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Vážený pane místopředsedo vlády, vážená paní náměstkyně ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy, Rectores Magnifici, Spectabiles, Eminence, Honorabiles, Civec Academici, 

Hospites Nostri, dámy a pánové, 

28. září tohoto roku uplynulo přesně 25 let ode dne, kdy nabyl účinnosti „svatováclavský 

zákon“, na jehož základě bylo v roce 1991 nově zřízeno pět českých veřejných vysokých škol, 

mezi nimiž byla i Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Na rozdíl o zbývajících čtyř vysokých 

škol, SU jako jediná nevznikla transformací, již existující veřejné vysoké školy na novou 

univerzitu, ale takříkajíc na zelené louce. K tomuto kroku významně přispěla zejména 

Masarykova univerzita v Brně, jejíž akademický senát již v roce 1990 zřídil dvě nové fakulty 

v Opavě a Karviné, díky čemuž mohla být ještě před vlastní účinností výše uvedeného zákona 

na těchto fakultách zahájena výuka v oborech, jež měla v budoucnu zaštiťovat právě nově 

vzniknuvší Slezské univerzita. Zřízení nové vysoké školy v českém Slezsku však nebylo 

samoúčelné. Od nové vysokoškolské instituce se očekávalo, a v podstatě i nadále očekává, že 

bude přispívat nejen k řešení osobitých problémů tohoto regionu, ale také k řešení jeho 

očekávaných demografických specifik. Pojďme si nyní stručně shrnout podmínky, za nichž 

Slezská univerzita v Opavě vznikla, a zamysleme se také nad tím, co se od té doby v oblasti 

terciárního vzdělávání v České republice změnilo.     

V roce 1991 působilo v Česku 23 veřejných vysokých škol, které se dále členily na 95 fakult. 

Na těchto vysokých školách studovalo necelých 112 tis. studentů, přičemž téměř 2,5 % z nich 

tvořili studenti s cizím státním občanstvím. O vysokoškolské vzdělání v roce 1991 usilovalo 

takřka 1,1 % obyvatel ČR, přičemž v průměru na jedné univerzitě studovalo 4,9 tis. studentů.      

Po 25ti letech se situace poněkud změnila. V České republice dnes působí 69 vysokých škol, 

jež se člení na 150 fakult. Oproti roku 1991 se tak počet vysokých škol v Česku ztrojnásobil, 

přičemž hlavní podíl na tomto růstu mají vysoké školy soukromé, které dnes tvoří větší 

polovinu vysokoškolských institucí. Poněkud odlišná je však situace v počtech studentů, jež 

tyto instituce navštěvují. Zatímco na veřejných vysokých školách studovalo v loňském 

akademickém roce 293 tis. studentů, na školách soukromých usilovalo o získání 

vysokoškolského vzdělání necelých 35 tis. posluchačů, tj. téměř 11 % všech vysokoškolských 

studentů. Celkově tak na českých vysokých školách, a to včetně doktorského studia, v loňském 

akademickém roce studovalo 328 tis. studentů. Porovnáme-li tyto údaje s údaji za rok 1991, 

pak zjistíme, že také v tomto případě se za uplynulých 25 let počet studentů v terciárním 

vzdělávání téměř ztrojnásobil a jejich podíl na celkové české populaci vzrostl o 1,6 procentního 

bodu na 2,7 %. Vzhledem k tomu, že počty studentů rostly v daném časovém úseku pomaleji, 

než počty vysokých škol, můžeme na konci tohoto období zaznamenat mírný pokles 

průměrného počtu studentů připadajících na jednu univerzitu, když v předchozím akademickém 

roce dosahoval tento ukazatel hodnoty 4,7 tis. posluchačů. Při podrobnější analýze však 

zjistíme, že na jedné veřejné vysoké škole v průměru studovalo 11,3 tis. studentů, kdežto v 



   

případě škol soukromých tento údaj nepřekročil hranici jednoho tisíce studentů, když dosáhl 

hodnoty 849 studentů na jednu SVŠ. 

