravy a implementácie reformy vysokého škol-
stva odvíjajúcej sa od vysokoškolského zákona z roku 2002 bolo, aby sa vysoké školy stali, tak ako je tomu prakticky vo všetkých 
vyspelých štátoch, základom výskumného a vývojového potenciálu štátu. Ministerstvo ako ústredný orgán pre nadrezortnú vedu 
a techniku však zároveň deklarovalo, že podpora vysokoškolského výskumu a vývoja sa nebude diať administratívnymi rozhodnutia-
mi na úkor ostatných subjektov výskumu a vývoja na Slovensku. Naopak, cieľom ministerstva je vytvoriť v oblasti výskumu a vývoja 

6  Vychádzajúc z medzinárodne používaného spojenia “internal quality assurance” by bolo vhodnejšie hovoriť o “vnútorných systémoch zabezpečenia 
kvality”, ale budeme používať slovné spojenie „vnútorný systém kvality“ uvedené vo vysokoškolskom zákone. 
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súťažné prostredie podnecujúce všetky zainteresované subjekty zvyšovať svoj výkon a spoluprácu v tejto oblasti. Takéto súťažné 
prostredie podporujúce zároveň spoluprácu bude najlepším stimulom aj na rozvoj vysokoškolského výskumu a vývoja.

Ministerstvo v roku 2011 konkretizovalo svoju predstavu jednotného systému periodického hodnotenia výskumu a vývoja na vy-
sokých školách a v ostatných výskumných organizáciách, ktorého výsledky by slúžili ako podklad pre dlhodobé inštitucionálne 
financovanie výskumu, v dokumente Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 nazývaného 
tiež Stratégia Fénix.

Charakteristickými znakmi navrhovaného periodického hodnotenia boli:  
a) jednotné pravidlá hodnotenia výskumu pre verejné a štátne vysoké školy, ostatné verejné a štátne výskumné organizácie 

a súkromné vysoké školy, ktoré sa chcú uchádzať o dlhodobé inštitucionálne financovanie zo štátneho rozpočtu, 
b) hodnotenie výskumu a vývoja po oblastiach s následným porovnaním výsledkov medzi rôznymi oblasťami založeným 

na koncepte národnej a medzinárodnej excelencie (implementáciou princípov britského systému Research Assessment 
Exercise / Research Excellence Framework),

c) v hodnotení bude venovaná osobitná pozornosť aj dopadom výsledkov resp. výstupov výskumu, a to ako vo forme vedec-
kého ohlasu publikovaných výsledkov (citácie), tak aj vo forme uplatnenia konkrétnych realizačných výstupov (inovácií) 
v praxi (t. j. zavedenie nového výrobku, výrobného procesu, novej služby, novej organizácie práce alebo nových metód 
riadenia do praxe),

d) účasť zahraničných expertov na hodnotení,
e) podklady, metódy, ako aj výsledky hodnotenia, budú verejne prístupné prostredníctvom internetu,
f) súčasťou systému budú postupy a nástroje na kontrolu údajov predkladaných na účely hodnotenia inštitúciami, 
g) systém umožní korekcie prípadných organizačných alebo inštitucionálnych zlyhaní, a to aj na žiadosť jednotlivcov,
h) výsledky hodnotenia budú podkladom pre dlhodobé inštitucionálne financovanie.

Uskutočnenie prvého kola periodického hodnotenia sa očakávalo v roku 2014. Bola zriadená spoločná pracovná skupina zo zá-
stupcov ministerstva, vysokých škôl a SAV, ktorej úlohou bolo periodické hodnotenie pripraviť. Stratégia Fénix sa však nerealizovala 
a tieto plány ministerstva skončili v zabudnutí.

