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Studenti pomáhají postiženým dětem
5.9.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    (sy)    

Ostrava/ Studenti katedry rehabilitace Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity spolupracují od 
letošního dubna s Centrem pro rodinu a sociální péči na projektu,který nese název Výzva–rodina a 
handicap.

“Cílem projektu je pomoci rodinám s dětmi, které mají těžké zdravotní postižení. Převážně se 
jedná o děti s dětskou mozkovou obrnou,” řekla tajemnice katedry Jarmila Kristiníková. Pro tuto 
pomoc bylo vybráno šestadvacet studentů oboru fyzioterapie a ergoterapie, kteří docházejí několikrát 
týdně do 21 rodin a dětem poskytují rehabilitační péči. “Pro tuto práci jsou odborně proškoleni,” 
upřesnila Kristiníková. Za výkony studentů nesou odpovědnost tři odborní garanti – fyzioterapeuti, s 
nimiž studenti průběh terapie konzultují. “Jedním ze záměrů projektu bylo poukázat na absenci služby 
tohoto charakteru v regionu. Bohužel, finanční rozsah projektu neumožňuje poskytovat tyto služby 
všem rodinám, které o ně projevily zájem. V této pomoci proto chceme pokračovat. Záleží pouze na 
tom, zda se podaří v příštím roce vytvořit navazující projekt,” dodala Kristiníková s tím, že studenti 
jsou svým posláním nadšeni a věnují dětem maximální péči a čas. Projekt potrvá do dubna 2008.

Region| Severní Morava

»Chceme se rozšiřovat i mimo území Ostravy,«
4.9.2007    Týdeník Karvinsko    str. 2   Univerzita a nové fakulty

    VÍTĚZSLAV FEJFAR    

tvrdí rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř

KARVINSKO - Snaha některých měst na Karvinsku přitáhnout na své území vysokou školu bude, zdá 
se, korunována úspěchem. Nejedná se ale vůbec o jednoduchý proces a nutno říci, že ne každé město 
má předpoklady k tomu, aby v něm vysokoškolské vzdělávání fungovalo.

* Jak se díváte na možnost, že by Ostravská univerzita fungovala i mimo Ostravu?

Každopádně mimo Ostravu expandovat chceme. První takovou aktivitou by mělo být otevření 
detašovaného pracoviště v Českém Těšíně, kde bychom rádi otevřeli studijní obory věnující se 
příhraniční spolupráci a regionální správě. Budou zde buď obory nové, anebo se zde přetáhnou již ty 
existující.

* A co Bohumín? Současné vedení radnice si vysokoškolské vzdělávání klade jako jednu z priorit 
dalšího rozvoje města.

Jednání s Bohumínem nebyla žádná. Nevidím ani důvod, proč by Ostravská univerzita měla 
fungovat právě tady. Bohumín leží poměrně blízko Ostravy. Český Těšín má smysl. Jde o příhraniční 
region se špatnou dopravní obslužností a na něj se chceme zaměřit. Jde nám hlavně o budoucí studenty 
z Jablunkovska a třeba i z Polska.

* Jaké problémy rozšíření univerzity mimo Ostravu provázejí? Jak chcete řešit například ubytování 
studentů?
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Ubytování v tuto chvíli nebudeme řešit vůbec. Pracoviště vznikne v místě, kde studenti žijí. 
Problémy jsou ale vždy s financemi a vhodnými prostorami. Vedení českotěšínské radnice nám v této 
otázce vyšlo maximálně vstříc. Co se týče financí, tak předpokládáme, že budeme společně žádat o 
podpůrné evropské finanční programy.

* Nebudete mít problém například s dostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by měli mimo 
Ostravu vyučovat?

V Těšíně by samozřejmě vyučovali současní pedagogové z Ostravské univerzity. Vzhledem k 
tomu, že zde ale chceme otevřít nové specializované obory, tak bychom do výuky rádi zatáhli i ostatní 
regionální orgány z Českotěšínska.