I přes výše uvedený razantní nárůst počtu studentů se však dá říci, že se v Česku počet osob 

s dosaženým terciárním vzděláním nezvyšoval tak rychle, abychom u tohoto ukazatele i nadále 

nezaostávali za jeho průměrnými hodnotami v zemích OECD a EU22. Vyjdeme-li z dostupných 

dat, pak zjistíme, že zatímco ve věkové skupině 25-34 let má v Česku terciární vzdělání 31 % 

obyvatel, v zemích EU22 je to v průměru 40 % a v zemích OECD dokonce 42 %. V případě 

věkové kategorie 25-64 let je tento předstih de facto stejný. Oproti 22% podílu v ČR stojí 32%, 

resp. 35% podíl v zemích EU22 a OECD.  

Významný indikátorem zájmu o studium na českých vysokých školách je ukazatel počtu 

studentů, kteří se poprvé zapsali na vysokou školu. V loňském akademickém roce dosáhl tento 

indikátor výše 55,7 tis. studentů, přičemž téměř 90 % těchto studentů tvořili ti, kteří své první 

studijní kroky spojili se studiem na veřejných vysokých školách. Dá se tedy říci, že také 

v akademickém roce 2015/16 v České republice dál pokračoval trend, který byl nastartován již 

v roce 2010 a jehož důsledkem je dlouhodobý pokles počtu studentů, kteří se poprvé zapsali na 

vysokou školu. České vysoké školy se tak v loňském roce, z hlediska počtu zájemců o studium 

v oblasti terciárního vzdělávání, v podstatě dostaly na úroveň roku 2003. Je všeobecně známou 

skutečností, že tento trend není primárně spojen se snižujícím se zájmem mladých lidí o 

vysokoškolské studium, ale s negativními trendy v oblasti demografického vývoje v České 

republice. Podíváme-li se do dostupných statistik, pak zjistíme, že v posledních sedmi letech 

meziročně klesal počet osob ve věkové kategorii 15-24 let v průměru o tři procenta. Tento vývoj 

se v posledních třech letech začal projevovat také v klesajícím počtu absolventů vysokých škol, 

kdy se tento výstup začíná intenzivně přibližovat jeho úrovni z roku 2009.       

České terciární vzdělávání se v posledních dvaceti pěti let začalo postupně otevírat světu, o 

čemž svědčí zejména rostoucí podíl studentů s cizím státním občanstvím studujících na českých 

vysokých školách. Zatímco v roce 1991 tento podíl nedosahoval ani tří procent, v akademickém 

roce 2015/16 to bylo, dle dostupných dat, již téměř 13 %. Zdá se tedy, že v této oblasti Česká 

republika slaví významné úspěchy, neboť tento podíl převyšuje jak hodnotu daného ukazatele 

v zemích EU22, kde se tento indikátor pohybuje na úrovni 8 %, tak v zemích OECD 

s průměrnou hodnotou 6 %. Současně s tímto konstatováním je však zapotřebí připomenout, že 

velký podíl na výše uvedené finální hodnotě mají v Česku zejména slovenští studenti, pro něž 

je ČR poměrně atraktivní studijní destinací.   

Mám-li dokreslit výše načrtnutou cestu, kterou se české terciární vzdělávání za posledních 

dvacet pět let vydalo, pak se mi jeví jako vhodné využít k tomu údaje, jež jsou zachyceny ve 

studii „Education at a Glance“, již každoročně publikuje Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj. Z klíčových dat publikovaných ve studii z roku 2016 je zřejmé, že míra 

zaměstnanosti 25-64 letých vysokoškolsky vzdělaných osob v Česku převyšuje o jeden 

procentní bod jak průměr zemí OECD, tak průměr zemí EU22 (85 ku 84 %), a to zejména díky 

pětiprocentnímu předstihu, jenž u této kategorie můžeme zaznamenat u zaměstnanosti mužů.  

Naopak s výrazným zaostáváním se u České republiky můžeme setkat v případě ročních výdajů 

na studenta, a to včetně aktivit v oblasti vědy a výzkumu. Zatímco u zemí OECD a EU22 je 

tato částka téměř totožná, když dosahuje v paritě kupní síly hodnoty 15,7 tis., resp. 15,6 tis. 

USD, v případě České republiky je její výše o třetinu nižší, tj. 10,4 tis. USD v PPP.  



   

Zatímco ve výdajích na studenta Česko za vyspělými zeměmi zaostává, v případě počtu 

studentů na jednoho pedagoga je situace přesně opačná. V ČR tak připadá na jednoho pedagoga 

22 studentů, kdežto ve výše uvedených skupinách zemí je to v obou případech o pět studentů 

méně, tedy 17 studentů.  