Ministerstvo sa k myšlienke aplikácie postupov dobrej praxe v oblasti komplexného hodnotenia výskumu vrátilo znovu v Správe, 
tentokrát však len s ambíciou na jej uplatnenie pri hodnotení vysokoškolského výskumu. Konštatovalo v nej, že komplexné hodno-
tenie výskumu na vysokých školách, ktoré sa v súčasnosti uskutočňuje v rámci komplexnej akreditácie, je založené na princípoch 
britského systému RAE (Research Assessment Exercise) používaného od roku 1986. Na základe výsledkov prvej komplexnej akre-
ditácie Správa tiež konštatovala, že v súčasnosti (rozumej v prvej komplexnej akreditácii) sa používa na Slovensku zjednodušená 
implementácia tohto systému, ktorá už splnila svoju historickú úlohu a je potrebné ju ďalej rozvinúť s cieľom priblížiť sa pri hodnotení 
súčasnej úrovni britského systému. Napriek uvedenému konštatovaniu v Správe, ktorá je oficiálnym dokumentom ministerstva, to isté 
ministerstvo súčasne schválilo podrobné pravidlá pre hodnotenie výskumu v rámci druhej komplexnej akreditácie, ktoré sú v pria-
mom rozpore s princípmi systému RAE/REF deklarovanými vo všeobecnej častí našich kritérií za princípy nášho systému hodnotenia. 
Napriek tomuto evidentnému vnútornému rozporu v kritériách sa hodnotenie výskumu v rámci druhej komplexnej akreditácie podľa 
nich uskutočnilo.

Riešenie do budúcnosti je jednoduché: naplniť systémový krok navrhnutý v Správe, a to napríklad realizáciou vyššie uvedeného 
návrhu zo stratégie Fénix, a to aspoň v oblasti vysokoškolského výskumu.  

2.2.3 Kategorizácia vysokých škôl7

Tak, ako u viacerých iných oblastí vysokého školstva, ani v oblasti kategorizácie vysokých škôl nie je možné hovoriť o jednoznačne 
definovanej medzinárodnej norme resp. medzinárodne akceptovanej schéme. V reforme z roku 2002 sa predpokladalo, že na 
Slovensku budú existovať vysoké školy univerzitného charakteru poskytujúce všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania a neuni-
verzitného charakteru zameriavajúce prevažne na prakticky orientované bakalárske študijné programy. Pokladáme za užitočné od-
citovať príslušné ustanovenia pôvodného znenia vysokoškolského zákona z roku 2002. Kategorizáciou vysokých škôl sa zaoberal 
§ 2 v odsekoch 14 až 16, ktoré zneli takto:

(14) Univerzitné vysoké školy poskytujú vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov s významným podielom štu-
dijných programov druhého stupňa a študijných programov tretieho stupňa. Študijné programy uskutočňujú v nadväznosti na svoje 

7  Túto tému by bolo možné z vecného hľadiska zaradiť aj do časti 2.1.3 tohto dokumentu; pretože kategorizácia je v súčasnosti predmetom komplexnej 
akreditácie, zaradili sme ju do časti venovanej kvalite.
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činnosti v oblasti vedy, techniky alebo umenia a v súlade s aktuálnym stavom a rozvojom týchto oblastí. Slovo „univerzita“, prípadne 
z neho odvodené tvary slov môžu mať vo svojom názve len univerzitné vysoké školy.

(15) Neuniverzitné vysoké školy (§ 52 ods. 2 a § 75 ods. 2) sa označujú ako odborné vysoké školy; poskytujú vysokoškolské vzde-
lávanie prevažne v študijných programoch prvého stupňa.

(16) Univerzitná vysoká škola, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, ako aj pri uskutočňovaní študijných 
programov tretieho stupňa, je výskumná univerzita.

Znenie ustanovení § 52 ods. 2 a § 75 ods. 2 citovaných v odseku 15 bolo nasledujúce:

§ 52
– Bakalárske študijné programy, ktoré poskytuje odborná vysoká škola (§ 2 ods. 15), sa zameriavajú najmä na využitie súčasných 

poznatkov vedy alebo umenia a zvládnutie ich použitia vrátane praktických schopností a zručností potrebných na výkon povolania. 
§ 75

– Vysokoškolskí učitelia univerzitných vysokých škôl (§ 2 ods. 14 a § 111 ods. 1) okrem lektorov (odseky 4, 5, 8 a 9) sa aktívne 
zúčastňujú na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových 
poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel, alebo umeleckých výkonov. U vysokoškolských učiteľov odborných 
vysokých škôl pôsobiacich vo funkciách docent, odborný asistent a asistent možno nahradiť aktívnu účasť na výskumných, vý-
vojových alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých 
diel sledovaním aktuálneho stavu vedy, techniky a umenia, ktoré zabezpečí, že vzdelávacia činnosť sa bude realizovať na 
úrovni najnovších poznatkov.

