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Dopis Ing. Jana Kouckého, Ph.D., vedoucího Střediska vzdělávací politiky,  
pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,  
k projektu Internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě  
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovoluji si Vás informovat, že Středisko vzdělávací politiky Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) ve spolupráci s Centrem 
pro 
studium vysokého školství, v.v.i. (dále jen CSVŠ, v.v.i.) a s podporou MŠMT 
vytvořilo v polovině března 2012 internetový zpravodaj Vysoké školství ve 
světě <http://vsmonitor.wordpress.com/> a začalo zveřejňovat pravidelný a 
systematický monitoring dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských 
systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí. 
 
První dávka příspěvků zveřejněná v polovině března byla zaměřena na 
následující témata:  
 
  
<http://vsmonitor.wordpress.com/2012/03/16/vyrocni-konference-evropske-
asociace-univerzit-eua/> Výroční konference Evropské asociace univerzit 
(EUA) 
 
  
<http://vsmonitor.wordpress.com/2012/03/15/nova-role-pro-vysoke-skoly-
%e2%80%9estareho-sveta/> Nová role pro vysoké školy "Starého světa" 
 
  
<http://vsmonitor.wordpress.com/2012/03/14/kdo-ma-platit-studium-za-
zahranicni-studenty/> Kdo má platit studium za zahraniční studenty? 
 
<http://vsmonitor.wordpress.com/2012/03/12/vysoke-skolstvi-ve-finsku/> 
Vysoké školství ve Finsku 
 
Nová (druhá) dávka příspěvků zveřejněná na konci března je zaměřená na tato 
témata: 
 
Role EU v podpoře boloňského procesu se rozšiřuje 
 
Úsporná opatření v evropském vysokém školství 
 
Přípravy na konferenci ministrů v Bukurešti v rámci Boloňského procesu 
vrcholí 
 
EQAF: 7. Evropské fórum k zajišťování kvality v Tallinnu v listopadu 2012 
 
Publikace profesorky Ellen Hazelkorn o žebříčcích vysokých škol 
 
Znamená reforma evropských vysokých škol jejich amerikanizaci?  
 
Upozornění na nové dávky příspěvků zatím rozesíláme prostřednictvím 
mailových adres, které máme k dispozici, především do akademické komunity 
vysokých škol v ČR. Nadále však nechceme posílat taková upozornění i lidem, 
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kteří o zpravodaj Vysoké školství ve světě 
<http://vsmonitor.wordpress.com/> 
nemají zájem. Navíc opustíme i praxi vyvěšování příspěvků ve dvoutýdenních 
intervalech a naopak přistoupíme k jejich kontinuálnímu zveřejňování. Proto 
žádáme zájemce, aby se na stránkách zpravodaje Vysoké školství ve světě 
<http://vsmonitor.wordpress.com/> zaregistrovali (stačí mailová adresa) a 
automaticky tak začnou dostávat (většinou dvakrát do měsíce) upozornění na 
nové příspěvky za poslední období.  
 
Zpravodaj Vysoké školství ve světě <http://vsmonitor.wordpress.com/> 
připravuje redakce ve složení Jan Koucký, Jan Kovařovic (oba SVP PedF UK 
<http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/> ), Helena Šebková a Karel 
Šima (oba CSVŠ, v.v.i. <http://www.csvs.cz> ). Redakce zpravodaje 
<http://vsmonitor.wordpress.com/> Vysoké školství ve světě Vám předem 
děkuje za vaše komentáře, které můžete připojit za jednotlivé příspěvky. 
Velice uvítáme také Vaše celkové náměty a připomínky nebo články ke 
zveřejnění (například výtahy ze zpráv z Vašich pracovních cest po světě 
nebo postřehy ze studia zajímavých zahraničních materiálů), které zašlete 
na adresu některého z členů redakce.  
 
Věřím, že zpravodaj Vysoké školství ve světě 
<http://vsmonitor.wordpress.com/> přispěje Vám i Vašim kolegům k Vaší práci 
a k dalšímu rozvoji vysokého školství v České republice. Proto Vás prosím o 
předání této informace Vašim spolupracovníkům.  
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci s Vámi. 
 
 
Jan Koucký 
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