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01 Financování školství obecn� 
01 
37.014.543.31 
International Aid to Education : Moderated Discussion [Mezinárodní pomoc pro 
vzd�lávání : moderovaná diskuse] / Aaron Benavot, Stephen Moseley, David Wiking, Felix 
Phiri, David Archer, Karen Mundy, Liesbet Steer - 1 tab., 4 pozn. - [angli�tina] - Obsahuje 
bibliografické odkazy: 6 
In: Comparative Education Review - ISSN 0010-4086 - Ro�. 54, �. 1 (2010), s. 105-124. 
Série p�ísp�vk� do diskuse k problematice efektivity iniciativ v oblasti mezinárodní pomoci 
vzd�lávání v rozvojových zemích, k p�ínos�m i nedostatk�m programu Education for All 
Fast-Track Initiative, zam��eného na pomoc primárnímu vzd�lávání, a k vlivu globální 
finan�ní krize na tuto a podobné iniciativy. 
 
02 
37.014.543:373.2:(4) 
Vzd�lávání a pé�e v raném d�tství v Evrop�.[Education and care in early childhood in 
Europe.] / Jana Halamová, ÚIV - 2 grafy - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 2 (2010), s. 10. 
P�ísp�vek k diskusi o obtížnosti skloubení požadavk� na efektivitu investic do vzd�lávání 
v�etn� malých d�tí a zajišt�ní spravedlivého p�ístupu ke vzd�lávání. Výsledky srovnávací 
studie Eurydice Vzd�lávání a pé�e v raném d�tství v Evrop�: p�ekonávání sociálních a 
kulturních nerovností. Studie zachycuje situaci v zemích Evropské unie, Norsku, 
Lichtenštejnsku a Islandu ve školním roce 2006/2007. Náklady na preprimární vzd�lávání. 
Modely p�edškolního vzd�lávání a pé�e. V�k zahájení preprimárního vzd�lávání a další 
kritéria p�ijímání do p�edškolních za�ízení. Informace o dostupnosti publikace v elektronické 
podob�. 
 
03 
37.014.543:37.013.83:(437.1/.3):(4) 
Vzd�lávání dosp�lých na ústupu? [Adult education fading away?] / Petr Husník - 1 fot., 1 
graf - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
36 (2010), s. 12-13. 
Rekapitulace negativních dopad� sou�asné hospodá�ské krize na systém vzd�lávání dosp�lých 
a jeho financování. Srovnání po�tu osob ve v�ku 25 - 64, které se vzd�lávaly v roce 2009 v 
�R a v zemích Evropské unie. 
 

02 Financování školství v �R 
04 
37.014.543:(437.1/.3) 
Ideální škola : vize optimáln� financované sít� škol [Idea schoul : vision of optimaly 
financed school network] / Libor Svoboda ; [Autor interview] Radmil Švancar - 1 tab., 1 graf 
- [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
34 (2010), s. 6-7. 
Nám�stek ministra školství hovo�í o p�ipravovaném projektu MŠMT "Ideální škola", který by 
m�l spo�ítat optimální náklady na sí� škol. M�l by to být nástroj ur�ený z�izovatel�m škol, 



krajským samosprávám a odbor�m školství, aby podle parametr� dlouhodobého zám�ru 
mohly jednoduše zjistit soulad nebo nesoulad krajské sít� škol se sítí ideální, aby mohly 
identifikovat slabá místa a vy�íslit, jaký je rozdíl m�zi financováním ideálního stavu a stavu 
aktuálního. 
 
05 
37.014.543:(437.1/.3):37.087.4 
Jak obstálo �eské školství v mezinárodním srovnání? [How has Czech school system stood 
up to international comparison?] / Olga Šedivá - 1 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 27 (2010), s. 3. 
Výb�r informací z publikace �eské školství v mezinárodním srovnání, zahrnující údaje za 
školní rok 2007/2008. Sledováno bylo zastoupení jednotlivých stup�� vzd�lání mezi 
obyvatelstvem, ú�ast dosp�lých na vzd�lávání, vliv dosaženého vzd�lání na hodnocení zdraví, 
na zájem o politiku a mezilidskou solidaritu, výd�lky u�itel�, výdaje na vzd�lávání atd. Vše 
ve srovnání se zem�mi OECD. 
 
06 
37.014.543:(437.1/.3) 
Kvalita vzd�lání, nikoliv jeho kvantita povede k prosperit� : ministryn� školství 
Miroslava Kopicová bilancovala [Quality of education, not its quantity will lead to 
prosperity : Minister of Education Miroslava Kopicová has balanced] / Miroslava Kopicová ; 
[Autor interview] Olga Šedivá - 1 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 21 (2010), s. 3. 
Ministryn� školství hodnotí své ro�ní p�sobení ve vedení tohoto rezortu. Co se podle ní 
poda�ilo v oblasti p�ípravy státních maturit, financování rezortu a využívání pen�z z 
evropských zdroj� a v oblasti reformy terciárního vzd�lávání. 
 
07 
37.014.543:(437.1/.3) 
Pohádka o lišce, zeleném ministerstvu a environmentální výchov� [Fairy-tale about a fox, 
green ministry and environmental education] / Pavla Koucká - 1 fot. - [�eština] 
In: Rodina a škola : �asopis pro všechny rodi�e a u�itele - ISSN 0035-7766 - Ro�. 57, �. 3 
(2010), s. 20. 
Rámcový vzd�lávací program obsahuje environmentální výchovu jako jedno z pr��ezových 
témat a od r. 2007 je povinná. Teorie se však liší od praxe. Školní koordináto�i 
environmentálního vzd�lávání jsou školeni st�edisky ekologické výchovy, pedagogické 
fakulty ji neu�í jako specializaci. Je financována pouze formou grant�. Stanovisko na podporu 
možnosti vy�len�ní stálých zdroj� MŠMT pro financování systému environmentálního 
vzd�lávání - �asopis Envigogika (www.envigogika.cuni.cz). 
 
08 
37.014.543:(437.1/.3) 
P�íkaz ministryn� školství, mládeže a t�lovýchovy �. 5/2010, kterým se stanoví Pokyn k 
p�edávání údaj� do Centrálního systému ú�etních informací státu v roce 2010 : �. j. 2 
635[Order of the Minister of Education to implement Instruction for handing over data into 
the Central system of state accounting information in 2010] / Ministerstvo školství, mládeže a 
t�lovýchovy - 1 p�íl. - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 4 (2010), 
s. 9-19. 



Text pokynu. Právní p�edpisy k p�edávání dat do CSÚIS. Obsah ú�etních záznam�. Úkoly 
vykazujících organiza�ních složek státu, p�ísp�vkových organizací a v�cn� p�íslušných útvar� 
ministerstva školství. 
 
09 
37.014.543:(437.1/.3) 
"Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu", �íká nový ministr školství Josef 
Dobeš ["Regional school system is my priority", says new Minister of Education Josef 
Dobeš] / Josef Dobeš ; [Autor interview] Olga Šedivá - 3 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 25 (2010), s. 1, 3. 
Zám�ry nového ministra školství v oblasti financování regionálního školství v�etn� plat� a 
jiných p�ísp�vk� u�itel�m, za�ínajícím (náborový p�ísp�vek) i zkušeným, zejména uvád�jícím 
u�itel�m. Ministr�v postoj ke státním maturitám a p�ipravovaným srovnávacím zkouškám v 
5. a 9. ro�níku. T�i prvky metriky srovnávacích zkoušek: zjišt�ní, kolik d�tí ve t�íd� dosáhne 
standardu, kolik je ve t�íd� postižených d�tí a jak se posunuly sm�rem ke standardu, jaké je 
klima školy). 
 
10 
37.014.543:(437.1/.3) 
Rozpo�et školství 2011 : peníze navíc i bolestné škrty / Zuzana Matušková ; [Autor 
interview] Radmil Švancar - 2 tab. - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
34 (2010), s. 8-9. 
Rozhovor s vrchní �editelkou sekce financování kapitoly školství MŠMT o nejbližší 
ekonomické budoucnosti �eského školství. V tabulkách jsou uvedeny rozpo�tové výdaje na 
jednotlivé školské oblasti za rok 2011 a porovnání objemu financí v roce 2010 s návrhem na 
rok 2011. 
 
11 
37.014.543.3:(437.1/.3) 
Rozpo�ty škol - spokojenost, nebo roz�arování? [School budgets - satisfaction, or 
disillusion?] / Olga Šedivá - 1 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 17 (2010), s. 3. 
Ohlasy �editel� základních škol na krajské normativy pro p�id�lování finan�ních prost�edk� 
do škol a na výši rozpo�t� pro jejich školy na rok 2010 vzhledem k možnostem odm��ování 
u�itel�. Stanovisko ministerstva školství. 
 