Novela vysokoškolského zákona z roku 2007 zmenila príslušné ustanovenia § 2 nasledovne

(13) Vysoké školy môžu byť za splnenia ustanovených kritérií (§ 82 ods. 7) začlenené medzi
a) univerzitné vysoké školy alebo
b) odborné vysoké školy.

(14) Univerzitná vysoká škola poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov a vykonáva najmä základný 
výskum. Študijné programy uskutočňuje v nadväznosti na svoje činnosti v oblasti vedy, techniky alebo umenia a v súlade s aktuálnym 
stavom a rozvojom týchto oblastí. Slovo „univerzita“, prípadne z neho odvodené tvary slov môže mať vo svojom názve len univerzit-
ná vysoká škola, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(15) Odborná vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch prvého stupňa a vykonáva najmä aplikova-
ný výskum. Názov odbornej vysokej školy obsahuje slová „odborná vysoká škola“.

(16) Vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy, poskytuje vysokoškolské vzde-
lávanie najmä v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 a vykonáva 
najmä základný výskum. Názov vysokej školy, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy, 
obsahuje slovné spojenie „vysoká škola“.

Zastávame názor, že uvedená zmena kategorizácie bola jednoznačne krokom v nesprávnom smere, a to tak po vecnej stránke, ako 
aj po formálnej stránke.8 Namiesto podrobnejšieho zdôvodnenia tohto tvrdenia uvediem vyjadrenie a návrh ohľadne kategorizácie, 
ktorý bol pôvodne súčasťou Správy, ale vedenie ministerstva ho z konečného textu vypustilo. Znel nasledovne:

Zrušenie kategorizácie vysokých škôl na úrovni vysokoškolského zákona. Kategorizácia zavedená v roku 2002 sa nenaplnila 
(lebo do roku 2007 sa neuskutočnila komplexná akreditácia). Kategorizácii zavedenej novelou vysokoškolského zákona v roku 
2007 chýba vnútorná logika a napriek tomu, že komplexná akreditácia sa po roku 2007 uskutočnila, jej vplyv na kategorizáciu bol 
prakticky nulový. Okrem toho, pôvodne hlavný cieľ kategorizácie, teda rozdielne financovanie na základe výkonu a kvality vysokej 
školy, sa podarilo zaviesť aj bez kategorizácie vysokých škôl a je potrebné len doladiť ho (pozri úlohu VŠ-1-2). Pre ilustráciu: v roku 
2011 získalo prvých 5 verejných vysokých škôl v poradí podľa objemu inštitucionálnych finančných prostriedkov na výskum  na 
tento účel od ministerstva 72,9 mil. €, zatiaľ čo posledných 5 verejných vysokých škôl získalo 6,7 mil. €, teda približne 11x menej. Pri 
prepočítaní koľko inštitucionálnych prostriedkov na výskum pripadlo na študenta bolo maximum 1 666 € a minimum 318 € (nebrali 
sme do úvahy umelecké vysoké školy). Je si tiež potrebné uvedomiť, že pokusy zohľadniť zaradenie vysokých škôl pri výkonovom 
financovaní by viedli k tomu, že za ten istý výkon vo výskume, napríklad článok v karentovanom časopise, by jedna vysoká škola, 
zaradená napríklad v kategórii univerzít, dostala iné finančné ocenenie ako vysoká škola zaradená v inej kategórii. Navyše by to 

8  V ďalších novelizáciách zákona prišlo k čiastočnému odstráneniu nedostatkov uvedených ustanovení, ale základný problém s kategorizáciou, ktorá vysoké školy 
„škatulkuje“ a obmedzuje im niektoré činnosti, zostal.
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podporovalo stav, ktorý je viditeľný aj dnes, že niektoré fakulty popredných vysokých škôl nedosahujú dostatočnú úroveň a vezú 
sa len v závese výborných fakúlt týchto vysokých škôl. Dnes na to tieto fakulty aj finančne doplácajú, potom by sa toto doplácanie 
nezaslúžene znížilo. Zrušenie kategorizácie vysokých škôl zo zákona by bolo aj odrazom vnímania súčasných trendov vo vysokom 
školstve vedúcich k podstatne komplexnejšiemu hodnoteniu plnenia poslania jednotlivých vysokých škôl ako len ich zaradenie do 
kategórie univerzita – neuniverzita (pozri projekt EK Multirank).

