
Seminář „Rozšiřování výsledků projektu OECD  
Thematic Review of Tertiary Education“ 

 
Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“, kterého se Česká republika aktivně 
účastnila, byl na jaře 2008 ukončen závěrečnou konferencí v Lisabonu a publikací poměrně 
obsáhlé závěrečné zprávy Tertiary Education for the Knowledge Society. OECD Thematic 
Review of Tertiary Education: Synthesis Report (viz www.oecd.org/edu/tertiary/review). Tato 
zpráva shrnuje výsledky projektu získané v jednotlivých účastnických zemí (24 národních 
podkladových zpráv, 12 zpráv hodnotitelů), porovnává je a analyzuje v tématickém členění do 
11 kapitol a zasazuje do celosvětového kontextu. Vznikl tak jedinečný a informačně velice 
bohatý dokument o terciárním vzdělávání.  
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., které v letech 2005 a 2006 koordinovalo a 
zajišťovalo účast České republiky v tomto projektu, pokládá za svou povinnost seznámit 
s výsledky projektu širší akademickou veřejnost. Vzhledem k obsažnosti závěrečné zprávy 
byla z ní pro jednodenní seminář zvolena pouze jedna kapitola. 
  
Seminář konaný 
   

v úterý 16. září 2008 v Tyršově domě v Praze 1 od 10 do 15 hodin 
 

bude věnován tématu řízení vysokých škol, které je obsahem 3. kapitoly závěrečné zprávy s 
názvem Setting the right course: steering tertiary education. 
 
Program semináře: 
10.00 – 12.00 prezentace 

• Mgr.Petr Pabian, Th.D (CSVŠ, v.v.i): Doporučení obsažená v 3. kapitole 
„Setting the right course: steering tertiary education“zprávy  „Tertiary 
Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report   

• Doc. RNDr. František Ježek, CSc. (ZČU, RVŠ): Komentář k doporučením 
zprávy OECD z pohledu řízení veřejných vysokých škol v ČR 

• Vyžádané diskusní příspěvky  
 
12.00 – 13.00 Přestávka s občerstvením  
 
13.00 – 15.00  
  Diskuse  
 
 
Místo konání: 
Tyršův dům, Praha 1, Újezd čp. 450.  
Příchod bránou s kovovou mříží přes nádvoří se sochou M. Tyrše, vstup dveřmi proti bráně.   
 
Prosíme o potvrzení účasti do 31. 8. na adresu: krizova@csvs.cz (tel. 257 011 311).  
V areálu Tyršova domu je možnost parkování, bližší informace zájemcům podá I. Křížová na 
uvedené adrese. 