12 
37.014.543:(437.1/.3) 
S reformou p�ijdu já, vy m� vyvažujte : nový ministr školství Josef Dobeš u�itel�m 
p�eje, ale k rektor�m mluví dosti tvrd� [I will come up with the reform, you show me the 
right direction : new Minister of Education Josef Dobeš sympathises with teachers, he's more 
strict with the rectors] / Josef Dobeš ; [Autor interview] Radka Kva�ková - 1 fot. - [�eština] 
In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 - ISSN 0862-5921 - 
Ro�. 23, �. 202 (31.VIII.) (2010), s. 29-30. 
Nový ministr školství odpovídá na otázky týkající se problematiky školství v souvislosti s 
p�ipravovanými úsporami ve státním rozpo�tu. Dotýká se plat� u�itel�, vysokého školství a 
státních maturit. 
 
 



13 
37.014.543:(437.1/.3) 
Soustava republikových normativ� pro rok 2010 : �. j. 715[System of national 
teacher/pupil expenditures for the year 2010 : No. 715/2010 - 26] / MŠMT - 1 tab. - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 2 (2010), s. 5. 
P�ehled stanovených normativ� na kalendá�ní rok 2010 (v�k, NIV celkem K�/žák, ONIC 
celkem K�/žák, náhrady, limit). 
 
14 
37.014.543:(437.1/.3) 
Výdaje na vzd�lávání v �eské republice v porovnání se zem�mi OECD [Costs of 
education in the Czech Republic in comparison with OECD countries] / Michaela Kle�hová ; 
ÚIV - 1 graf - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 37 (2010), s. 10. 
Další údaje z publikace Education at a Glance 2010, uvád�né za rok 2007. Porovnání podílu 
výdaj� na vzd�lávání na HDP a celkové výši ve�ejných výdaj� v �eské republice a zemích 
OECD. Podíl ve�ejných a soukromých zdroj� financování školství, výdaje na žáka. 
 
15 
37.014.543:(437.1/.3) 
Z Programového prohlášení vlády �eské republiky[From the policy statement of Czech 
government] - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 26 (2010), s. 10. 
Vý�atky pasáží z programového prohlášení vlády, které se vztahují k regionálnímu školství a 
jeho financování, státním maturitám a srovnávacím zkouškám v 5. a 9. ro�níku, k terciárnímu 
vzd�lávání v�etn� zavád�ní školného a k oblasti v�dy a výzkumu. 
 
16 
37.014.543:(437.1/.3) 
Zrušte deváté t�ídy, ušet�íte miliardy [Cancel ninth grades, you will save milliards] / Olga 
Šedivá - 2 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 33 (2010), s. 1, 3. 
Reakce n�kolika �editel� základních škol na doporu�ení poradce ministra školství Václava 
Klause ml. zrušit 9. ro�níky, aby se ušet�ily výdaje na vzd�lávání. Argumenty proti: snížením 
délky vzd�lávání se sníží i jeho kvalita, o dalším studiu by se žáci rozhodovali v nezralejším 
v�ku, vzrostl by po�et nezam�stnané mládeže, šet�ení na jedné stran� se projeví vyššími 
výdaji jinde. 
 
 

03 Financování školství ve sv�t� 
17 
37.014.543:(470):373.24 
Avtonomija DOU : me�ty i real'nost' [Autonomie p�edškolních vzd�lávacích za�ízení : sny 
a realita] / A. Muchitdinov - 2 fot., 1 tab. - [ruština] 
In: Doškol'noje vospitanije - ISSN 0012-561X - Ro�. 82, �. 6 (2010), s. 36-39. 
Proces p�echodu hospoda�ení mate�ských škol ze státních rozpo�tových organizací k 
ekonomicky samostatným právním subjekt�m; experiment n�kolika mate�ských škol m�sta 
Sn�žinska (�eljabinská oblast, RF) z let 2008 - 2010 ukazuje, na jakých výdajích lze v 
mate�ských školách šet�it a jakým zp�sobem lze pro školky získat finan�ní prost�edky k 



zabezpe�ení jejich provozu. Školská legislativa k nové finan�ní politice p�edškolních za�ízení 
v Ruské federaci. 
 
18 
37.014.543:371.26:(430) 
Kritik der Qualitätssicherung : bürokratische, sinnlose und sinnvolle Wege zu mehr 
Qualität [Kritika zajiš�ování kvality : byrokratické, nesmyslné a smysluplné cesty k vyšší 
kvalit�] / Rainer Dollase - [n�m�ina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 10 
In: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Pädagogik - ISSN 0507-7230 - Ro�. 86, �. 3 
(2010), s. 296-311. 
Kritika nadm�rných a finan�n� náro�ných zp�sob� m��ení kvality ve vzd�lávání. P�emíra 
m��ení kvality vede k byrokracii, zdržuje vzd�lávající i vzd�lávané od práce. N�kolik 
p�íklad� nekvalitní práce zhotovitel� test� hodnotících v�domosti žák�. Zbyte�ný 
formalismus v testování; kvalitu výuky je schopen zajistit vyu�ující vlastními zp�soby 
hodnocení. Soudobý trend p�enášení hodnocení výkonnosti stroj� do hodnocení produktivity 
práce v humanistických oborech. Porovnání s formalismem v metodách hodnocení v 50. a 60. 
letech 20. století v SRN a v NDR. Parazitování nepot�ebných hodnotících systém� a jejich 
manažer� na výdajích státu, ur�ených pro oblast školství a vzd�lávání v SRN. Typologie 
metod hodnocení kvality; tvorba, výb�r a personální zajišt�ní vhodných hodnotících 
program�. Hodnocení efektivity hodnotících program�. 
 

 

04 Financování církevních škol 
19 
37.014.543:37.014.521:(437.1/.3) 
Informace právnickým osobám vykonávajícím �innost škol a školských za�ízení 
z�izovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými spole�nostmi, kterým bylo 
p�iznáno oprávn�ní k výkonu zvláštního práva z�izovat církevní školy o postupech 
finan�ního vypo�ádání poskytnutých dotací za rok 2010 : �. j. 23718[Information for legal 
entities running denominational schools and facilities on the financial accounting of subsidies 
granted in the year 2010] / Josef Dobeš ; Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy - 2 
p�íl. - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 12 (2010), s. 2-
5. 
Zásady a termíny finan�ního vypo�ádání dotací poskytnutých MŠMT církevním školám. 
Finan�ní vypo�ádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpo�tu EU. 
 
20 
37.014.543:37.058:(437.1/.3) 
Dopln�ní normativ� neinvesti�ních výdaj� na rok 2010 pro ú�ely poskytování dotací na 
�innost škol a školských za�ízení, které nejsou z�izovány státem, krajem, obcí, svazkem 
obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou spole�ností, které bylo p�iznáno 
oprávn�ní k výkonu zvláštního práva z�izovat církevní školy, v roce 2010 (stanovených 
�. j. 123/2010 - 26), uve�ejn�ných v sešitu 3/2010 V�stníku MŠMT �R : �. j. 
21069[Completion of normatives of non-investment expenditures for 2010 for the purpose of 
granting subsidies for activities of schools and school facilities which have not been 
established by state, region, municipality, bound of municipalities, registered church or 



religious society with the right to establish denominational schools, in the year 2010 : : No. 
21069/2010 - 26] / MŠMT - P�íl. - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 10 (2010), s. 5-
8. 
P�ehled normativ� neinvesti�ních výdaj� na rok 2010 pro soukromé školy. Obory vzd�lání 
st�edních škol. Vyšší odborné školy. 
 
 

05 Financování soukromých škol 
21 
37.014.543:37.058:(437.1/.3) 
Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona �. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, p�edškolním a školským za�ízením, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
za kalendá�ní rok 2009 : �. j. 25 458[Methodological direction for the implementation of § 
6, par. 5, Act No. 306/1999 on granting subsidies to private schools, pre-school and school 
facilities for the calendar year 2009] / Jind�ich Kitzberger ; Ministerstvo školství, mládeže a 
t�lovýchovy - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 3 (2010), s. 15-
18. 
Text metodického pokynu. P�edložení zprávy auditora. Smlouva soukromé školy s auditorem. 
Struktura a rozsah zprávy auditora. Závazky smluvních stran. Klasifikace výsledku ov��ení 
auditorem pro pot�eby MŠMT. Úhrada náklad�. Záv�re�ná ustanovení. 
 
22 
37.014.543:37.058:(437.1/.3) 
Stanovení normativ� neinvesti�ních výdaj� na rok 2010 pro ú�ely poskytování dotací na 
�innost škol a školských za�ízení, které nejsou z�izovány státem, krajem, obcí, svazkem 
obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou spole�ností, které bylo p�iznáno 
oprávn�ní k výkonu zvláštního práva z�izovat církevní školy, v roce 2010 : �. j. 
123[Establishing non-investment expenditures for the year 2010 to be used as subsidies for 
schools and school facilities which are not established by the state, region, municipality, 
union of municipalities, registered church or religious society, in the year 2010] / MŠMT - 
P�íl. - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 3 (2010), s. 19-
57. 
V p�íloze p�ehled normativ� neinvesti�ních výdaj� stanovených ministerstvem školství pro 
rok 2010. Obory vzd�lání st�edních škol. Vyšší odborné školy. 
 