Za poměrně pozitivní pak můžeme označit postavení absolventů univerzit a vysokých škol ve 

vztahu k lidem, kteří prošli pouze sekundární stupně vzdělávání. Vezmeme-li v tomto případě 

za kritérium poměr platů pracovníků s dosaženým terciárním vzděláním pracujících na plný 

úvazek k platům pracovníků s dosaženým vyšším sekundárním vzděláním, pak zjistíme, že 

v Česku dosahuje tento index hodnoty 192, kdežto v zemích EU22 152 a zemích OECD 155. 

Vysokoškolsky vzdělání lidé v ČR vykazují také větší míru optimismu ohledně jejich 

současných i budoucích očekávání. Zatímco v případě České republiky je se svou stávající 

situací spokojeno 96 % lidí s vysokoškolským titulem, v zemích OECD a EU22 je to 92 %. 

V případě jejich očekávání za pět let se tento rozdíl ještě více prohlubuje, když v Česku očekává 

pozitivní vývoj 98 % osob, kdežto ve výše uvedených skupinách zemí je to jen 94, resp. 93 % 

vysokoškolsky vzdělaných jednotlivců.  

Vážené dámy, vážení pánové, v předchozí části svého projevu jsem se řečí statistických údajů 

snažil připomenout situaci, v niž se terciární vzdělávání nacházelo před 25 lety a ve stručnosti 

jsem také nastínil jeho současný stav a pozitivní i negativní kroky, jež byly v tomto období 

učiněny. Dovolte mi proto nyní, abych v závěrečné části svého projevu krátce nastínil hlavní 

problémy, před nimiž současné vysoké školství, dle mého názoru, stojí. Pokud bych chtěl být 

stručný, pak bych řekl, že je nutno vyřešit tři základní otázky, které jsou vzájemně úzce 

propojeny a jež se týkají financování, kvality vzdělávacího procesu a srovnatelnosti výstupu 

vědy a výzkumu se světovou extratřídou. 

Já osobně jsem přesvědčen o tom, že má-li úroveň terciární vzdělávání v České republice 

postupně konvergovat k jeho úrovni ve vyspělých tržních ekonomikách světa, pak je nezbytné 

učinit rozhodující kroky v oblasti jeho financování. Těmito kroky rozumím jak zásadní úpravu 

střednědobého výhledu rozpočtu vysokých škol, která by vedla k odstranění jejich dlouhodobé 

podfinancování, tak následné nastavení nových pravidel financování, která by reprezentacím 

vysokých škol umožňovala přijímat dlouhodobá strategická rozhodnutí, bez nichž není možno 

nastoupit cestu k růstu kvality terciárního vzdělávání. Co mne k těmto závěrům vede?  

Jsou to čtyři kumulované údaje za roky 2009-2015, jež můžeme mezi sebou vzájemně porovnat. 

Tím prvním je údaj o rozpočtu vysokých škol v rámci rozpočtové kapitoly 333, v jehož případě 

v daném období došlo k jeho kumulovanému poklesu o 12,6 %. Druhým je údaj o počtu 

obyvatel České republiky ve věkové kategorii 20-24 let, u nějž také došlo ke kumulovanému 

poklesu, ale pouze o 11,4 %. Třetím je údaj o celkovém objemu prostředků v rámci rozpočtové 

kapitoly 333, kde se již setkáváme s kumulovaným růstem o 1,2 %, a posledním je údaj o vývoji 

reálného HDP, který v daném časovém úseku kumulovaně vzrostl o 9,0 %. Co nám tato čísla 

říkají? Z údajů o vývoji reálného HDP je zřejmé, že Česká republika sice prochází obdobím 

dlouhodobějšího ekonomického růstu, avšak tento růst se nijak neprojevuje v oblasti terciárního 

vzdělávání, neboť podíl rozpočtových výdajů na vysoké školy na hrubém domácím produktu 

trvale klesá, a to z 0,63 % v roce 2009 na 0,48 % v roce 2015. Podobný vývoj pak můžeme 

zaznamenat také u podílu rozpočtových výdajů na vysoké školy na celkových výdajích 

rozpočtové kapitoly 333, v jejichž případě došlo k poklesu z 18,3 % na 15,8 %. Ano, může zde 

zaznít argument, že pokles těchto výdajů reaguje pouze na negativní trendy v oblasti 

demografického vývoje, ale ani tento argument nepovažuji za dostatečný, a to nejen proto, že 



