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Budoucnost Boloňského procesu a další směřování EHEA 
Návrh MŠMT 

Kontext 
Boloňský proces oslavil v červnu tohoto roku své 20. výročí a jeho členské státy vyslovily záměr 

formulovat vizi dalšího směřování a vývoje po roce 2020. V současné době je tak za přispění všech 

relevantních aktérů připravován návrh této vize pro konferenci ministrů zemí Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělání (dále jen „EHEA“) zodpovědných za vysoké školství, která se bude konat 

v červnu příštího roku v Římě. 

Východiskem pro diskuzi o budoucnosti je fakt, že Boloňský proces a EHEA jsou pouze platformou 

dobrovolné spolupráce států, nejsou založeny mezinárodní smlouvou a nejedná se o mezinárodní 

organizaci. V současné době není ani ambicí zúčastněných států tento dobrovolný charakter 

spolupráce měnit, přestože dochází k debatám o závaznosti deklarací ministrů zodpovědných za 

vysoké školství přijatých na pravidelných ministerských konferencích. 

Spolupráce států EHEA (v současné době 48 států) probíhá na půdorysu následujících základních 

nástrojů1: 

 ministerské konference pořádané jednou za 2–3 roky (setkání na úrovni ministrů a náměstků); 

 setkání stálé řídící skupiny BFUG (Bologna Follow-Up Group) cca dvakrát za rok (setkání na 

úrovni ředitelů); 

 pracovní skupiny k jednotlivým tématům, v současné době zaměřené zejména na 

implementaci tzv. klíčových závazků: třístupňový systém studijních programů, ECTS, 

kvalifikační rámce, uznávání zahraničního studia, zajišťování kvality (setkání na úrovni 

odborných pracovníků).  

Tato mezinárodní spolupráce se následně promítá do práce mezinárodních organizací (EU, ENQA, 

EQAR, EUA, ESU, EURASHE atd.), národní legislativy (např. regulace zajišťování kvality), tvorby 

metodických pokynů a doporučení (např. ECTS Users‘ Guide) a praktických postupů státních orgánů 

a zejména samotných vysokých škol (např. uznávání zahraničního studia). Na úrovni ČR je do 

implementace zapojeno MŠMT, Národní akreditační úřad pro vysoké školství a vysoké školy. Priority 

Boloňského procesu se dlouhodobě promítají i do strategických dokumentů MŠMT. 

Kromě toho Boloňský proces zahrnuje rovněž diskuzi a deklaraci společného hodnotového rámce 

evropského vysokého školství, do kterého patří důraz na institucionální autonomii, akademické 

svobody, spravedlnost v přístupu k VŠ vzdělání a další. Tyto oblasti nesouvisí přímo s mezinárodní 

spoluprací jako klíčovou prioritou Boloňského procesu, avšak symbolický dopad hodnotových deklarací 

je vzhledem ke geografickému rozsahu, délce spolupráce a relativně vysoké prestiži Boloňského 

procesu rovněž zásadním přínosem. 

Pozice MŠMT  
Podle ministerstva je v rámci debaty o dalším vývoji EHEA třeba následovat následující základní 

principy: 

 Boloňský proces je založen na vydávání společných doporučení a uzavírání „měkkých 

závazků“; 

                                                           
1 Do práce Boloňského procesu se navíc aktivně zapojuje Evropská komise, Rada Evropy a jimi zřízené pracovní 
skupiny.  
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 Vysoké školy jsou ve všech případech rozhodujícími partnery při implementaci těchto 

doporučení a závazků; 

 Hlavní přidaná hodnota Boloňského procesu tkví v oblasti mezinárodní spolupráce 

a internacionalizace. 

 Boloňský proces by i nadále měl artikulovat základní hodnoty evropského vysokého školství 

a podporovat jejich naplňování ve všech zemích. 

