
 

 

 

 

      

 

Odbor strategických projektů 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
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Dovolujeme si Vás pozvat na seminář konaný v rámci IPN KREDO  

 

Geodemografická perspektiva  
vysokoškolského studia v ČR 

 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 19. 2. 2015 v čase od 9 do 13 hodin 
v prostorách Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. 

 
Cílem semináře je v rámci širší platformy shromáždit a diskutovat názory na současnou a 

budoucí strukturu českých VŠ do roku 2030 i v delším časovém horizontu. Vytipovat 

eventuální problémy, respektive příklady dobré praxe. 

 

V rámci IPN KREDO zpracovala skupina expertů analýzu, mapové prezentace a výhledové 

varianty studia na vysokých školách ČR. Přednášky a diskuze budou zaměřeny na studijní 

programy/obory v regionální odlišnosti a na vybrané případové studie. 

 

Seminář je určen zájemcům o problematiku managementu vysokých škol, zejména 

prorektorům a proděkanům pro studijní záležitosti a strategii.  

 

K účasti na semináři je nutná registrace, registrujte se prosím zde: http://kredo.reformy-

msmt.cz/workshop-15-02-2015 

 

 

Na setkání se těší experti TA 01 „Připravenost“ IPN KREDO 

V případě zájmu můžete kontaktovat s náměty a dotazy jednotlivé přednášející: 

Pavla Dědková, Univerzita Palackého v Olomouci, pavla.dedkova@upol.cz  
Jan Hraba, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jan.hraba@msmt.cz 
Vladimír Hulík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vladimir.hulik@msmt.cz 
Klára Hulíková Tesárková, Univerzita Karlova v Praze, klara.hulikova@natur.cuni.cz 
Ondřej Nývlt, Český statistický úřad, ondrej.nyvlt@czso.cz 
Jitka Rychtaříková, Univerzita Karlova v Praze, jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz 
Šárka Šustová, Český statistický úřad, sarka.sustova@czso.cz 

Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci, alena.vondrakova@upol.cz 
Vít Voženílek, Univerzita Palackého v Olomouci, vit.vozenilek@upol.cz 

 

IPN KREDO 

Bližší informace o Individuálním projektu národním KREDO naleznete na našich webových 

stránkách http://kredo.reformy-msmt.cz/, případně po přihlášení na portálu KREDO 

https://kredo.cvut.cz. 

mailto:kredo@msmt.cz
http://kredo.reformy-msmt.cz/?utm_source=PDF_etc&utm_medium=Soubory&utm_campaign=dok_kredo
http://kredo.reformy-msmt.cz/workshop-15-02-2015
http://kredo.reformy-msmt.cz/workshop-15-02-2015
mailto:pavla.dedkova@upol.cz
mailto:jan.hraba@msmt.cz
mailto:vladimir.hulik@msmt.cz
mailto:klara.hulikova@natur.cuni.cz
mailto:ondrej.nyvlt@czso.cz
mailto:jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz
mailto:sarka.sustova@czso.cz
mailto:alena.vondrakova@upol.cz
mailto:vit.vozenilek@upol.cz
http://kredo.reformy-msmt.cz/
https://kredo.cvut.cz/


 

 

 

 

      

 

Odbor strategických projektů 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
e-mail: kredo@msmt.cz 

web: www.kredo.reformy-msmt.cz  

Program semináře 

 

8:45–9:15 Registrace účastníků 

9:15–9:20 Úvodní slovo 

9:20–9:50 
Současný stav a budoucí scénáře vybraných oborů vysokoškolského 
studia 
Jitka Rychtaříková, IPN KREDO 

9:50–10:30 
Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) 
v českém kontextu“ 
Klára Hulíková-Tesárková, Vladimír Hulík, Jan Hraba, IPN KREDO  

10:30–11:20 
Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia a životní 
podmínky českých vysokoškoláků 
Ondřej Nývlt, Šárka Šustová IPN KREDO 

11:20–11:30 Coffee break 

11:30–12:10 
Vývoj počtu absolventů vybraných oborů v regionálním pohledu 
Alena Vondráková, Pavla Dědková, IPN KREDO 

12:10–12:50 
Případové studie rozmístění absolventů vybraných vysokých škol 
Vít Voženílek, IPN KREDO 

12:50–13:00 Závěrečné shrnutí a závěr semináře 

 

KONTAKTNÍ OSOBA 

Ing. Naďa Nevěřilová 

e-mail: nada.neverilova@msmt.cz 

mob.: 775 733 246 
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