06 Financování speciálního školství 
23 
37.014.543:376:(480):(430) 
Lernen von Finnland? Im Ernst? : Probleme der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit 
im Schulsystem [Vážn� se u�it od Finska? : problémy konstituování práva vzd�lávat se ve 
školském systému] / Joachim Schroeder - [n�m�ina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N - ISSN 0017-
9655 - Ro�. 79, �. 2 (2010), s. 97-103. 



Speciáln� pedagogická podpora je ve finském školství organizována t�emi základními 
zp�soby: mentáln� nebo t�žce t�lesn� postižené d�ti se vzd�lávají ve speciálních školách, 
ostatní d�ti se speciálními vzd�lávacími pot�ebami jsou integrovány do b�žných škol a podle 
pot�eby dou�ovány ve skupinách speciálním pedagogem (�áste�né speciální vzd�lávání) nebo 
je pro n� v b�žné škole vytvo�ena speciální t�ída nebo skupina (úplné speciální vzd�lávání). 
Financování speciáln� vzd�lávacích služeb; porovnání se SRN. Organizace pedagogické 
podpory p�ist�hovalc� a Rom�. Jazyková politika ve vzd�lávání etnických menšin. Systém 
st�edoškolské profesní p�ípravy ve Finsku a statistická data o zam�stnávání absolvent� 
st�edních škol. 
 
24 
37.014.543:376 
Názor �editel� škol na sou�asné pot�eby inkluzivního vzd�lávání [Opinion of 
headteachers on today's needs of inclusive education] / Vendula Kašparová, Jan Hu�ín - 1 
graf - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 20 (2010), s. 10. 
Výsledky rychlého šet�ení Ústavu pro informace ve vzd�lávání mezi �editeli mate�ských, 
základních a st�edních škol. Nejv�tšími p�ekážkami inkluzivního vzd�lávání jsou podle 
�editel� nedostatek financí a asistent�, architektonické bariéry a vysoké po�ty žák� ve t�ídách. 
Vyjád�ení pot�eby podpory inkluzivního vzd�lávání v oblasti finan�ní, personální i 
legislativní. 
 
25 
37.014.543:376:(430) 
Restauration der Stigmatisierung! : Kritik der "diagnosegeleiteten Integration" [Obnova 
stigmatizace : kritika "integrace na základ� výsledk� diagnózy"] / Hans Wocken - 1 obr. - 
[n�m�ina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 23 
In: Behindertenpädagogik : Viertejahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, 
Forschung und Lehre und Integrafion Behinderten - ISSN 0341-7301 - Ro�. 49, �. 2 
(2010), s. 117-134. 
Nový trend ve speciálním školství v Hamburku; slou�ením základních a st�edních speciálních 
škol r�zných zam��ení s b�žnými školami vzniká ve m�st� speciální vzd�lávací centrum. 
Výb�r žák� na základ� výsledk� analýz speciáln� pedagogické diagnostiky. Rozdíl mezi 
integrativními b�žnými t�ídami a novými speciálními t�ídami je v tom, že d�tem se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami (v oblasti u�ení, �e�i a chování) je v rámci integrované 
t�ídy v�nována individuální pé�e, aniž by byly ozna�ovány jako postižené. Systém 
p�id�lování finan�ních zdroj� speciálním školám a t�ídám ve m�st� Hamburk. Nástroje 
speciáln� pedagogické diagnostiky p�i hodnocení žáka a doporu�ení pro ur�itý typ vzd�lávání 
(speciální škola, t�ída, integrace do b�žné t�ídy). Hodnotící kritéria prosp�chu. Optimalizace 
pedagogické práce s postiženými. 
 

 

07 Financování odborného školství 
26 
37.014.543:377.4 
Kosten und Nutzen der betrieblichen Ausbildung [Náklady a užitek podnikové profesní 
p�ípravy] / Dieter Timmermann - 1 obr. - [n�m�ina] 
In: Wirtschaft und Berufserziehung - ISSN 0341-339X - �. 2 (2010), s. 13-19. 



Historický p�ehled financování podnikové profesní p�ípravy od roku 1969, kdy byl vydán 
zákon o odborném vzd�lávání. Studie zpracované Spolkovým ústavem odborného vzd�lávání. 
Výhled do budoucnosti. 

 

09 Financování vysokého školství 
27 
37.014.543:378.4:(481):(430) 
Competition and Leadership as Drivers in German and Norwegian University Reforms 
[Hospodá�ská sout�ž a vedení jako hnací mechanismy v n�meckých a norských reformách 
univerzit] / Ivar Bleiklie, Stefan Lange - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 39 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 2 (june) (2010), s. [173]-193. 
Porovnání reforem organizace a �ízení norských a n�meckých univerzit a vysokých škol v 
pr�b�hu prvního desetiletí 21. století. Typy univerzit a vysokých škol podle právní formy a 
zp�sobu �ízení. Orgány �ízení vysokých škol a jejich pravomoci (rektor, d�kan, akademický 
senát, akademická rada). Pracovní podmínky vysokoškolských u�itel� v oblasti výuky a 
v�deckého výzkumu. Podnikatelské aktivity a finan�ní politika vysokých škol a univerzit v 
prost�edí hospodá�ské sout�že. P�íprava doktorand� pro v�decký výzkum a její financování. 
 
28 
37.014.543:378:001.891 
The Effects of Scholarly Productivity and Institutional Characteristics on the 
Distribution of Federal Research Grants [Efekty v�decké produktivity a hodnocení 
instituce pro p�id�lování federálních dotací na výzkum] / Mir M. Ali, Partha Bhattacharyya, 
Anthony J. Olejniczak - 3 grafy, 3 tab., 1 p�íl. - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy 
In: Journal of Higher Education - ISSN 0022-1546 - Ro�. 81, �. 2 (march/april) (2010), s. 
[164]-178. 
Jakým zp�sobem a podle jakých kritérií jsou p�id�lovány granty vysokoškolským institucím. 
Záleží na faktorech specifických pro fakulty (množství publikovaných �lánk�, citací a 
ud�lených cen) a faktorech specifických pro instituce (jestli je soukromá nebo ve�ejná, jestli 
je �lenem AAU- American Association of Universities a také na lokalit�). V grafech a 
tabulkách podrobn�jší data a záv�ry. 
 
29 
37.014.543:378:(44):(430):(417):(481) 
Einheit von Forschung und Lehre : Implications for State Funding of Universities 
[Jednota výzkumu a u�ení : d�sledky pro státní financování univerzit] / Nicoline Frolich, 
Kelly Coate, Stephanie Mignot-Gerard, Christoph Knill - [angli�tina] - Obsahuje 
bibliografické odkazy: 26 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 2 (june) (2010), s. [195]-211. 
Humboldtovský ideál jednoty výuky a výzkumu ("vzd�lávání v�dou") na univerzit�. 
Financování a zabezpe�ování provozu univerzit státem p�i minimálních zásazích do jejich 
fungování. Porovnání sou�asných zp�sob� financování univerzit a vysokých škol ve Francii, 
SRN, Irsku a Norsku s humboldtovským modelem. Reformy v �ízení ve�ejného sektoru a 
sjednocování vysokoškolské politiky evropských zemí v rámci bolo�ského procesu (zavedení 
strukturovaného studia, systému ECTS, zavedení standard� pro hodnocení kvality 
vysokoškolského vzd�lávání). Sou�asné finan�ní zdroje univerzit: školné, subvence od státu, 
granty na výzkumné projekty). Legislativa k financování výzkumu a plat� vysokoškolských 
u�itel�. 



 
30 
37.014.543:378.4:(4) 
Humboldt Meets Bologna [Humboldt se setkává s Bolo�ou] / Svein Michelsen - [angli�tina] 
- Obsahuje bibliografické odkazy: 82 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 2 (june) (2010), s. [151]-172. 
Základní principy humboldtovské univerzity: jednota výuky a výzkumu, akademická 
nezávislost a priorita v získávání vzd�lání v�deckou �inností. Vytvá�ení sou�asného modelu 
evropské univerzity, který se jen z�ásti opírá o humboldtovské d�dictví: spojení v�deckého 
výzkumu s inovací výrobních technologií a p�enos nových v�deckých poznatk� do výuky. S 
postupující globalizací je však proces vzd�lávání redukován na získávání kompetencí, osobní 
rozvoj studenta na p�ípravu výkonné pracovní síly, státní financování vysokého školství je 
nahrazováno soukromým. Ú�astí v bolo�ském procesu se národní státy vzdávají své tradi�ní 
role ochránce univerzity. 
 