Tento návrh, ktorý by bolo možné doplniť aj ďalšími argumentmi, pokladáme aj dnes za aktuálny a jeho realizácia by bola dôležitým 
systémovým krokom v oblasti vysokého školstva. Zastávame názor, pre ktorý nachádzame (prinajmenšom čiastočnú) podporu aj vo 
výstupoch Národného projektu, že na Slovensku nie je potrebné vytvárať na úrovni vysokoškolského zákona duálny systém vyso-
kých škôl. Potrebné je začať poskytovať skutočne profesijne orientované bakalárske študijné programy, ktoré v súčasnosti evidentne 
chýbajú. Ak ich, popri akademicky orientovaných študijných programoch, chce poskytovať výskumne orientovaná vysoká škola, 
prečo by jej mal v tom zákon brániť? A naopak, ak prevažne odborne orientovaná vysoká škola má jednu alebo dve katedry s per-
sonálnym obsadením produkujúcim kvalitný výskum a spĺňa podmienky na poskytovanie študijného programu druhého a prípadne 
aj tretieho stupňa, prečo by jej to mal zákon zakazovať?

2.2.4 Príspevok Národného projektu k príprave a realizácii systémových 
zmien v oblasti zabezpečovania kvality vysokého školstva

Národný projekt sa v tu zhromaždených štúdiách explicitne venuje aj otázkam zabezpečovania kvality vo vysokom školstve. V jeho 
výstupoch týkajúcich sa tejto oblasti sú spracované nasledovné témy:
– systém zabezpečovania kvality ako nástroj na podporu diverzifikácie;
– analýza výsledkov komplexnej akreditácie;
– diskusia o vnútorných systémoch zabezpečenia kvality.

Vo výstupoch Národného projektu sa uvádza, že kľúčovým  nástrojom na podporu diverzifikácie vo vysokom školstve je systém za-
bezpečovania kvality a systém financovania. V tejto súvislosti sa konštatuje, že zámery z programového vyhlásenia vlády v oblasti 
zabezpečenia kvality sú chvályhodné, ale sú zamerané prevažne na výskumne orientované univerzity a neuľahčia rozvoj druhého 
prúdu vysokých škôl zameraných na vzdelávanie, prepojenie na trh práce a rozvoj regiónu, ktoré Slovensko potrebuje. Problémom 
totiž je, že okrem hodnotenia úspešnosti absolventov nie sú pre tento prúd k dispozícii vhodné, objektívne stanovené indikátory, 
a preto je potrebné sa snažiť ich hľadať. Konštatuje sa tiež, že prístup zameraný aj na druhý prúd „je trochu mimobežný“ s úsilím 
a prístupom Akreditačnej komisie. 

V súvislosti s dopadom výsledkov prvej komplexnej akreditácie a s očakávaným dopadom výsledkov druhej komplexnej akreditácie 
na diverzifikáciu vysokého školstva sa konštatuje, že tadiaľto cesta pre systémovú diverzifikáciu nepovedie. Celý systém (externého) 
zabezpečenia kvality na Slovensku sa charakterizuje ako uzavretý s minimálnou účasťou odborníkov zo zahraničia.

Samotná komplexná akreditácia sa vo výstupoch Národného projektu hodnotí ako pomerne transparentný, ale nadmieru náročný 
proces. Rozsah procesu akreditácie študijných programov, ktorý by sa mal v rámci komplexnej akreditácie realizovať, presahuje 
kapacitu zapojených osôb.

Výstupy štúdií Národného projektu označujú za veľmi otázny prístup Akreditačnej komisie k vnútorným systémom zabezpečenia 
kvality. AK vydala pre každú vysokú školu jednotné stanovisko v znení, že na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a 
kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita XY má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality 
a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. Zdá sa teda, že išlo skôr o formálne posúdenie vnútorných systémov kvality, ktoré 
sledovalo ich formálne prerokovanie a schválenie, nie však ich využívanie, získané výsledky a efektivitu. Výsledkom takejto práce AK 
je aj skutočnosť, že ENQA ju neodporučila prijať za svojho riadneho, ale len za pridruženého člena. V dlhodobom horizonte môže 
neplnenie medzinárodných štandardov a noriem Akreditačnou komisiou viesť k problémom s transferom výsledkov zo slovenských 
vysokých škôl v rámci mobility, ale aj uplatnenia kvalifikácií na európskom trhu práce.