   

kumulovaný propad rozpočtových výdajů je o 1,2 procentního bodu vyšší, než je tomu v případě 

kumulovaného poklesu obyvatel ve věkové kohortě 20-24 let, ale také proto, že i mezinárodní 

srovnávací studie poukazují na to, že výdaje na terciární vzdělávání jsou v Česku zhruba o 

třetinu nižší, než je tomu v případě ostatní vyspělých tržních ekonomik.  

Svou předchozí argumentací bych si navíc dovolil doplnit jedním malým srovnáním, které se 

sice může jevit jako vykonstruované, ale jenž vychází z reálných čísel a má z mého pohledu 

jistou vypovídací schopnost o tendencích, jež se prosazují v oblasti financování vysokého 

školství v ČR. V akademickém roce 2015/16 studovalo na českých vysokých školách celkem 

328 tis. studentů. Podíváme-li se na dlouhodobou historii vývoje počtu vysokoškolských 

studentů v ČR, pak se tomuto údaji nejvíce blíží akademický rok 2006/07, v jehož průběhu na 

vysokých školách v Česku studovalo 316 tis. studentů. V daném roce se rozpočet vysokých 

škol na kapitole 333 podílel 20,40 % a podíl výdajů terciární vzdělávání na HDP dosahoval 

výše 0,63 %. Pokud bychom se tedy chtěli v letošním roce reálně přiblížit roku 2006, pak by, 

za podmínky ceteris paribus, musela, dle mých propočtů, do rozpočtu veřejných vysokých škol 

jednorázově přitéct částka na úrovni 6,4 mld. Kč. Pokud si budu s těmito čísly dále hrát a vezmu 

v potaz, pokles počtu obyvatel ve věkové kohortě 15-24 let, pak si troufám říci, že pro reálný 

návrat na úroveň roku 2006 by bylo nezbytné tento rozpočet posílit minimálně o 5,1 mld. Kč. 

Je k těmto údajům zapotřebí něco více dodávat? Já osobně jsem přesvědčen, že nikoliv.          

Pokud by se podařilo rozpočet vysokých škol odpovídajícím způsobem navýšit, pak před námi 

vyvstane další úkol, jímž je nastavení nových pravidel pro financování veřejného vysokého 

školství. Tato pravidla by měla na jedné straně respektovat veřejný zájem v oblasti počtu 

vysokoškolsky vzdělaných jedinců a na straně druhé by měla motivovat jednotlivé vysoké školy 

ke zvyšování kvality jak vzdělávacího, tak vědecko-výzkumného procesu. Mají-li být tato 

pravidla v budoucnu plně funkční, pak jsem přesvědčen o tom, že je zapotřebí na nich začít 

pracovat již v těchto dnech. Je nezbytné znovu otevřít diskusi o možnostech kontraktového 

financování, o jeho pozitivech i negativech, považuji také za nevyhnutelné jasně definovat 

pojmy jako je kvalita a výkon veřejných vysokých škol a jsem přesvědčen o tom, že je zapotřebí 

si vytýčit rámcové cíle, jichž chce Česká republika v budoucnu dosáhnout v oblasti vědy, 

výzkumu a inovací. Teprve v okamžiku, kdy budeme mít vydiskutovány a definovány tyto 

základní pilíře nové metodiky financování terciárního vzdělávání, budeme moci přistoupit 

k hledání jednotlivých ukazatelů, na jejichž základě bude k rozdělování finančních prostředků 

docházet. 

Vážený pane místopředsedo vlády, vážená paní náměstkyně ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy, Rectores Magnifici, Spectabiles, Eminence, Honorabiles, Civec Academici, 

Hospites Nostri, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám v samotném závěru svého dnešního 

vystoupení popřál do nového akademického roku jen to dobré, nechť vás provázejí jen samé 

pozitivní zprávy a úspěchy jak oblasti pedagogické, tak v oblasti vědecko-výzkumné a nechť 

zdárně ukončíte vše, co jste si pro tento akademický rok naplánovali.      

Quod bonum, felix, faustum, fortuna tumque eveniat. 