31 
37.014.543:378.245 
Changes in the Management of Doctoral Education [Zm�ny v �ízení doktorského 
vzd�lávání] / Lukas Baschung - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 21 
In: European journal of education - ISSN 1465-3435 - Ro�. 45, �. 1 (march 2010) (2010), 
s. [138]-152. 
Novým trendem v doktorském vzd�lávání v evropských zemích je jeho v�tší strukturovanost 
v p�íprav�, dohledu a sledování pokroku v jednotlivých �ástech výzkumného procesu. M�ní 
se i úrovn� výzkumu: provádí se nejen na úrovni univerzitní, ale také ve spolupráci s jinými 
institucemi a podniky, národními i mezinárodními. Nástroje hodnocení a financování 
doktorského studia ve ve�ejném a soukromém sektoru. Koordinace výzkumu pomocí 
informa�ních sítí. Internacionalizace p�ípravných kurz� v doktorském studiu a typy 
výzkumných projekt� vedoucích k získání titulu PhD. 
 
32 
37.014.543:378 
The Normative Structure of College and University Fundraising Behaviors [Normativní 
struktura chování vysokých škol a univerzit pro získávání finan�ních zdroj�] / Timothy C. 
Caboni - 9 tab. - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy 
In: Journal of Higher Education - ISSN 0022-1546 - Ro�. 81, �. 3 (may/june) (2010), s. 
[339]-365. 
�lánek vymezuje normativní strukturu chování pro získávání finan�ních zdroj� vysokých škol 
a univerzit. Výzkumní pracovníci ur�ili t�i neporušitelné a šest varovných normativních vzor� 
chování a zárove� sankce, které hrozí p�i jejich porušení. Hlavním úkolem je zd�raznit cestu 
k profesionalizaci uvnit� fundraisingového spole�enství a nastavení morálních hranic pro jeho 
�leny. V textu záv�ry, diskuze, návrhy pro budoucí výzkum a p�ehledné tabulky. 
 
33 
37.014.543:378:(73) 
Performance incentives and public college accountability in the United States: a quarter 
century policy audit [Výkonové pobídky a odpov�dnost ve�ejných vysokých škol za 
výsledky v USA : politický audit za �tvrtstoletí] / E. Grady Bogue, Betty Dandridge Johnson - 
8 tab. - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 
In: Higher education management and policy - ISSN 1682-3451 - Ro�. 22, �. 2 (2010), s. 
9-30. 



Alokace fond� pro ve�ejné univerzity a vysoké školy v USA je založena na kritériích 
výkonnosti. Tvorba fond� podle výkonnosti škol je nej�ast�ji užívaným nástrojem politiky 
vysokoškolského vzd�lávání. Výzkumná studie popisuje a hodnotí jeho efektivitu v r�zných 
státech a regionech USA v letech 1978 - 2010. Otázka kvality a smyslu vzd�lávacích a 
výchovných cíl� na vysokých školách ve spojitosti s jejich závislostí na finan�ním kapitálu; 
do jaké míry ovliv�uje ekonomický rozvoj stát� a region� a do jaké míry komer�ní byznys? 
Rozvíjí vysokoškolské vzd�lávání také osobnost a ob�anskou zodpov�dnost vysokoškoláka, 
nebo pouze p�ipravuje vysokoškolsky vzd�lanou pracovní sílu? 
 
34 
37.014.543:378:(437.1/.3) 
Pravidla pro poskytování p�ísp�vku a dotací ve�ejným vysokým školám Ministerstvem 
školství, mládeže a t�lovýchovy : �. j. 598[Rules for granting contributions and subsidies to 
public higher education institutions by the Ministry of Education] / Vlastimil R�ži�ka ; 
Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 4 (2010), s. 2-8. 
Obecné podmínky poskytování p�ísp�vku a dotací, podmínky jejich použití a finan�ní 
vypo�ádání. Kontrola hospoda�ení. Pravidla stanovení výše p�ísp�vku a dotací. Spole�ná a 
záv�re�ná ustanovení. 
 
35 
37.014.543:378:(569.4) 
Quo Vadis Magister Artium? : Policy Implications of Executive Master's Programmes 
in an Israeli Research University [Kam krá�íš, mist�e um�ní? : strategické d�sledky 
exkluzivních magisterských program� na jedné izraelské výzkumné univerzit�] / Abraham 
Yogev - 2 tab. - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 1 (march) (2010), s. [83]-98. 
V n�kterých zemích znamená absolvování magisterského studia ukon�ení profesního 
vzd�lávání; v Izraeli je zpravidla p�edstupn�m k doktorskému studiu. Na p�ípadu univerzity v 
Tel Avivu ukazuje autor, jak následkem krácení rozpo�tových výdaj� státu nar�stá po�et 
exkluzivních magisterských program�. Studijní poplatky. Porovnáním exkluzivních a 
b�žných magisterských program� (orientovaných více k profesní praxi) podle 10 hodnotících 
kritérií dospívá autor k záv�ru, že se neliší obsahov�, �asovou dotací ani výb�rem u�itel�. 
Podmínky získání magisterské hodnosti. Organizace doktorského studia na izraelských 
ve�ejných výzkumných univerzitách. 
 
36 
37.014.543:378:001.891:(4) 
The Research Mission of Universities of Applied Sciences and the Future Configuration 
of Higher Education Systems in Europe [Výzkumné poslání univerzit aplikovaných v�d a 
budoucí uskupení systém� vysokého školství v Evrop�] / Benedetto Lepori, Svein Kyvik - 3 
tab. - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 38 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 3 (september) (2010), s. [295]-
316. 
Srovnávací analýza vývoje výzkumu na univerzitách aplikovaných v�d v osmi evropských 
zemích. Pojem základního v�deckého, aplikovaného a praktického výzkumu. Podíl 
základního v�deckého a aplikovaného výzkumu na ve�ejných a soukromých vysokých 
školách. Ú�ast vysokých škol a výzkumných institucí na aplikovaném výzkumu; statistická 
data. Podíl univerzit a vysokých škol na ekonomickém rozvoji region�. Systém univerzit a 
vysokých škol neuniverzitního typu v osmi evropských zemích: Belgii, �R, Finsku, SRN, 



Irsku, Nizozemsku, Norsku a Švýcarsku. Výdaje na výzkum; porovnání všech zemí. Zdroje 
financování výzkumu: státní rozpo�et, granty, soukromé fondy podnik� a korporací. 
 
37 
37.014.543:378:(469) 
The Role of the State in the Internationalization of Universities in Catching-up 
Countries : an Analysis of the Portuguese Higher Education System [Role státu v 
internacionalizaci univerzit v rozvíjejících se zemích : analýza systému portugalského 
vysokého školství] / Hugo Horta - 3 grafy - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 67 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 1 (march) (2010), s. [63]-81. 
Longitudinální analytická studie o postupující internacionalizaci portugalského vysokého 
školství za posledních 60 let. Zam��uje se p�edevším na aktivity vysokých škol a univerzit v 
oblasti výzkumu; podporu regionálních pr�myslových technologií a zapojení do globálních 
výzkumných a inova�ních sítí. Financování vysokého školství v dob� p�echodu od elitního k 
masovému vzd�lávání a globální konkurenci. Mezinárodní spolupráce portugalských univerzit 
v p�íprav� doktorand�; statistická data. 
 
38 
37.014.543:378:(450) 
A Sisyphean Task : Evaluation and Institutional Accountability in Italian Higher 
Education [Sisyfovský úkol : zodpov�dnost hodnocení a zodpov�dnost instituce v italském 
vysokém školství] / Giliberto Capano - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 54 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 1 (march) (2010), s. [39]-62. 
Analýza institucionálního hodnocení italských univerzit; jejich základních funkcí (výuka, 
výzkum, �ízení). Klí�ová role Národní komise pro hodnocení systému univerzit, poradního 
orgánu Ministerstva univerzit a výzkumu (CNVSU, zal. 1999). Založení Vnit�ních útvar� 
hodnocení na univerzitách (IEU, zal. 1994). Reformy, vývoj vzd�lávací politiky a legislativy 
v italském vysokém školství v letech 1989 - 2007. Rozpo�tový zákon (z r. 1994) o 
financování univerzit a vysokých škol. Hodnocení efektivity hospoda�ení ve�ejných univerzit 
s p�id�lenými finan�ními prost�edky. Problematika legitimizace a sjednocení hodnotících 
kritérií vzhledem k rozdílnosti vzd�lávacích institucí. 
 