Foto popis| Město přislíbilo, že dá institutu školu k dispozici.
Foto autor| foto: BÁRA KELNEROVÁ

Studenti chtějí koleje, míst je ale méně
4.9.2007    Mladá fronta DNES    str. 4   Kraj Moravskoslezský - ekonomika

    (ČTK)    

OSTRAVA

Na kolejích obou ostravských univerzit chce v novém akademickém roce bydlet více studentů, než je 
počet volných lůžek. O koleje v ostravské Porubě má zájem 4600 studentů Vysoké školy báňské-TU 
Ostrava pro téměř 800 jich zatím není místo. Kapacita kolejí v ostravském Hladnově je zhruba 550 
míst, bydlet chce ale dalších zhruba 300 studentů Ostravské univerzity. Život na kolejích je vyjde stále 
levněji než v soukromí, VŠB-TU poskytuje ubytování 3830 studentům jen na kolejích v ostravské 
Porubě. Studenti, kteří bydlení neseženou, mohou bydlet na soukromých kolejích či privátech.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Lékaři se učili od zahraničních kolegů
3.9.2007    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    (les)    

UDÁLOSTI

OSTRAVA

Kolegy z Rakouska, Velké Británie či Finska sezvali lékaři Ústavu patologické anatomie Zdravotně 
sociální fakulty Ostravské univerzity na 15. sjezd českých a slovenských patologů do Rožnova pod 
Radhoštěm. V uplynulých dnech se od nich dozvěděli například o výhodách telepatologie - využívání 
internetu při konzultacích nálezů.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko
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Studenti ostravských vysokých škol chtějí bydlet na koleji, míst je ale 
málo

1.9.2007    Moravskoslezský deník    str. 32   Moje Ostrava
    (čtk)    

Na kolejích nejsou místa pro osm set budoucích “baňáků” a tři stovky studentů Ostravské univerzity.

Ostrava/ Na kolejích obou ostravských univerzit chce v novém akademickém roce bydlet více 
studentů, než je počet volných lůžek. O koleje v Porubě má zájem 4600 studentů Vysoké školy báňské-
TU Ostrava (VŠB-TU), pro téměř 800 jich zatím není místo.
Kapacita kolejí v ostravském Hladnově je zhruba 550 míst, bydlet chce ale dalších zhruba 300 studentů 
Ostravské univerzity (OU). Život na kolejích je vyjde stále levněji než v soukromí. VŠB-TU poskytuje 
ubytování 3830 studentům jen na kolejích v Ostravě-Porubě. Koleje v Hladnově a ve Vítkovicích, 
které ještě loni provozovala, letos předala OU a Střední dopravní škole. “Studentům, kteří kolej v 
Porubě nedostanou, nabízíme ubytování na soukromých kolejích nebo v domovech mládeže. Zhruba 
pět procent z nich nakonec bydlí na privátech,” řekla ředitelka ubytovacích služeb Božena Jemelková.

Za dvoulůžkový pokoj na kolejích VŠB-TU zaplatí student 1580 korun měsíčně, za trojlůžkový 
1440 korun. Pokud je připojený na internet, doplácí 180 korun měsíčně. “V domovech mládeže platí 
od 1600 do 1800 korun. Na soukromých kolejích, kde studenti bydlí v 11 samostatných bytech, platí za 
lůžko 2500 korun,” řekla Jemelková.

Novinka: bezbariérové pokoje

Novinkou na kolejích v Porubě jsou čtyři dvoulůžkové pokoje pro handicapované studenty.
Pokoje s bezbariérovým přístupem nabízí tělesně postiženým studentům také OU na kolejích J. 

Opletala v Hladnově, kde chce letos bydlet 865 studentů. “Na dvoulůžkovém pokoji platí student 1650 
korun měsíčně, na trojlůžkovém 1510 korun,” upřesnila kvestorka OU Jana Poloková.

Dodala, že pro udělení koleje rozhoduje hlavně vzdálenost trvalého bydliště od místa studia s 
ohledem na dobu dojíždění, přednost dostávají zdravotně a tělesně postižení studenti asirotci.

OU také nabízí svým studentům již druhým rokem ubytování takzvaně na smlouvu. “Student 
splní kritéria, podepíše smlouvu a získá celoroční ubytování až do konce studií na OU. Studenti 
žádající smlouvu jsou kilometrově zvýhodněni,” řekl prezident stavovské unie studentů Ondřej Haška, 
který bydlí na koleji třetím rokem.

