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SHRNUTÍ 
Cílem tohoto sdělení je podat Evropskému parlamentu informace o stavu provádění 
Boloňského procesu a o jeho výhledech. Po shrnutí, v němž jsou uvedena naše 
doporučení, následuje první část, která povšechně popisuje témata, vývoj a trendy v 
Boloňském procesu od roku 1998. Druhá část předkládá zprávu o pokroku boloňských 
reforem, vyzdvihuje výsledky a určuje další úkoly v jednotlivých oblastech Boloňského 
procesu v budoucnosti. Třetí část nastiňuje nejdůležitější závěry. Sdělení vychází 
z nejnovějších hodnocení Boloňského procesu (2009 a 2010) a z bohatých zkušeností 
autorů v těchto záležitostech. 
 
Za pouhých deset let přinesl mezivládní Boloňský proces spolu s dalšími programy 
modernizace na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni „zásadní a dramatickou změnu v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání“ v Evropě a vzbudil značnou pozornost v dalších částech 
světa. Cílem Boloňských reforem – které měly od svého počátku podporu Evropské 
komise, Evropského parlamentu a Rady, v rámci svých povinností – je dosáhnout větší 
„slučitelnosti a srovnatelnosti“ systémů vysokoškolského vzdělávání v Evropě a posílit 
celosvětovou „přitažlivost a konkurenceschopnost“ evropského vysokoškolského 
vzdělávání (Boloňská deklarace, 1999). K jeho dosažení byla vytyčena řada cílů a směrů 
činnosti, které měly být splněny do roku 2010. Postupně se do procesu zapojilo 47 z 
celkového počtu 50 signatářů Evropské kulturní úmluvy. V roce 2010 byl vytvořen 
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) a došlo k významnému pokroku 
směrem k cílům Boloňského procesu. Z hodnocení však vyplývá, že k úplnému dokončení 
reforem je třeba vyvinout další úsilí v různých oblastech, pročež ministři určili nový termín 
dokončení Boloňského procesu, a to na rok 2020. 
 
Za uplynulých deset let bylo v provádění boloňských reforem dosaženo značného pokroku, 
především co se týče „strukturálních prvků“, avšak provádění v signatářských státech 
probíhalo různou rychlostí a žádný z nich jej zcela nedokončil. Prostor pro další zlepšení 
zůstává především v plnění cílů na úrovni institucí a dále v tom, že boloňské reformy 
doposud v plné míře nepřijali instituce a studenti. Příčinou může být skutečnost, že 
instituce zaujaly vůči provádění příliš dílčí přístup než přístup celostní a že cíle Boloňského 
procesu nebyly dostatečně objasněny vysokoškolským institucím a studentům. Roku 2010 
se v Budapešti/Vídni proto ministři zavázali, že tyto subjekty v budoucnu lépe zapojí. 
 
Obavy (nebo naděje) z toho, že by reformy mohly vést k „harmonizaci“ evropského 
vysokoškolského vzdělávání se ukázaly jako neopodstatněné. Jednodušší srovnatelnost a 
větší sblížení v určitých oblastech (např. ve struktuře stupňů vzdělávání) s sebou přineslo 
nové rozdíly, jelikož oblast evropského vysokoškolského vzdělávání je velmi rozmanitá, 
jednotlivé vysokoškolské instituce mají různé profily (např. co se týče doby trvání prvních 
dvou cyklů) a liší se i výklady a praktické provádění součástí reformy (např. systém ECTS, 
studijní výsledky).  
 
Mezi jednotlivým částmi jsou rovněž velké rozdíly co do plnění cílů a výzev do budoucnosti. 
Základem struktury vzdělávání je nyní ve všech státech stupňový systém o dvou 
studijních cyklech, avšak v některých oborech (např. medicína) ještě zcela nedošlo 
k integraci a počet studentů nových stupňů vzdělávání je v některých státech stále nízký. 
Studenti se kriticky vyjadřují ke skutečnosti, že druhý cyklus vzdělávání je často podmíněn 
dalšími požadavky. Výsledky kurikulární reformy jsou různorodější. Systém ECTS, 
studijní výsledky a dodatek k diplomu stále nejsou dostatečně propojeny, jejich realizace 
je často povrchní a v rámci Evropy nekonzistentní. K řádné modularizaci studijních 
programů skutečně došlo jen v menší části států Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání. Oblast vyučování a učení zaměřeného na studenta sice zaznamenala jistý 
pokrok, ale v žádném státě není dokončena a její realizace se v jednotlivých 
vysokoškolských institucích do značné míry liší. 
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Výborného pokroku bylo dosaženo v zabezpečení kvality (QA). Evropskou úroveň 
zabezpečení kvality ve velké míře posílily evropské standardy a pokyny (ESG), Evropský 
registr kvality (EQAR) a Evropská síť pro zajišťování kvality (ENQA). Systémy zabezpečení 
kvality nyní existují ve všech státech, nicméně některé z nich neodpovídají evropským 
standardům a pokynům. U Evropského registru kvality se doposud zaregistrovalo pouze 
několik agentur pro zabezpečení kvality a rovněž je třeba dále rozvíjet zapojení institucí a 
dalších subjektů. Pouze několik států vypracovalo národní soustavu kvalifikací (NQF), 
která je zcela v souladu s rámcem kvalifikací Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání. Národní soustavy kvalifikací jsou velmi významné pro transparentnost, 
uznávání, mobilitu a celoživotní vzdělávání, a tudíž musí být neprodleně realizovány, 
pokud možno do roku 2012, se zvláštním důrazem na využití výsledků vzdělávání. 
 