V jednej z podrobných štúdií, ktorá vznikla v rámci Národného projektu, je to vyjadrené aj úplne explicitne: Úpadok slovenského 
vysokého školstva má na svedomí z veľkej časti aj Akreditačná komisia (pozri tiež poznámku pod čiarou č. 4).
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2.3 Vzťah vysokého školstva a potrieb spoločnosti
V súlade so Správou možno konštatovať, že doteraz sa na Slovensku nevenovala osobitná pozornosť problému väzby vysokoškol-
ského vzdelávania a potrieb praxe. Uspokojovali sme sa aj tým, že nezamestnanosť absolventov vysokých škôl na Slovensku je dlho-
dobo podstatne nižšia ako nezamestnanosť absolventov stredných škôl a relatívne dobré výsledky sme dosahovali v tomto indikátore 
aj z hľadiska medzinárodných porovnaní. Vzťah vysokého školstva a potrieb spoločnosti bezprostredne súvisí aj s všeobecne vo 
svete akceptovanou treťou hlavnou úlohou vysokých škôl, ktorou sú, popri vysokoškolskom vzdelávaní a výskume, služby spoločnosti 
a regiónu. Pre vysoké školy, na ktorých výskum a vývoj nehrá dominantnú úlohu, by  okrem vzdelávania mala byť práve táto oblasť 
podstatnou súčasťou ich poslania.

2.3.1 Opatrenia na posilnenie napĺňania potrieb 
spoločnosti zo strany vysokého školstva

Správa navrhla v oblasti vzťahov vysokého školstva a potrieb spoločnosti systémové kroky a opatrenia, ktorých obsah by sa dal 
zhrnúť nasledovne:
– podporovať vysokoškolské vzdelávanie s väzbou na celospoločenské potreby a hospodársky rozvoj s osobitným zreteľom na 

oblasti prírodných a technických vied; 
– analyzovať možnosti podpory praktickej prípravy študentov vo vybraných študijných odboroch; v závislosti od možnosti zís-

kania relevantných údajov pre túto oblasť implementovať do systému financovania zložku na podporu osobitných nákladov 
vysokých škôl spojených s touto praktickou prípravou; 

– do systému financovania doplniť prvky podporujúce komerčné výstupy výskumu, patenty a rozvoj aktivít v rámci vedeckých 
a technologických parkov pri vysokých školách;

– zabezpečiť implementáciu profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov; v rámci opatrení na podporu rozvoja 
profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov sa ministerstvo v spolupráci s rezortom práce zameria na iniciova-
nie revízie kvalifikačných predpokladov na obsadzovanie pozícií vo verejnej správe s cieľom dosiahnuť, aby sa nevyžadoval 
druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania pre pozície, kde vzhľadom na ich pracovnú náplň postačuje bakalárske vzdelanie; 

– pravidelne zverejňovať aktuálne údaje o uplatnení absolventov vysokých škôl, a to vždy v prvom štvrťroku kalendárneho roka;
– podporovať aktivity vysokých škôl pri rozvoji regiónu ich zohľadnením v rámci hodnotenia vysokých škôl a ich financovania;
– podporovať spoluprácu vysokých škôl so súkromným sektorom, a to najmä prostredníctvom systému ich financovania napríklad 

zvýšenou podporou profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, zohľadňovaním schopnosti vysokej školy 
riešiť problémy praxe na základe kontraktov so súkromným sektorom a odstraňovaním bariér na prechod medzi akademickým 
prostredím a súkromným sektorom;

– vytvárať motivačné podmienky pre podnikateľské subjekty na užšiu spoluprácu s vysokými školami.

Z navrhovaných opatrení ministerstvo zaviedlo doteraz motivačné štipendiá pre vybrané študijné odbory a realizovalo prvé pokusy 
o zohľadnenie výsledkov spolupráce vysokých škôl s praxou vo financovaní.