Koleje jsou levnější

Bydlet na koleji je podle něho levnější a stále výhodnější oproti privátu. “Vysokorychlostní internet, 
počítačová učebna, parta podobně smýšlejících lidí, rychlé informace o studiu, posilovna, pingpong, 
klavíry a nízká cena. Navíc záchytný bod pro prváky,” shrnul výhody student přírodovědecké fakulty. 
“Za soukromé ubytování v Ostravě zaplatí student od 2000 do 2500 korun měsíčně,” řekl student 
přírodovědecké fakulty Vratislav Vozník. Z blízkého Frenštátu pod Radhoštěm dojížděl do Ostravy 
devět měsíců, pak si našel ubytování ve čtyřpokojovém bytě v Moravské Ostravě.

“Bydlíme v něm čtyři, každý má svůj pokoj, za který platí 2500 korun měsíčně. Rozumný 
privát v Ostravě pod 2000 korun neseženete, pokud chcete mít vlastní pokoj i ledničku, sporák a 
mikrovlnku. Od 3000 korun výše se dají sehnat zrekonstruované byty přímo v centru,”řekl.

Výhodou privátu je podle něj relativní soukromí a také možnost pozvat si a ubytovat návštěvu. 
“Chybí mi ale větší skupina studentů - prostě společenský studentský život, za kterým musím dojíždět. 
Ataky třeba ping-pong a společné kolejní místnosti,”svěřil se.

Region| Severní Morava
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Studenti chtějí bydlet na koleji, míst je ale málo
1.9.2007    Právo    str. 16   Severní Morava a Slezsko

    (ČTK, zr)    

OSTRAVA - Na kolejích obou ostravských univerzit chce v novém akademickém roce bydlet více 
studentů, než je počet volných lůžek.

O koleje v ostravské Porubě má zájem 4600 studentů Vysoké školy báňské-TU Ostrava 
(VŠBTU), pro téměř 800 jich zatím není místo. Kapacita kolejí v ostravském Hladnově je zhruba 550 
míst, bydlet chce ale dalších zhruba 300 studentů Ostravské univerzity (OU).

Život na kolejích je vyjde stále levněji než v soukromí, zjistila v anketě ČTK.
VŠB-TU poskytuje ubytování 3830 studentům jen na kolejích v ostravské Porubě. Koleje v 

Hladnově a Vítkovicích, které ještě loni provozovala, letos předala OU a Střední dopravní škole. 
“Studentům, kteří kolej v Porubě nedostanou, nabízíme ubytování na soukromých kolejích nebo v 
domovech mládeže. Zhruba pět procent z nich nakonec bydlí na privátech,” řekla ředitelka ubytovacích 
služeb Božena Jemelková.
Za dvoulůžkový pokoj na kolejích VŠB-TU zaplatí student 1580 korun měsíčně, za trojlůžkový 1440 
korun. Pokud je připojený na internet, doplácí 180 korun měsíčně. “V domovech mládeže platí od 
1600 do 1800 korun. Na soukromých kolejích, kde studenti bydlí v 11 samostatných bytech, platí za 
lůžko 2500 korun,” řekla Jemelková.

Novinkou na kolejích v Porubě jsou čtyři dvoulůžkové pokoje pro handicapované studenty. 
Pokoje s bezbariérovým přístupem nabízí tělesně postiženým také OU na kolejích J. Opletala v 
Hladnově, kde chce letos bydlet 865 studentů. “Na dvoulůžkovém pokoji platí student 1650 korun 
měsíčně, na trojlůžkovém 1510 korun,” upřesnila kvestorka OU Jana Poloková.

