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ČR jako země vysokých škol
• 10 mil. obyv., 26 veřejných 45 soukromých VŠ

-> 2,6 VVŠ/mil. resp. 7,1 VŠ/mil. obyv.  

• Velká Británie: 61 mil. obyv., 114 VŠ (1 VŠ bez 
veřejného financování)
-> 1,8 VŠ/mil. obyv.

• Německo 82 mil. obyv., 238 veřejných VŠ, 122 
univerzit, 368 všech VŠ
-> 1,5 univ./mil., 2,9 VŠ/mil., 4,5 VŠ/mil. Obyv.

(timesonline.co.uk, dw-world.de)



Orientační úvaha o proporcích

• Redukce počtu veřejných vysokých škol na cca 
polovinu – bez ohledu na eventuální 
diferenciaci mezi vysokými školami,

• přinejmenším stejně velká redukce v počtu 
soukromých vysokých škol.

• Ale samozřejmě : „Matematický vztah nelze vyjádřit explicitně 
pomocí vzorce.“  © RVVI , duben 2010



Rušení některých škol

• Dramatický problém se stávajícími studenty 
(MŠMT nemělo odvahu ani navrhnout zrušení 
akreditace na škole, kde chyběly elementární 
záruky toho, že jsou diplomy vydávány 
korektně; dtto u Akreditační komise)

• Transformace majetku, kapacit, atd. 



Slučování škol

• Problém různé institucionální kultury
• Nebezpečí výrazně negativních krátkodobých 

efektů násilného spojení
• Chybí i úvahy o slučování škol v minulosti 

administrativně rozdělených
• Rozpočtové mechanismy vnucované zvenku 

vedou spíš k možnosti dalšího dělení, než 
spojování 

• MŠMT se v rozpočtové oblasti snaží zachovávat 
proporce, s dynamickým vývojem se nepočítá



Redukce motivovaná létajícími 
profesory

• Zdánlivě rozumně znějící záměr,
• Duplicitní úvazky však dnes oficiálně propaguje 

GA ČR, zřejmě totéž nastane v TA ČR
• Efekty velkých úvazků s malou hodinovou mzdou, 

působící proti institucionální kohezi
• Vědecká část činnosti přechází do režimu „práce 

na živnostenský list“
• Malé institucionální pravomoci budou působit 

spíš proti možnostem efektivních fůzí



Volnější asociace, univerzitní pooly

• Rozumným kompromisem může být podpora 
volnějších asociací

• Menší problémy s rozdílnou institucionální 
kulturou

• Potřeba větší institucionální transparentnosti

• Mechanismy potlačující rivalitní efekty soutěže 
o omezené zdroje
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