39 
37.014.543:378:(469) 
Still Academics After All ... [Stále ješt� �leny akademické obce po všech ...] / Teresa 
Carvalho, Rui Santiago - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 37 
In: Higher Education Policy - ISSN 0952-8733 - Ro�. 23, �. 3 (september) (2010), s. [397]-
411. 
Reformy v �ízení portugalského systému vysokoškolského vzd�lávání jsou ovlivn�ny 
ekonomickým tlakem. Vytvá�í se nová kultura podnikatelského �ízení, spo�ívající ve 
vytvá�ení manažerského prost�edí v institucích vysokoškolského vzd�lávání. Výzkumná 
kvalitativní studie analyzuje rozhovory 26 d�kan� fakult a rektor� vysokých škol na téma 
oklešt�ní �ídící a akademické práce na pouhou pozici manažera s nar�stající administrativou. 
Vliv krácení rozpo�tových výdaj� státu pro ve�ejn� vzd�lávací vysokoškolské instituce na 
vytvá�ení konkuren�ního prost�edí �ízeného státem "na dálku". Vysoké školy se podstatným 
krácením dotací dostávají do finan�ní závislosti na prodeji svých výzkumných a vzd�lávacích 
služeb. Tlak státu a podnikatel� region� na zm�nu orientace kurikulí sm�rem k trhu. 
 
40 
37.014.543:378:(430):(436):(494) 



Die Uni brennt vor lauter Exzellenzillusionen [Univerzita plane samými iluzemi o 
znamenitosti] / Tim Göbel - [n�m�ina] 
In: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Pädagogik - ISSN 0507-7230 - Ro�. 86, �. 3 
(2010), s. 427-430. 
Bolo�ské reformy a jejich d�sledky pro n�mecké vysoké školství. Hodnocení n�mecké, 
rakouské a švýcarské odborné literatury na téma nezávislost univerzit, svoboda základního 
výzkumu, "odliv mozk�" do USA, vedlejší ú�inky systému vzájemného hodnocení u�itel�, 
mizení �asových a finan�ních zdroj� pro základní výzkum ve prosp�ch výzkumu 
aplikovaného, rušení prosp�chových stipendií. Stratifikace univerzit v SRN podle stupn� 
autonomie a kvality vzd�lávání. Byrokratismus v �ízení n�kterých univerzit. Protestní hnutí 
vysokoškolských u�itel�, student� a výzkumných pracovník� v SRN, Rakousku, Švýcarsku a 
Severní Americe proti bezkoncep�nosti školských reforem a nekompetentnosti ministerstev 
p�i �ízení školství. 
 
41 
37.014.543:378:(410) 
Unis fordern höhere Studiengebühren, um Kürzungen auszugleichen : Sparrunden in 
Grossbritannien [Univerzity žádají vyšší studijní poplatky, aby vyrovnaly krácení 
p�id�lených financí : úsporné okruhy ve Velké Británii] / Gabriel Rath - 3 fot., 1 obr. - 
[n�m�ina] 
In: DUZ Europa - ISSN 1869-7402 - Ro�. 66, �. 6 (2010), s. 30-31. 
Z d�vod� úspor ve státním rozpo�tu musí britské univerzity (v Anglii a Walesu je 147 
univerzit) rušit n�která pracovní místa a omezovat investice. Výdaje na výzkum z�stávají na 
stejné úrovni, ale ve výuce mají být drastické úspory, p�estože v dob� hospodá�ské krize je 
pot�eba odborník�, kte�í jsou nyní vzd�láváni na univerzitách. 

 

10 Financování dalšího vzd�lávání u�itel� 
42 
37.014.543:371.14:(437.1/.3) 
430 milion� na vzd�lávání pedagog� [430 million crowns for teacher education] / Kate�ina 
Böhmová - [�eština] 
In: �ízení školy - ISSN 1214-8679 - Ro�. 7, �. 6 (2010), s. 14. 
V �eském školství je stále vysoké procento u�itel� bez odborné kvalifikace. Ministerstvo 
školství chce proto v rámci Opera�ního programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
vy�lenit na vzd�lávání pedagog� celkem 430 milion� korun z prost�edk� Evropského 
sociálního fondu (podrobná informace na webu MŠMT). 
 
43 
37.014.543:371.14:378:159.943:37.014.242 
Mobility akademických pracovník� z pohledu administrátor� [Academic staff mobility 
from the perspective of administrators] / Jakub Tesa� - [�eština] 
In: Aula : revue pro vysokoškolskou a v�dní politiku - ISSN 1210-6658 - Ro�. 18, �. 1 
(2010), s. 38-43. 
Rozhovory s administrátory zahrani�ních mobilit vybraných vysokých škol v �R p�edstavují 
typy mobilit podle zdroje financování a s ním související administrativy (výjezdy v rámci 
evropských program�, mobility financované z prost�edk� fakult a vysokých škol, a 
samostatné individuální výjezdy u�itel� mimo tyto programy). Délka stáží, sm��ování mobilit. 
Organiza�ní zajišt�ní mobilit: centráln� na národní úrovni nebo prost�ednictvím koordinátor� 



na úrovni univerzit a fakult. Motivace pro mobility. Strategické, komunika�ní, eviden�ní a 
provozn� výukové problémy mobilit. Plánování zahrani�ních cest a jejich eviden�ní systém. 
 

11 Platy u�itel� a nepedagogických pracovník� 
44 
37.087.4:378.12:(430):(410):(73):(437.1/.3) 
Dilema univerzit: velké, nebo dobré? : v severozápadní Evrop� a USA byla idea masové 
vysoké školy už dávno opušt�na [The dilemma of universities: big or good? : the idea of 
mass higher education institutions is no longer popular in North-West Europe and in the 
USA] / Marek Skovajsa - 1 obr. - [�eština] 
In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 - ISSN 0862-5921 - 
Ro�. 23, �. 49 (27.-28.II.) (2010), s. 25. 
Porovnání sou�asných trend� v univerzitním vzd�lávání ve Velké Británii, SRN a USA s 
vysokoškolskou politikou v �eské republice. Rozdíly ve výši plat� vysokoškolských 
pedagog� v t�chto zemích. 
 
45 
37.087.4:(437.1/.3) 
Dvacet tisíc pro za�ínající pedagogy : a co ti zkušen�jší? [Twenty thousand for beginning 
teachers : and what about the more experienced ones?] / Olga Šedivá - 1 tab. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 29 (2010), s. 3. 
Názor n�kolika �editel� základních škol na návrh nové stupnice platových tarif� pro 
pedagogické pracovníky. Kritika jeho nesystémovosti a up�ednost�ování nezkušených u�itel� 
p�ed jejich zkušenými kolegy. Pod �lánkem otišt�na tabulka s navrhovanou stupnicí. 
 
 
46 
37.087.4:371.12-055 
Genderový pohled na odm��ování u�itel� v regionálním školství [Gender perspective on 
teachers' remuneration in regional school system] / Hana Hlavínová ; ÚIV - 1 graf - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 24 (2010), s. 10-11. 
Analýza dat o platech zam�stnanc� regionálního školství z Informa�ního systému o platech 
Ministerstva financí �R. Data jsou �len�na podle jednotlivých stup�� škol. Platy podle druhu 
školy, regionální rozdíly, situace na základních školách, st�edních školách a u�ilištích. Velké 
genderové nerovnosti byly zjišt�ny nap�. v odm��ování mladých u�itel� a u�itelek. 
 
47 
37.087.4:(437.1/.3) 
Na pedagogy �eká nová tarifní tabulka[Teachers will have a new salary table as of 2011] - 
2 tab. - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
32 (2010), s. 4. 
Návrh nové tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky s plánovanou platností od 1. 1. 2011. 
Porovnání sou�asné nej�ast�jší 12. tarifní t�ídy se stejnou tarifní t�ídou, která je navržena pro 
p�íští rok. 
 
48 
37.087.4:(437.1/.3) 



Na�ízení vlády �. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve ve�ejných službách a správ� : výpis z 
katalogu u�itel [Government regulation n. 222/2010 on job catalogue in public services and 
administration : statement from catalogue teacher] - [�eština] 
In: �ízení ve školství : [publikace pro �ídící pracovníky ve školství] - Ro�. 18, �. 4 (2010), 
s. 9-34. 
Katalog prací v p�íloze k tomuto na�ízení vlády stanoví za�azení prací do platových t�íd podle 
jejich složitosti, odpov�dnosti a namáhavosti a �lení je podle druhu povolání. Toto na�ízení 
nabývá ú�innosti dnem 1. �íjna 2010. Výpis z katalogu prací obsahuje profese, které se 
vztahují ke školství (seznam povolání a rozp�tí platových t�íd). 
 
49 
37.087.4:(437.1/.3) 
Platy by letos m�ly klesnout minimáln�, kone�né slovo však budou mít kraje [This year 
salaries should drop minimally, but it's regions who will have the final word] / Václav Pícl - 3 
tab. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 3 (2010), s. 3. 
Rozpo�et regionálního školství na rok 2010. Porovnání plánovaných mzdových prost�edk� a 
ostatních b�žných výdaj� s rokem 2009. 
 
50 
37.087.4:371.125 
Platy nepedagog� na houpa�ce [Non-pedagogues' salaries on the swing] / Dagmar 
�áslavová ; [Autor interview] Radmil Švancar - 2 tab. - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
31 (2010), s. 10. 
Rozhovor s p�edsedkyní sekce provozních a správních zam�stnanc� �eskomoravských 
odborových svaz� pracovník� školství o návrhu nových platových tarif� týkajících se 
nepedagogických pracovník� škol. Podle t�chto tabulek by jejich základní platy mohly od 1. 
1. 2011 klesnout o více než 30 %. 
 