OU nabízí svým studentům již druhým rokem ubytování takzvaně na smlouvu. “Student splní 
kritéria, podepíše smlouvu a získá celoroční ubytování až do konce studií na OU. Studenti žádající 
smlouvu jsou kilometrově zvýhodněni,” řekl prezident stavovské unie studentů Ondřej Haška.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Nejméně třináct vysokých škol chce společně hledat studenty-plagiátory
31.8.2007    Plzeňský deník    str. 30   Příloha - deník radí

        

Brno/ Nejméně 13 českých veřejných vysokých škol plánuje společně odhalovat studenty, kteří svou 
diplomovou nebo bakalářskou práci nelegálně opíšou. Vyhledávání nepoctivců jim umožní počítačový 
systém, který vložené práce ze všech škol bude porovnávat. Ochranu proti plagiátorství používá už 
brněnská Masarykova univerzita. Nyní ji nabízí k využití také dalším školám, řekly dnes novinářům 
zástupkyně univerzity.

Na Masarykově univerzitě systém funguje více než rok.
Škola díky němu odhalila několik plagiátorů. Jeden byl za opisování vyloučen, další případy jsou nyní 
před disciplinárními komisemi. Vbudoucnu by měl program odhalit i nepoctivce, kteří neopisují od 
spolužáků, ale od studentů jiných českých vysokých škol. Do systému se vyjma Masarkyovy 
univerzity chce připojit dalších 12 českých vysokých škol, mezi nimi je například Univerzita 
Palackého v Olomouci nebo Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. S dalšími školami brněnští 
akademici jednají. Například Univerzita Karlova v Praze (UK) nebo Ostravská univerzita v Ostravě se 
však do projektu zatím nezapojí.

Podle prorektorky pro informační technologie na Masarykově univerzitě Ivany Černé má 
kontrola přispět k tomu, aby práce studentů byly kvalitnější. Jak řekla, kvalitu studia degraduje, když 
posluchači mohou absolvovat i pomocí nelegálně opsaných prací. Zavedení kontroly má i preventivní 
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účinky. Studenti vědí, že jejich diplomovou, bakalářskou či seminární práci může učitel snadno 
porovnat s ostatními, a tak si už celé pasáže opsat nedovolí.

Systém je podle Černé jednoduchý a dobře dostupný odkudkoliv, kde je připojení na internet. 
Student do něj vloží svou práci, učitel pak jednoduchou operací může vyhledat studie, jejichž pasáže 
jsou stejné nebo podobné. Pak musí zhodnotit, jestli je práce plagiát, nebo student řádně citoval z 
jiných zdrojů. Kontrolovat své práce mohou i sami studenti. Podle Jitky Brandejsové z vývojového 
týmu univerzity je dnes v systému asi 500 000 dokumentů od 30 000 vkladatelů. Za poslední rok se 
počet uložených souborů zvýšil o 120 procent. Systém porovnává navzájem texty české, anglické a 
slovenské, v budoucnu by se měl rozšířit i na jiné jazyky.
Program dnes porovnává všechny práce, které studenti Masarykovy univerzity vloží do jejího 
elektronického systému, tedy i několikastránkové domácí úkoly. Vbudoucnu se možná rozšíří také o 
knihy a webové stránky, z nichž studenti rádi čerpají.
Mluvčí UK Václav Hájek ČTK sdělil, že škola návrh brněnské univerzity detailně posoudila a 
informovala její vedení o tom, že se do projektu zatím nemůže zapojit hlavně z důvodu nejasné právní 
situace související s nakládáním se závěrečnými pracemi. UK proto připravuje právní rozbor, pokud se 
technické otázky vyřeší, připojila by se dodatečně.

Rektor ostravské univerzity Jiří Močkoř zase argumentuje tím, že každá univerzita má jiné 
požadavky na zpracování diplomových prací, škola nyní využívá vlastní systém. Na vlastní kontroly 
bude spoléhat i Univerzita Hradec Králové, která připojení zvažovala, za dostatečný považuje svůj 
způsob kontrol i Univerzita Pardubice. Také tato škola podle kancléřky neví, jak je ošetřena citlivost 
dat i autorská práva studentů. Technická univerzita v Liberci zatím o zapojení do projektu neuvažuje, 
ale ani ho do budoucna nevylučuje. Zapojit se naopak chce třeba ústecká Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně. Systém škole podle prorektorky usnadní práci, protože se s plagiátorstvím setkává. Od 
nastávajícího akademického roku ho začne používat i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vysoké školy 
chtějí s projektem proti plagiátorství žádat o dotaci na ministerstvu školství. Na první rok zavádění a 
provozování sytému potřebují asi osm milionů korun. V částce je však podle Brandejsové zahrnuta 
práce za tři roky, neboť Masarykova univerzita nějaký čas program vyvíjela a testovala. Samotný 
program však poskytne školám zdarma.