Mezinárodní spolupráce je oblastí, ve které Boloňský proces přišel s celou řadou nástrojů ulehčujících 

spolupráci vysokých škol a mobilitu studujících a absolventů. Navzdory již 20letému fungování 

Boloňského procesu však nejsou tyto nástroje dostatečně implementovány: některé země a jejich 

vysoké školy zřetelně zaostávají, stejně tak některé nástroje nejsou využívány správně, což narušuje 

užší spolupráci.2 Prioritou proto musí být implementace již existujících nástrojů jak na úrovni států, 

tak na úrovni vysokých škol. Tato priorita platí jednak pro Českou republiku a její vysoké školy (řada 

nástrojů není v ČR ještě plně implementována: například ESG, rámec kvalifikací, ECTS), jednak pro EHEA 

jako celek. Boloňský proces proto musí dále rozvíjet spolupráci států při správném zavádění nástrojů 

(spolupráce započatá v současném období metodou „Peer support groups“), rovněž však podpořit 

spolupráci a implementaci na úrovni vysokých škol (přímá spolupráce vysokých škol, peer learning 

pracovníků vysokých škol). 

Boloňský proces by podle názoru ministerstva neměl v rovině praktických nástrojů rozšiřovat svůj 

okruh zájmů. Nové nástroje a inovace navrhujeme hledat pouze v oblasti mezinárodní spolupráce 

a internacionalizace, konkrétně by se výhledově mohlo jednat o: 

 společný postup pro realizaci joint degrees, 

 zefektivnění postupů pro uznávání kvalifikací a směřování k systému automatického uznávání, 

 rozvoj a plnění cílů sítě Evropských univerzit, 

 užší spolupráce národních systémů zajišťování kvality, 

 společné registry a matriky (vysokých škol a akreditovaných studijních programů, studujících), 

systém ověřování pravosti dokladů o absolvování (např. blockchainové řešení), 

 portál propagace evropského vysokého školství sloužící i jako rozcestník pro zájemce („Study 

in Europe“). 

Nad rámec výše uvedeného názoru by podle ministerstva mělo být posíleno přímé zapojení vysokých 

škol do Boloňského procesu, a to jak do formulace priorit a potřeb, tak do jejich realizace. Bez 

aktivního zapojení vysokých škol se cíle Boloňského procesu nedají smysluplně realizovat, a to i proto, 

že by neměl být realizován jako top-down iniciativa. Zástupci vysokých škol (prostřednictvím svých 

národních reprezentací) by se mohli účastnit jednání BFUG a pracovních skupin. Měla by být posílena 

i spolupráce na úrovni vysokých škol a výměna zkušeností a nejlepší praxe. 

Otázky pro kulatý stůl 
Cílem kulatého stolu je diskuze výzev a potřeb v oblasti mezinárodní (a hlavně evropské) spolupráce 
vysokých škol a formulace priorit další práce v rámci Boloňského procesu. Kulatý stůl se nemusí 
omezovat na samotný Boloňský proces, nýbrž může se zaměřit na celou šíři mezinárodní spolupráce 
ve vzdělávací činnosti. Očekává se aktivní zapojení a vlastní vstupy účastníků. Tento materiál 
ministerstva je pouze podkladem pro debatu. Během jednání budou v kontextu tohoto materiálu 
diskutovány následující otázky: 

                                                           
2 Stav implementace v roce 2018 je možné nalézt v publikaci The European Higher Education Area in 2018: 
Bologna Process Implementation Report. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en
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 Jaké jsou podle vás příležitosti pro prohloubení evropské spolupráce ve vysokém školství, ze 
které by měly přínos vysoké školy, studující a absolventi? 

 Jak nástroje Boloňského procesu pomohly vaší vysoké škole zlepšovat vzdělávací činnost? 

 Jaké vnímáte bariéry intenzivnější spolupráce vysokých škol a mobility studentů v rámci zemí 
EHEA? 

 Jaká opatření by měla být prosazována pro překonání těchto bariér? 