51 
37.087.4:(437.1/.3) 
Platy ve školství zhruba stejné jako loni : rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva 
školství [Salaries in school system will be approximately on the same level as last year] / 
Vlastimil Finke ; [Autor interview] Olga Šedivá - 1 obr. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 2 (2010), s. 1, 3. 
Objem finan�ních prost�edk� na platy ve školství a jejich rozpis na jednotlivé kraje na rok 
2010. Rozvojový program pro kraje s nižší hustotou osídlení (tj. nižším po�tem žák� na 
�tvere�ní kilometr než je celorepublikový pr�m�r). Navýšení republikových normativ�. 
Snížení objemu prost�edk� na u�ební pom�cky a vybavení škol. 
 
52 
37.087.4:(437.1/.3) 
Situace u�itel� v �eské republice v porovnání se zem�mi OECD [Situation of teachers in 
the Czech Republic in comparison with OECD countries] / Pavlína Š�astnová ; ÚIV - 1 graf - 
[�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 38 (2010), s. 10. 
Další informace z publikace Education at a Glance 2010. Srovnání délky vyu�ovací doby a 
celkové pracovní doby u�itel� na jednotlivých úrovních vzd�lávání v �eské republice a v 
ostatních zemích OECD. Porovnání ro�ních tabulkových plat�. Údaje jsou za rok 2008. 



 
53 
37.087.4:(437.1/.3) 
Slušná úrove� školských plat� je jen díky odbor�m [Reasonable level of salaries in 
education is preserved only thanks to the trade unions] / Václav Pícl ; [Redaktor] Radmil 
Švancar - 5 tab. - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
12 (2010), s. 9-12. 
Porovnání pr�m�rných plat� pedagogických a nepedagogických pracovník� v obecném a 
krajském školství v roce 2009 s rokem 2008. Tabulky se statistickými údaji zpracoval 
místop�edseda �eskomoravských odborových svaz� pracovník� školství Václav Pícl. 
 
54 
37.087.4:(437.1/.3) 
Úspory jsou nutné, ale ve školství ne na úkor plat� u�itel� [It is necessary to save money, 
but in education - not to the detriment of teachers' salaries] / Josef Dobeš ; [Autor interview] 
Ji�í Frey - 1 fot. - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
28 (2010), s. 6. 
Nový ministr školství odpovídá na n�kolik aktuálních otázek týkajících se plat� u�itel� a 
nových maturit na st�edních školách. 
 
55 
37.087.4:(437.1/.3) 
Vláda chystá nové platové tabulky pro pedagogy [Government prepares new salary tables 
for educators] / Olga Šedivá - 1 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 35 (2010), s. 3. 
P�edstavení dvou nových platových tabulek, které ministerstvo školství p�ipravilo pro 
pedagogické pracovníky. První je ur�ena pro pedagogy s vysokoškolským vzd�láním, kte�í 
spl�ují kvalifika�ní požadavky, a druhá pro ostatní. Dopln�no konkrétními ukázkami. 
P�ipomínky �MOS ke zm�nám v relacích plat� mezi jednotlivými platovými t�ídami a k 
faktu, že za stejnou práci nebude všem pracovník�m náležet stejný plat. 
 
56 
37.087.4:(437.1/.3) 
Vývoj pr�m�rných m�sí�ních plat� u�itel� v regionálním školství [Development of 
average monthly salaries of teachers in regional education] / Lenka Havláková ; ÚIV - 1 graf - 
[�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 23 (2010), s. 10. 
Vývoj situace v odm��ování u�itel� (pr�m�rné platy) v regionálním školství na jednotlivých 
úrovních vzd�lávání za posledních p�t let. Srovnání pr�m�rných plat� u�itel� v roce 2009 s 
pr�m�rnou mzdou zam�stnanc� v �eské republice podle jednotlivých region�. 
 

 

13 Mezinárodní programy. Státní subvence 
57 
37.014.543.31:374.75:(4) 



The Accelerating Roles of Higher Education in Regions through the European Lifelong 
Learning Initiative [Akcelera�ní úloha vysokoškolského vzd�lávání v regionech 
prost�ednictvím iniciativy Evropského celoživotního vzd�lávání] / Balázs Németh - 
[angli�tina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 28 
In: European journal of education - ISSN 1465-3435 - Ro�. 45, �. 3 (september 2010) 
(2010), s. [451]-465. 
Charakteristika u�ící se spole�nosti a jejích pot�eb celoživotn� vzd�lávaných dosp�lých. Ú�ast 
univerzit na vytvá�ení sítí celoživotního vzd�lávání v Evrop� v rámci bolo�ského procesu. 
Regionální spolupráce vysokých škol v Ma	arsku se zástupci výrobních korporací, médií, 
nevládních a ob�anských organizací na vytvá�ení prostoru pro celoživotní vzd�lávání (transfer 
znalostí do informa�ních sítí). Ukázky z projekt� vysokých škol k podpo�e aktivního 
vzd�lávání ob�an� v regionech s vysokou nezam�stnaností. Projekty jsou financovány z 
fond� EU. Flexibilita univerzit v��i podmínkám trhu. 
58 
37.014.543.31:(437.1/.3) 
Budete využívat šablony ESF? [Will you make use of ESF patterns?] / Barbara Hansen 
�echová ; [Ilustrace] Vladimír Mare�ek - 1 obr. - [�eština] 
In: Rodina a škola : �asopis pro všechny rodi�e a u�itele - ISSN 0035-7766 - Ro�. 57, �. 2 
(2010), s. 4-5. 
Využívání finan�ních prost�edk� z evropských fond� pro školy je složitý systém psaní 
projekt� a rozsáhlá administrativa vyžadující specifické dovednosti. Ministerstvo školství 
nabízí zjednodušenou variantu - tzv. šablony a návod, jak s nimi pracovat. Názory �editel� 
škol na možnosti jejich využívání. 
 
59 
37.014.543.31 
�as se krátí, s podáním žádosti o evropské peníze by školy nem�ly otálet [Time is running 
out: : schools should not hesitate with applications for European money] / Olga Šedivá - 1 fot. 
- [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 39 (2010), s. 3. 
Statistické údaje o po�tu �eských škol, které požádaly o dotaci z Evropských strukturálních 
fond�. Možnost využití šablon pro projekty škol. Termín uzáv�rky p�ijímání projekt�. 
Vyjád�ení �editel� n�kolika základních škol k možnosti využití t�chto finan�ních zdroj�. 
Oblasti, na které se mohou školy v projektech zam��it: informa�ní technologie, �tená�ská a 
informa�ní gramotnost, cizí jazyky. Telefonní linka, informa�ní seminá�e, workshopy a 
webové stránky, kde mohou školy získat informace o možnostech získání dotace. 
 
60 
37.014.543.31:(437.1/.3) 
Diskuse o dotacích - není to tak náro�né [Discussion about grants - it isn't so difficult] / 
Simona Dvo�á�ková - 2 fot. - [�eština] 
In: Rodina a škola : �asopis pro všechny rodi�e a u�itele - ISSN 0035-7766 - Ro�. 57, �. 2 
(2010), s. 19-20. 
Reakce na �lánek z minulého �ísla (Rodina a škola, 1/2010, s. 18-19), kdy autor zmi�oval 
náro�nost p�ípravy žádosti o dotace v souvislosti s realizací projektu Opera�ního programu 
Vzd�lávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Autorka uvádí na pravou míru informace o 
celém projektu a možnostech �erpání dotací z ESF. Ministerstvo školství maximáln� 
zjednodušuje pravidla v rámci daných podmínek. Informace o programu a zve�ejn�ní 
metodických materiál�, kde najít informace. 
 



61 
37.014.543.31:(437.1/.3) 
EU peníze školám [EU money to schools] / Jan Vitula - 1 tab. - [�eština] 
In: Moderní vyu�ování : �asopis na podporu rozvoje škol - ISSN 1211-6858 - Ro�. 16, �. 
5 (2010), s. 22-24. 
Rozhovor s vrchním �editelem sekce �ízení opera�ních program� EU. Zjednodušení získání 
evropských dotací z Opera�ního programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - 
využití tzv. šablon klí�ových aktivit, které slouží k sestavení projektové žádosti podle pot�eb 
konkrétní školy. V rozhovoru jsou zodpov�zeny dotazy, které na danou problematiku p�išly 
p�ímo ze škol. Tabulka p�edstavuje jednotlivé šablony p�ipravené pro vytipované oblasti. 
 