Foto autor| Ilustrační foto: Deník
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-sever; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Domažlický deník; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Chebský deník; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Karlovarský deník; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Klatovský deník; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Rokycanský deník; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Sokolovský deník; Příloha - deník radí; 30
Publikováno| Tachovský deník; Příloha - deník radí; 30
ID| 22e7dd37-4796-49d5-8b32-ab895dbfcec0
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Končí znojemská letní škola
31.8.2007    Vyškovský deník    str. 5   Zpravodajství - jižní Morava

    MARTIN MOŠTĚK    

Znojmo/ Poslední dva srpnové týdny věnovalo čtyřiadvacet studentů ostravské a vídeňské university 
ve Znojmě první letní škole literárního překladu. Mladé Čechy i Rakušany pilotní projekt velmi zaujal, 
organizátoři na podzim podají žádost o podporu dalšího ročníku.

“Absolvoval jsem už několik letních škol, například v Brně nebo Českých Budějovicích. Ty 
byly zaměřeny hlavně na gramatiku a výuku jazyka. Soustředění na překlad bylo pro mě něco nového a 
zajímavého,” hodnotil letní školu rakouský student David Kortschak z Vídně.

Velmi důležité pro něj bylo, že nad překládanými texty mohl diskutovat právě s českými 
studenty. “Například hovorová čeština je hodně jiná, proto bylo dobré, že jsme různé otázky mohli 
hned probrat s českými kolegy,” dodal.

Akci si pochvalovali i ostravští studenti. “Byla velmi dobře zorganizovaná, kromě studia byly 
připraveny i přednášky nebo prezentace. Jsem velmi spokojená,” řekla jedna z českých účastnic 
semináře Milena Svitanová.

Například na rozdíl od Kortschaka se o překládání velmi zajímá a ráda by se věnovala 
literárnímu překladu.

Spolupráce s vídeňskými bohemisty byla pro ni motivující. “Setkat se s Rakušany, kteří se 
věnují slavistice, mluví česky a po několika letech studia češtiny dokáží překládat literární texty, bylo 
úžasné, dodávalo mi to novou vnitřní motivaci,” řekla studentka. Spokojeni jsou s výsledky první letní 
školy i organizátoři. Naplnila se obě očekávání, s nimiž jsme do projektu šli. Prvním bylo navázání a 
rozvinutí osobních kontaktů mezi českými a rakouskými studenty spolu se zlepšením jejich 
jazykových kompetencí. Druhým bylo rozvinutí a zlepšení překladatelských dovedností analyzovat, 
pochopit a přeložit literární text,” řekla Eva Hrdinová, která přednáší překlad a tlumočení na Ostravské 
univerzitě.

“Ukázalo se, že nový přístup k získávání a rozvíjení jazykových dovedností se velmi osvědčil. 
Zaměření na překlad je pro lidi s pokročilejší jazykovou znalostí optimální,” doplnila Michaela 
Kuklová z institutu slavistisky na vídeňské universitě. Osvědčilo se i to, že si pořadatelé jako místo 
konání letní školy vybrali Znojmo. “Všichni mám vyšli velmi vstříc i po organizační stránce vše 
fungovalo velmi dobře,” doplnila Kuklová.

Pro studijní část letní školy poskytla učebny střední pedagogická škola, přednášky a autorská 
čtení se konala v Městské knihovně.

Dobrý dojem z pilotního projektu chtějí pořadatelé zúročit. “Pokud vše půjde dobře, podáme v 
říjnu další projekt do česko-rakouského programu Aktion a rádi bychom se vrátili do Znojma i 
napřesrok,” shrnula Kuklová.