2.3.2 Príspevok Národného projektu k príprave a realizácii systémových 
zmien vo vzťahu vysokého školstva a potrieb spoločnosti

Viacero výstupov Národného projektu sa venuje problematike súvisiacej so vzťahom vysokého školstva a potrieb spoločnosti. Sú-
časťou prezentovaných analýz a diskusií sú:
– diskusia o masifikácii vysokého školstva a potrebe jeho diverzifikácie;
– diskusia o profesijne zameranom segmente vysokého školstva;
– analýzy v oblasti prepojenia na trh práce;
– analýza situácie v oblasti odlivu mozgov zo Slovenska a nerovností v prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu;

Pri diskusii o masifikácii vychádza Národný projekt zo všeobecne známeho faktu o expanzii slovenského vysokého školstva v po-
sledných 25 rokoch, osobitne po roku 2000, ktorá z hľadiska počtu študentov vyvrcholila v roku 2008 odkedy sa začína už preja-
vovať pokles spôsobený klesajúcou demografickou krivkou. Konštatuje sa, že prechod k masifikácii viedol vo svete k nevyhnutnej 
diverzifikácii vo vysokom školstve, ktorá v rôznych krajinách nadobudla rôzne podoby. V súčasnosti neexistuje jednotný návod na 
diverzifikáciu vysokého školstva a každé riešenie musí rešpektovať podmienky v ktorých konkrétny vysokoškolský systém funguje. 
V súvislosti s problémom diverzifikácie na Slovensku kladú výstupy Národného projektu otázku, či je v súčasnej situácii jediným rie-
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šením „binarita“ systému s profiláciou celých vysokých škôl. Rôzne vysoké školy majú rôzne silné stránky a podporou týchto silných 
stránok vznikne šanca na spontánnu diverzifikáciu systému nie na binárny, ale skôr na multidimenzionálny.

Fenomén širokého prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu na Slovensku sa analyzuje aj z pohľadu konceptuálneho modelu vývoja 
vysokoškolských systémov v posledných desaťročiach (elitné, masové, univerzálne) a konštatuje sa konflikt situácie na Slovensku 
medzi širokým prístupom k vysokoškolskému vzdelávaniu a jeho usporiadaním s konkrétnym poukázaním na to, ako sa tento konflikt 
prejavuje.

V súvislosti s profesijne zameraným segmentom vysokého školstva sa konštatuje, že hranica medzi týmto segmentom a akademickým 
segmentom ide naprieč inštitucionálnym usporiadaním. Pre profesijne zamerané vysokoškolské vzdelávanie je kľúčovým prepojenie 
na „svet práce“. Výstupy Národného projektu uvádzajú aj rámec charakteristík profesijného vysokoškolského vzdelávania. Upo-
zorňujú zároveň na uzavretosť akademického prostredia na Slovensku tvoriacu prekážku prepojenia na prax. Pritom spolupráca 
vysokých škôl a praxe je kritická v oblasti zabezpečenia kvality, obsahu študijných programov a formulovania dlhodobej stratégie. 

Prepojenie na trh práce úzko súvisí s predvídaním kvalifikačných požiadaviek tohto trhu. Výstupy Národného projektu dokumentujú, 
ako sa tento problém rieši v niektorých krajinách. Ukazujú tiež praktickú pilotnú aplikáciu pre naše podmienky. Slovensko je však 
stále v rámci prieskumov medzinárodných organizácií, ktoré sa touto otázkou zaoberajú (napr. EÚ, OECD), zaradené medzi krajiny 
na najnižšej úrovni, teda medzi krajiny, v ktorých je predvídanie v úplných začiatkoch.

Výstupy Národného projektu zhŕňajú do niekoľkých bodov to najvýznamnejšie, čo je v oblasti prepojenia na trh práce aktuálne pre 
najbližšiu budúcnosť. Ústredným bodom pôsobnosti vysokej školy zostáva miera zhody medzi poslaním/misiou vysokej školy a jej 
organizačnou štruktúrou a činnosťou, ktorú reálne vykonáva. Viacero otázok však zostáva otvorených. Osobitne významné z nich 
sa týkajú uplatniteľnosti sústreďovania sa na vzdelávacie výstupy v prostredí diverzity vzdelávacích metód a požiadaviek na rozvoj 
prenositeľných zručností.