62 
37.014.543.31:373.3:(437.1/.3) 
Evropské peníze všem mimopražským základním školám[European money to all 
elementary schools outside Prague] - 1 fot. - [�eština] 
In: Rodina a škola : �asopis pro všechny rodi�e a u�itele - ISSN 0035-7766 - Ro�. 57, �. 1 
(2010), s. [16]. 
V letech 2007-2013 lze �erpat dotace na vzd�lávací projekty s cílem podpo�it vytvo�ení 
kvalitního a ú�inného systému celoživotního u�ení. Zdrojem financí je Opera�ní program 
Vzd�lávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je zam��en na všechny regiony mimo 
území Prahy. MŠMT p�ipravilo zjednodušení tvorby projektové žádosti a zp�sob financování 
projekt�. 
 
63 
37.014.543.31 
Jaké jsou výhody a nevýhody ESF pro školy? [What are advantages and disadvantages of 
ESF for schools?] / [Redaktor] Sylvia Jan�iová - 4 fot. - [�eština] 
In: Rodina a škola : �asopis pro všechny rodi�e a u�itele - ISSN 0035-7766 - Ro�. 57, �. 2 
(2010), s. 18-19. 

editelé škol hovo�í o svých zkušenostech s projekty ESF. Výhody vidí v možnostech 
zlepšování podmínek ve vzd�lávání, zkvalit�ování zázemí školy, v realizaci projekt�, na které 
v b�žném rozpo�tu nezbývají školám peníze, možnostech dalšího vzd�lávání u�itel�. 
Nevýhody spat�ují ve složité administrativ�, metodice podávání žádostí a následném 
vykazování výdaj�. 
 
64 
37.014.543.31:(4) 
Jakou mají ve skute�nosti hodnotu miliardy z EU [What is the real value of EU billions] / 
Bohumil Kartous - 1 fot. - [�eština] 
In: Rodina a škola : �asopis pro všechny rodi�e a u�itele - ISSN 0035-7766 - Ro�. 57, �. 1 
(2010), s. 18-19. 
�eské školy mají v letech 2007-2013 možnost �erpat dotaze z evropského opera�ního 
programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Autor upozor�uje na rizika, která 
se váží k velkým finan�ním prost�edk�m. Informuje, jak mohou školy �erpat z OP VK, jak 
p�ekonat nejobtížn�jší aspekty t�chto projekt�, jaké jsou hlavní p�ekážky v požadavcích na 
�erpání a možnost �erpat podpotu z OP VK zjednodušeným zp�sobem - formou tzv. šablony. 
 
65 
37.014.543.31:(4) 
Projekt EU peníze školám [EU project Money to schools] / Kate�ina Böhmová - [�eština] 



In: �ízení školy - ISSN 1214-8679 - Ro�. 7, �. 5 (2010), s. 8. 
Ministerstvo školství v roce 2009 p�edstavilo nový projekt EU peníze školám, jehož cílem je 
zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Opera�ního programu 
Vzd�lávání pro konkurenceschopnost. Dotaci mohou vzhledem k nastavení strukturální 
politiky Evropské unie �erpat všechny ZŠ ze všech 13 kraj� �R mimo území hlavního m�sta 
Prahy. 
 
66 
37.014.543.31 
Školám kone�n� svitla nad�je - projekt 4,5 miliardy pro základní školy se m�že 
rozb�hnout [Schools have a gleam of hope at last - a project for primary and lower secondary 
schools worth of 4,5 milliard can start] / Miroslava Kopicová ; [Autor interview] Olga Šedivá 
- 1 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 12 (2010), s. 3. 
Informace o p�ijetí technické novely zákona o rozpo�tových pravidlech, která umož�uje 
poskytování dotací formou Unit cost. Základní školy toho mohou využít p�i �erpání dotací z 
projektu EU peníze školám, které jsou ur�eny na zlepšování výuky. Z projektu lze financovat 
nap�. další vzd�lávání u�itel�, d�lení t�íd apod. Po�ádání informa�ních seminá�� a workshop� 
pro u�itele, kte�í se cht�jí do projektu zapojit. 
 

 

14 Financování školního stravování 
67 
371.217.2 
Jak stát zajistí projekt Ovoce do škol? : dobrovoln� zapojí školy [How does the state 
ensure the Fruit to Schools project? : It voluntarily engage schools] / Olga Šedivá - 1 fot. - 
[�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 8 (2010), s. 3. 
Rozhodnutí vlády p�ipojit se k evropskému projektu poskytování ovoce zdarma školák�m ve 
v�ku 6 - 10 let. Názory �editel� n�kolika škol na smysl projektu a na organiza�ní a personální 
zajišt�ní jeho realizace, které z�stane na školách a bez finan�ního ohodnocení práce navíc. Na 
s. 1 další �lánek k tématu. 
 
68 
371.217.2 
Ovoce do škol b�ží : a spokojenost? [Fruit to Schools project is under way : and 
satisfaction?] / Olga Šedivá - 1 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 18 (2010), s. 3. 
První zkušenosti �editel� základních škol s realizací projektu. Pozitivní i negativní ohlasy na 
kvalitu dodávaného ovoce, pravidelnost rozvozu a orgniza�ní a �asovou náro�nost pro 
zam�stnance škol. 
69 
371.217.2 
Projekt Škola plná zdraví podporuje konzumaci zeleniny ve školních jídelnách [School 
Full of Health project supports vegetable consumption in school canteens] / Pavel Suchánek - 
2 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 30 (2010), s. 7. 



Vzestupný trend výskytu obezity u d�tí a dospívajících - údaje z pr�zkumu odborné 
spole�nosti praktických d�tských léka��. Významné zastoupení školních jídelen ve stravování 
školních d�tí a mládeže. P�edstavení projektu Škola plná zdraví podporovaného firmou 
Bonduelle, která se zam��ila na spolupráci se školními jídelnami s cílem zlepšit stravovací 
návyky žák�. Zvýšení p�ísunu zeleniny, snížení energetické hodnoty jídel, vým�na uzenin a 
tu�ného masa za libové maso a ryby p�i zachování stávajících náklad� na jídlo. První 
výsledky pilotních projekt�. 

 

15 Finan�ní prost�edky a zajišt�ní žák� a student� 
70 
378.362 
The effect of loans on time to doctorate degree : differences by race[Ú�innost p�j�ek na 
dobu pot�ebnou k získání doktorátu : rozdíly podle etnického p�vodu, oboru studia a 
charakteristiky instituce] / Dongbin Kim, Cindy Otts - 3 tab. - [angli�tina] - Obsahuje 
bibliografické odkazy 
In: Journal of Higher Education - ISSN 0022-1546 - Ro�. 81, �. 1 (january/february) 
(2010), s. [1]-32. 
Studie je zam��ena na tyto základní otázky: jaké faktory ovliv�ují doktorandské studium 
absolvent� vysokých škol ve Spojených státech, zda existují významné rozdíly, které se týkají 
etnického p�vodu student�, oboru studia a vysokoškolské instituce, jaký je dopad míry 
zadlužení na dobu pot�ebnou k získání doktorského titulu. 
 
71 
378.36:376.7 
Investigating the Impact of Financial Aid on Student Dropout Risks : Racial and Ethnic 
Differences [Zkoumání vlivu finan�ní pomoci na riziko nedokon�ení studia : rasové a etnické 
rozdíly] / Rong Chen, Stephen L. DesJardins - 5 tab. - [angli�tina] - Obsahuje bibliografické 
odkazy 
In: Journal of Higher Education - ISSN 0022-1546 - Ro�. 81, �. 2 (march/april) (2010), s. 
[179]-208. 
Studie je zam��ena na rozdíly mezi vysokoškolskými studenty r�zných rasových a etnických 
skupin, kte�í nedokon�ili studia na vysoké škole Je jejich neúsp�ch ovlivn�n r�znými typy a 
výší p�id�lovaných finan�ních prost�edk�? Výsledky ukázaly, že americká spole�nost stále 
stojí p�ed vážným problémem, jak rovnom�rn� poskytovat vysokoškolské vzd�lání i 
menšinám a student�m s nižším p�íjmem. 
 
72 
378.36 
Vysokoškoláci: naše studium ohrožují vysoké náklady [Higher education students: our 
studies are endangered by high costs] / Lukáš Doubrava - 2 grafy - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
1 (2010), s. 14-15. 
P�estože �eští vysokoškoláci nemusí na ve�ejných vysokých školách (VVŠ) platit školné, 
jejich sociální situace pat�í k nejhorším v Evropské unii. Z poznatk� nedávného pr�zkumu 
MŠMT vyplývá, že osobní náklady poslucha�e VVŠ p�esahují v pr�m�ru 8 tisíc korun. Z toho 
80 % t�chto výdaj� pochází z vlastních zdroj� student� (v�tšinou od rodi��). Tém�� 40 % 
student� z ekonomicky slabších rodin má obavy, že nedostatek financí m�že ohrozit jejich 
pokra�ování ve studiu. 