Nadále se setkáváme s nedostatečným uznáváním. Nástroje sloužící ke vzájemnému 
uznávání, jako je systém ECTS a dodatek k diplomu, se v Evropě stále více používají, 
nicméně jejich úplnému využití stále brání odlišné chápání a nekonzistentní provádění ze 
strany jednotlivých států a institucí (dokonce i kateder). Uznávání také jen zřídka vychází 
ze studijních výsledků. Lisabonskou úmluvu o uznávání kvalifikací ratifikovaly téměř 
všechny státy Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, avšak stále ještě není 
správně chápán její koncept „zásadních rozdílů“. Původní cíl zvýšit mobilitu studentů (a 
učitelů) byl potvrzen cílem 20 % stanoveným v roce 2010. Měření úspěchu komplikuje 
(nízká) kvalita dostupných údajů, zdá se však, že obavy z negativního dopadu Boloňského 
procesu na mobilitu nebyly opodstatněné, přestože se mobilita v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání vyvíjí velmi nerovnoměrně. Účast v programech Erasmus se 
za deset let téměř zdvojnásobila. Některé státy mají cíl 20% mobility již na dosah, nebo 
jej již předčily. Nesmírným způsobem narostl počet studentů, kteří pochází ze zemí mimo 
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a chtějí zde ukončit vzdělávání. Nicméně 
nadále přetrvávají překážky, které mobilitě brání, a to v oblasti uznávání, 
administrativních postupů (víza, pracovní povolení atd.) a finančních prostředků, které 
jsou považovány za hlavní odrazující faktor pro studenty z chudších poměrů. Příležitosti 
k mobilitě stále nejsou na běžném pořádku.  
 
Kvůli nedostatku přesných ukazatelů a skrovnému sledování máme k dispozici jen málo 
spolehlivých informací o výsledcích co do sociálního rozměru a především co se týče 
zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin obyvatelstva do vysokoškolského 
vzdělávání. Všechny státy Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání uplatňují 
politiku rovnocennosti účastníků, zdá se však, že si jen malá část z nich vypracovala 
komplexní strategie. Navzdory pokroku v účasti osob z nižších úrovní sociálně 
ekonomického prostředí existuje v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání stále 
ve značné míře „sociální filtr“. Údaje o zaměstnatelnosti absolventů a zejména o 
uplatnění absolventů s bakalářským titulem na trhu práce stále nejsou nijak obsáhlé. 
Studie provedené v jednotlivých státech poukazují na dobré uplatnění studentů prvního 
cyklu vysokoškolského vzdělání, zejména absolventů odborného bakalářského studia, 
avšak většina univerzit zpochybňuje titul bakalář z hlediska jeho uznání na trhu, což 
podkopává jeho důvěryhodnost. Probíhá spolupráce se zaměstnavateli na tvorbě kurikul, 
zdá se však, že se nijak dále nevyvíjí.  
 
Pokračují snahy o propojení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání s 
Evropským výzkumným prostorem zavedením strukturovanějších doktorských 
studijních programů a programů pro absolventy, k čemuž patří i společné doktorské 
studijní programy (které nabízí univerzity i podniky) a společné evropské doktoráty. 
Doktorské vzdělávání je i nadále velmi různorodé a postavení studentů doktorského 
studijního programu se v jednotlivých částech Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání značně liší. Zdá se, že vnější rozměr Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání má úspěch. V uplynulých deseti letech významně stoupl počet studentů 
pocházejících ze zemí mimo Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a reformy byly v 
celém světě kladně přijaty. Byla přijata vnější strategie (2007) a konala se dvě Boloňská 
politická fóra (2009 a 2010). Stále je třeba odstranit nedostatky v oblasti propagace 
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Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání ve vztahu ke studentům ze třetích zemí. 
 
Doporučení 
1. Evropský parlament by měl vyzvat všechny zúčastněné strany, aby udržely počáteční 

rychlost Boloňského procesu a vytvořily skutečně přitažlivý a konkurenceschopný 
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Naprostou prioritou příštího desetiletí se 
musí stát upevnění a dokončení stávajících směrů činnosti Boloňského procesu. Je 
třeba více rozšířit a lépe financovat postupy informování a začleňování všech 
subjektů (včetně studentů) s cílem usnadnit přijetí reforem. Rovněž je třeba přijmout 
opatření, jimiž se zlepší povědomí široké veřejnosti o úspěších a výhodách boloňských 
reforem a o tom, že EU Boloňský proces podporuje, (např. formou veřejných slyšení 
Evropského parlamentu, informačních letáků a činnosti informačních kanceláří 
Evropského parlamentu). 