Region| Jižní Morava

Fakulta přiblíží první pomoc zábavnou formou
30.8.2007    Moravskoslezský deník    str. 8   Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje

    (sy)    

OSTRAVA

Ostrava/ Po dva roky realizuje Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity pro žáky základních 
škol v Ostravě výuku poskytování první pomoci. Zúročením dosavadního snažení je Den první 
pomoci, který se uskuteční 14. září v areálu fakulty v Zábřehu.
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Mluvčí fakulty Štěpán Neuwirth informoval, že je připravena soutěž pěti žákovských družstev. 
Děti budou poskytovat pomoc v pohádkovém lese pohádkovým bytostem, které postihne nenadálé 
ohrožení života.

“Cílem je přiblížit postupy první pomoci zábavnější formou. Profesionální záchranáři vítají, 
když dorazí k případu, kde byla zajištěna kvalifikovaná pomoc, která je velmi důležitá zejména v 
prvních minutách,” vysvětlil Neuwirth.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského 
kraje; 08
Publikováno| Havířovský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Karvinský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Novojičínský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
ID| eb056332-f1bc-4db9-aaff-9cc3baae248d

Na vysoké školy nastoupí letos rekordní počet studentů
29.8.2007    iHNed.cz    str. 0   HN.IHNED.CZ

    Petra Benešová, Ivana Kottasová    

Praha, 29. 8. 2007

Vysoké školy letos mohou přijmout do prvních ročníků historicky nejvíce studentů - téměř sto tisíc. A 
to i přesto, že ještě před dvěma měsíci ministerstvo školství tvrdilo, že to nebude možné. V rozpočtu 
mu chyběla miliarda korun. Tu nyní nakonec ministryně školství Dana Kuchtová (SZ) získá.

"Mám signál, že ministerstvo financí nám vyjde vstříc a miliardu korun uvolní, za což jsem velmi 
vděčná. Částka by měla pokrýt jak nově nabírané studenty, tak i ty, kteří se již na školách vzdělávají," 
říká ministryně školství.

Každý rok se počet studentů zvyšuje zhruba o deset tisíc. Univerzity loni nabraly na 90 tisíc lidí. Letos 
se ale uvažovalo, že počet nově přijatých bude stejný, protože peníze chyběly. Rektoři vysokých škol 
však upozorňují, že dotace ministerstva stále není dostatečná. Vloni totiž univerzity v rozpočtu dostaly 
19,6 miliardy korun, v září jim vláda uvolnila ještě další miliardu. "Celkem ale chybějí 2,3 miliardy 
korun. Finance odečítají miliardu od původních devatenácti, a ne dvaceti," uvádí předseda České 
konference rektorů Jan Hron. Podle Kuchtové je ale miliarda korun maximum, co školy pro letošní rok 
dostanou. "Další peníze prozatím musí hledat ve vlastních rezervách, ministerstvo už je nemá," dodává 
ministryně.

Kdyby se v rozpočtu ministerstva školství opravdu letos škrtala miliarda korun, pro vysoké školy by to 
znamenalo milionové ztráty.

"Protože přijímání nových studentů pro příští rok bylo již uzavřeno, přišli bychom o třicet milionů 
korun. Nemohli bychom tak například otevřít nové studijní programy. Vláda po nás chce, abychom 
přijímali více studentů, ale za to nás odměňuje snížením dotací," říká Jiří Močkoř, rektor Ostravské 
univerzity.
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Podle rektora ČVUT v Praze Václava Havlíčka by škola neomezovala počet nabíraných studentů, ale 
zřejmě by škrtala v penězích na rozvoj. "Naše škola reprezentuje asi deset procent všech 
vysokoškoláků. Pro nás by to znamenalo o dvě stě milionů korun méně. Museli bychom šetřit na 
takových věcech, jako je údržba budov," říká rektor.

Do podobných finančních problémů by se však podle ministryně školství Dany Kuchtové příští rok 
vysoké školy už neměly dostat. "Letos na školy půjde dvacet miliard korun a příští rok by to měla být 
nejméně stejná částka. Dotace bude v rozpočtu definitivně zakotvena," dodává ministryně.

Ta se totiž chce v dalších letech vyhnout kritice OECD. V průzkumech této organizace totiž Česko 
stále patří k zemím, kde na vysokých školách studuje nejméně lidí. Diplom získá jen každý osmý 
Čech, což je dvakrát méně, než je průměr vyspělých států.

URL| http://HN.IHNED.CZ/?m=d&article[id]=21911300

9