 

16 Studijní poplatky. Školné 
73 
378.142:378.3:(73) 
Aim high or Go Low? : pricing Strategies and Enrollment Effect When the Net Price 
Elasticity Varies with Need and Ability [Mí�it vysoko nebo snižovat nároky? : souvislost 
cenové strategie a d�sledk� zápisu student� na vysoké školy, kdy se cenová elasticita liší 
podle pot�eby a solventnosti] / Bradley R. Curs, Larry D. Singell, Jr. - 7 tab. - [angli�tina] - 
Obsahuje bibliografické odkazy 
In: Journal of Higher Education - ISSN 0022-1546 - Ro�. 81, �. 4 (july/august) (2010), s. 
[515]-543. 
Existuje velká shoda mezi akademiky, politickými �initeli a správci vysokých škol v tom, že 
expandující p�ístup k vysokoškolskému vzd�lání pro studenty z rodin s nízkými p�íjmy je 
zásadní pro vývoj efektivní americké politiky. Problematika financování vysokých škol v 
závislosti na schopnosti student� platit školné a další poplatky, �ímž jsou ovlivn�ny výnosy ze 
školného a omezení státní podpory v souvislosti se zápisem student� na vysokou školu. 
 
74 
378.142:(410) 
�eká nás britská cesta? : v ostrovní zemi se školné stále zvyšuje, katedry ale zanikají 
[Shall we follow the British way? : in Britain school fees go higher, but departments vanish] / 
Lukáš Doubrava - 1 fot. - [�eština] 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy - ISSN 0139-5718 - Ro�. 113, �. 
26 (2010), s. 8-9. 
Argumenty odborník� pro a proti zavedení tzv. odloženého školného na ve�ejných vysokých 
školách. P�íklad fungování odloženého školného ve Velké Británii, p�vodní p�edstavy, sliby a 
málo povzbuzující skute�nost. 
 
75 
378.142 
Poplatky za studium nejsou školným [Study fees aren't tuition fees] / Veronika Kudrová - 
[�eština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 7 
In: Universitas: revue Masarykovy univerzity v Brn� - ISSN 1211-3387 - Ro�. 43, �. 2 
(2010), s. 16-22. 
Listina základních práv a svobod zakotvuje (v �l. 33) právo na bezplatné vzd�lání; ve vztahu 
k vysokým školám se však uplat�uje omezen�; podle schopností ob�ana (osobní p�edpoklady 
a p�edchozí ukon�ené vzd�lání) a možností spole�nosti (volné kapacity ve studijních oborech, 
financování studia). Pojem "bezplatnosti" vzd�lání. Návratnost výdaj� státu spojených s 
financováním vysokého školství do státního rozpo�tu. Délka studia z hlediska jeho 
efektivnosti, legislativní úprava poplatk� za prodloužení studia v �R. Modera�ní právo ke 
studijním poplatk�m. Rozdíl v pojmech studijní poplatek a školné. 
 
76 
378.142:(437.1/.3) 
Školné jako poplatky? : na konci reformního úsilí by m�la být p�evaha tržních prvk� v 
našem školství [School fee as a payment? : reform efforts should result in offering more 
market elements within our school system] / Ladislav Tajovský - [�eština] 



In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 - ISSN 0862-5921 - 
Ro�. 23, �. 141 (18.VI.) (2010), s. 10. 
Autor vysv�tluje sv�j pozitivní názor na navrhované zavedení školného na �eských vysokých 
školách. Placení tzv. odloženého školného považuje za absurditu, která nep�inese nic dobrého, 
tok pen�z z ve�ejných prost�edk� navrhuje postupn� siln� omezit a zainteresovat víc 
soukromý sektor, v �eském školství by uvítal víc tržních prvk�. 
 
77 
378.142:(437.1/.3) 
Školné na vysokých školách[School fees in higher education institutions] - 1 tab. - [�eština] 
In: �ízení ve školství : [publikace pro �ídící pracovníky ve školství] - Ro�. 18, �. 3 (2010), 
s. 44-57. 
P�edkládací zpráva ministryn� školství, mládeže a t�lovýchovy k problematice zavedení 
školného na vysokých školách a usnesení vlády �R ze dne 31. kv�tna 2010 �. 420 k Plánu 
implementace reformy finan�ní pomoci student�m. Reakce tisku k této problematice, 
srovnání s n�kterými evropskými zem�mi. 
 
78 
378.142:(4) 
Ve stopách rodi�� [Access to higher education in Europe] / Tomáš Katr�ák - 1 graf, 2 fot. - 
[�eština] 
In: Respekt - ISSN 0862-6545 - Ro�. 21, �. 26-27 (2010), s. 98-100. 
V posledních letech se pozornost odborník� (zkoumajících evropské vzd�lávací systémy) 
soust�edí na otázku, zda na vysokých školách studují ti nejlepší, zda uchaze��m neotevírá 
cestu spíše jejich ekonomické zázemí, vzd�lání rodi�� nebo etnický p�vod. Nejen �R, ale 
dosud žádná evropská zem� nezaru�uje stejné šance a stejnou p�íležitost svým ob�an�m 
vysokoškolsky se vzd�lávat (i když v n�kterých zemích záleží na sociálním p�vodu mén� než 
v jiných). V tabulce a grafu je uvedeno srovnání p�ístupnosti VŠ vzd�lání a výše školného ve 
vybraných evropských zemích. 
 

17 Nadace a stipendia 
79 
37.014.543.35:37.018.3 
Podpo�me vzd�lání a talent konkrétního dít�te z d�tského domova [Let us support 
education and talent of a child from children's home] / Zlata Š�ástková - 1 fot. - [�eština] 
In: Týdeník školství - ISSN 1210-8316 - Ro�. 18, �. 34 (2010), s. 5. 
D�ti z b�žných rodin mají více než �ty�icetkrát v�tší šanci studovat vysokou školu než d�ti z 
d�tských domov�. P�í�iny: problematické rodinné prost�edí, �ast�jší výskyt poruch u�ení a 
chování, chyb�jící motivace, nízké sebev�domí a nedostatek individuálního p�ístupu. 
P�edstavení projektu spole�nosti Spolu d�tem s názvem Dejte šanci d�tem, který na webové 
stránce nabízí možnost podpo�it sponzorským darem vzd�lávání a talent konkrétního dít�te z 
d�tského domova (nap�. zaplacení autoškoly, jazykových kurz�, speciálních vzd�lávacích 
pom�cek). Další projekty spole�nosti. 
 
80 
378.34 
P�íkaz ministryn� školství, mládeže a t�lovýchovy �. 3/2010 k p�iznávání stipendií podle 
programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy vložená do 
stipendijní �ásti Programu Akce �eská republika - Rakouská republika - spolupráce ve 



v�d� a vzd�lávání" : �. j. 28 628[Order of the Czech Minister of Education No.3/2010 on 
granding scholarship which are part of the programme "Action Czech Republic - Austria , 
cooperation in science and education"] / Miroslava Kopicová ; Ministerstvo školství, mládeže 
a t�lovýchovy - 1 p�íl. - [�eština] 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R - Ro�. 66, �. 3 (2010), s. 6-9. 
Text p�íkazu. V p�íloze - program "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy 
vložená do stipendijní �ásti Programu Akce �eská republika - Rakouská republika - 
spolupráce ve v�d� a vzd�lávání". Obecná ustanovení o programu. Stipendium. 
 
81 
378.34:(437.1/.3) 
Stipendia mohou p�inést až tisíce korun [Scholarships can bring up to thousands of crowns] 
/ Helena Stinglová - 1 obr. - [�eština] 
In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 - ISSN 0862-5921 - 
Ro�. 23, �. 220 (21.IX.) (2010), s. 27. 
Životní náklady studenta v denním studiu na ve�ejné vysoké škole �iní m�sí�n� v pr�m�ru 8 
163 korun (na soukromé VŠ je to 11 591 korun). V�tšina náklad� (45 %) z�stává na rodi�ích 
nebo na p�ivýd�lcích student� (35 %). Ur�itou �ást náklad�, by� drobnou, lze uhradit (p�i 
spln�ní ur�itých podmínek) i prost�ednictvím r�zných stipendií (jde nap�. o stipendia sociální, 
ubytovací a prosp�chová, stipendia mobility, doktorandská a mimo�ádná). 
 
82 
378.34:376.74:(=914.99) 
Stipendia pro romské vysokoškolské studenty [Scholarship for Roma college students] / 
Petra Zajdová - 2 fot. - [�eština] 
In: Romano vo�i = Romská duše - ISSN 1214-8660 - Ro�. 8, �. 3 (2010), s. 8-9. 
Ob�anské sdružení Romea realizuje s pomocí Romského vzd�lávacího fondu stipendijní 
projekt pro romské vysokoškolské studenty. Zájemci o stipendium musí ale splnit �adu 
podmínek. Nejd�ležit�jší je p�ijetí do akreditovaného vysokoškolského za�ízení a ve�ejné 
p�ihlášení se k romskému etniku. 