Do oblasti vzťahov vysokého školstva a potrieb spoločnosti patrí aj problematika odlivu mozgov. Podľa výstupov Národného pro-
jektu je potrebné situáciu v tomto smere na Slovensku pokladať za vážnu, pretože negatívne ovplyvňuje možnosti ďalšieho rozvoja 
Slovenska. Na možnosti rozvoja majú obmedzujúci vplyv aj nerovností v prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu, ktoré sú podľa 
analýz uvedených v tu prezentovaných štúdiách Národného projektu v porovnaní s väčšinou európskych krajín stále vysoké. 
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Záver
V úvode k dokumentu Koncepcia ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie, ktorý, ako sme spomínali 
v úvode tohto materiálu, vláda SR schválila pred 15 rokmi  a je zatiaľ poslednou komplexnou víziou pre slovenské vysoké školstvo 
schválenou na úrovni vlády, sa v úvode píše:

1.1 Stručný opis súčasného stavu slovenského vysokého školstva

...

Slovenské vysoké školstvo je dnes z viacerých hľadísk v krízovom stave. ...

Hlavnými príčinami krízy slovenského vysokého školstva sú, okrem krízy základných hodnôt v spoločnosti, najmä chýbajúca kon-
cepcia v oblasti vysokých škôl, dlhodobo kritická situácia v ich financovaní, podhodnotená a nepodporovaná veda na vysokých 
školách, neexistujúce inštitucionálne formy monitorovania a zabezpečovania kvality, neatraktívnosť akademického prostredia, naj-
mä pre mladých ľudí, materiálne a spoločenské nedocenenie pracovníkov vysokých škôl, ale často i málo aktívny prístup samotných 
vysokých škôl k riešeniu svojich problémov. ....

Chýbajúca koncepcia, a tým aj chýbajúce dlhodobejšie pravidlá definujúce rámec pre prostredie, v ktorom vysoké školy vyvíjajú 
svoju činnosť, spôsobuje, že vysoké školy si nevytvárajú dlhodobejšie plány, tieto sa totiž nemajú o čo oprieť. To veľmi tlmí iniciatívu, 
ktorá by mohla viesť k vnútornej optimalizácii činností a čiastočne zmierňovať dôsledky kritickej situácie vo financovaní .... Preto vo 
väčšine prípadov volia vyčkávací prístup, ktorý je – z istého pohľadu – v daných podmienkach optimálnym spôsobom prežívania. U 
časti akademickej komunity možno badať aj vzrastajúcu apatiu a nezáujem o riešenie externých, ale i interných problémov vysokých 
škôl.

...

Tento opis by sme mohli prakticky bezo zmeny (snáď s výnimkou vety o dlhodobých plánoch, ktoré dnes vysoké školy musia tvoriť, 
pretože im to ukladá zákon; ale už záver tejto vety, že sa dlhodobé plány / zámery vysokých škôl nemajú o čo oprieť, platí naplno 
aj dnes) použiť aj v materiáli o stave slovenského vysokého školstva v roku 2015. Napriek uvedenému máme k dispozícii z hľadiska 
prípravy vízie pre vysoké školstvo do nasledujúcich rokov podstatne viac, ako sme mali v roku 2000. V prvom rade je to 15-ročná 
skúsenosť z vývoja vysokého školstva, ktorého počiatočné podmienky boli v roku 2000 jasne sformulované, takže môžeme zhod-
notiť, čo fungovalo, a čo nie. A máme k dispozícii aj viaceré čiastkové, ako i  komplexnejšie analýzy, ktoré sa o takéto zhodnotenia 
pokúšajú a na základe ich výsledkov navrhujú, ako pokračovať.

Tento materiál sa venoval dvom takýmto analýzam. Ako sme indikovali už v úvode, prvou z nich je Správa o stave školstva a o systé-
mových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja, ktorá sa v roku 2013 pokúsila o komplexnú analýzu stavu slovenského vysokého 
školstva a navrhla aj systémové kroky pre jeho ďalší rozvoj, pokrývajúce celú oblasť vysokého školstva. Druhú analýzu predstavujú 
výstupy národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Tento projekt mal v porovnaní so Správou 
užší záber, ale v oblastiach, na ktoré sa koncentroval, sa v analýzach dostal vo viacerých prípadoch hlbšie ako Správa. Zastáva-
me názor, že kombinácia týchto dokumentov predstavuje nezanedbateľnú pridanú hodnotu. Za istú pridanú hodnotu možno snáď 
pokladať aj doplňujúce informácie a poznámky autora, z ktorých viaceré boli pôvodne súčasťou Správy, ale nedostali sa do jej 
konečného znenia. 