 
2. Hodnocení pokroku v reformách je v některých oblastech (např. sociální rozměr, 

zaměstnatelnost) ztíženo nedostatkem přesných cílů. Evropský parlament by měl 
žádat, aby byly s cílem umožnit měření plnění cílů ve všech oblastech stanoveny 
kvantitativní cíle včetně jasně určených ukazatelů a aby byly vytvořeny systémy 
pro sběr dat. Plnění cílů by měli pravidelně (každé dva roky) sledovat nezávislí 
hodnotitelé, kteří se nepodílí na řízení Boloňského procesu. 

 
3. Signatářské státy by měly do dvoustupňového systému začlenit studijní oblasti, 

které tam stále chybí, a zajistit, aby absolventi jednoho cyklu podle Boloňského 
procesu mohli mít adekvátní přístup k dalšímu cyklu. Je třeba pokročit s kurikulárními 
reformami, a to tím, že vysokoškolské instituce budou své osnovy popisovat 
prostřednictvím studijních výsledků a kreditů systému ECTS a budou dále rozvíjet 
přístup zaměřený na studenta. Kromě toho by EU měla podpořit rozvoj vskutku 
evropských kurikul (např. evropská studia, evropské právo) a společných studijních 
programů tím, že rozšíří své systémy poskytování finančních prostředků, jako jsou 
např. programy Erasmus a Erasmus Mundus. Měl by pravidelně probíhat celoevropský 
průzkum uplatnění absolventů podle Boloňského procesu, aby bylo možné sledovat 
jejich přístup na trh (zaměstnatelnost); stejně tak by se mělo dohlédnout na další 
studium a na pracovní dráhu po ukončení bakalářského studijního programu. Kromě 
toho by měl Evropský parlament opět podpořit dialog a spolupráci mezi světem práce a 
vysokoškolským vzděláváním, aby tyto dvě sféry mohly společně utvářet kurikula a 
místa pro odborné stáže. Evropský parlament by se měl zasazovat o společné školy a 
programy doktorského studia a navýšit financování na příští generaci vzdělávacích a 
výzkumných programů EU, čímž bude posílen třetí cyklus vzdělávání a propojení 
s Evropským výzkumným prostorem. Evropský parlament by měl nadále usilovat o 
vytvoření evropského systému Ph.D. v oblasti průmyslu, což prosazoval již v roce 
2009. 

 
4. Je třeba stále vynakládat úsilí o to, aby se mobilita stala charakteristickým znakem 

Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Evropský parlament by měl mobilitu 
více podporovat, navýšit prostředky určené na další fázi programů EU a rozšířit 
zeměpisnou oblast působnosti programů na celý Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání. Signatářské státy musí vypracovat strategie na podporu mobility a 
odstranit překážky, které mobilitě brání (např. víza, přenositelnost grantů, půjček a 
penzijního pojištění). Instituce musí vypracovat kurikula, v nichž se bude s mobilitou 
počítat (např. příležitosti k mobilitě, společné programy) a zlepšit uznávání. 
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5. Instituce by měly být povzbuzovány k tomu, aby zlepšily uznávání a převod kreditů 
v celé Evropě a aby srovnatelným a správným způsobem používaly systém ECTS, 
studijní výsledky, dodatek k diplomu a Lisabonskou úmluvu o uznávání kvalifikací 
(např. za pomoci evropské uživatelské příručky pro uznávání a evropských 
vzdělávacích seminářů financovaných Komisí). Signatářské státy musí zajistit úplné a 
srovnatelné zavedení národních soustav kvalifikací v souladu se soustavami 
kvalifikací Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání, jelikož je to nezbytně 
nutné pro usnadnění mobility, uznávání a celoživotního vzdělávání.  

6. V zájmu dalšího pokroku v oblasti systémů zabezpečení kvality by měl Evropský 
parlament naléhat na členské státy a instituce, aby v plné míře uplatňovaly systémy 
zabezpečení kvality v souladu s evropskými standardy a pokyny. Agentury a sítě pro 
zabezpečení kvality musí v této oblasti prohloubit spolupráci a dialog o zabezpečení 
kvality s dalšími částmi světa a rozvíjet společné chápání zásad zabezpečení kvality. 
Evropský parlament by měl obnovit svoji výzvu Komisi, aby nadále podporovala 
činnosti v této oblasti a předkládala zprávy o pokroku ve vývoji systémů zabezpečení 
kvality na vnitrostátní a evropské úrovni. 

 
7. S cílem posílit vnější rozměr Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a 

prosadit Evropu jako studijní destinaci na celém světě by Evropský parlament mohl 
podporovat celosvětovou propagační činnost pro vysokoškolské vzdělávání, zejména 
společné evropské úsilí, a vyzvat Komisi, aby podporovala institucionální a národní 
propagaci formou společné evropské propagační kampaně. 

 

 