Na záver zostáva len vysloviť nádej, že tak Správa, ako aj Národný projekt, prispejú k tomu, aby sa slovenské vysoké školstvo do-
stalo z nelichotivej situácie, v ktorej sa dnes nachádza.
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Príloha

Zoznam systémových krokov navrhnutých 
v Správe o stave školstva a o systémových 
krokoch na podporu jeho ďalšieho 
rozvoja pre oblasť vysokého školstva

Poznámka: Z označenia úlohy vyplýva jej príslušnosť k jednotlivým zámerom uvedeným v časti 1 (prvá číslica kódu zodpovedá číslu 
zámeru).

Úloha VŠ-1-1: Zabezpečiť postupné a udržateľné zvyšovanie finančných prostriedkov na činnosť vysokých škôl kombináciou opat-
rení na podporu získavania vlastných zdrojov vysokých škôl, zvyšovania dotácií z verejných zdrojov v rámci možností štátneho 
rozpočtu  trvalým dôrazom na zvyšovanie efektívnosti využívania finančných prostriedkov a ostatných aktív vysokých škôl. Rozpoč-
tu  trvalým dôrazom na zvyšovanie efektívnosti 

Úloha VŠ-1-2: Upraviť a stabilizovať systém rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu vysokým školám so zameraním sa na odstránenie 
jeho súčasných nedostatkov a účinnejšiu podporu kvality plnenia poslania vysokých škôl.

Úloha VŠ-1-3: Upraviť systém riadenia vo vysokom školstve so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti a kvality.

Úloha VŠ-1-4: Systematicky zlepšovať prístup k informáciám pre všetkých zainteresovaných.

Úloha VŠ-1-5: Zjednodušiť zákon o vysokých školách a ostatnú vysokoškolskú legislatívu.

Úloha VŠ-2-1: Podporovať posilňovanie postavenia vysokoškolských učiteľov v spoločnosti.

Úloha VŠ-2-2: Systémovo riešiť zlepšenie odmeňovania vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a ostat-
ných zamestnancov verejných vysokých škôl v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

Úloha VŠ-2-2: Systémovo riešiť zlepšenie odmeňovania vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a ostat-
ných zamestnancov verejných vysokých škôl v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

Úloha VŠ-2-3: Systémovo vyžadovať od vysokých škôl zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov.

Úloha VŠ-2-4: Posilňovať medzinárodný rozmer pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

Úloha VŠ-3-1: Upraviť systém externého zabezpečovania kvality vzdelávania. 

Úloha VŠ-3-2: Podporovať internacionalizáciu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 

Úloha VŠ-3-3: Reformovať externé štúdium tak, aby sa podmienky na jeho úspešné skončenie zhodovali s podmienkami na úspešné 
skončenie denného štúdia

Úloha VŠ-4-1: Upraviť systém financovania sociálnej podpory študentov.

Úloha VŠ-4-2: Podporovať vznik a rozvoj centier pomoci pre študentov so zdravotným postihnutím (so špecifickými potrebami).

Úloha VŠ-5-1: Cielene podporovať rozvoj doktorandského štúdia ako najvyššieho nástroja na rozvoj ľudských zdrojov.

Úloha VŠ-5-2: Ďalej rozvíjať systém pre komplexné hodnotenie výskumu na vysokých školách založený na prevzatí postupov dobrej 
praxe v medzinárodnom meradle.

Úloha VŠ-5-3: V rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na vysoké školstvo primeraným spôsobom posilňovať motivačné finančné ná-
stroje na podporu vysokých škôl dosahujúcich výborné výsledky vo výskume a vývoji.
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Úloha VŠ-5-4: Podporovať internacionalizáciu v oblasti vysokoškolského výskumu a vývoja. 

Úloha VŠ-5-5: Vytvorenie nástrojov na podporu výskumných aktivít v oblastiach dôležitých z hľadiska spoločnosti, ktoré v súčasnosti 
nedosahujú medzinárodne akceptovateľnú úroveň. 

Úloha VŠ-6-1: Podporovať aktivity vysokých škôl reagujúce na aktuálne a očakávané potreby spoločenskej a hospodárskej praxe.

Úloha VŠ-6-2: Podporovať aktivity vysokých škôl pri rozvoji regiónu.

Úloha VŠ-6-3: Podporovať spoluprácu vysokých škôl so súkromným sektorom. 
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