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Cíle projektu: 
Globálním cílem je rozvinutí stávající nabídky vysokoškolského vzdělávání o další typ výuky, 
který slučuje požadavky na inovaci obsahu a forem výuky a prohloubení horizontální 
prostupnosti v rámci studia.  
Dosavadní model akreditace studijních programů a oborů v českém vysokém školství 
nezahrnuje možnosti meziuniverzitní ani mezifakultní spolupráce na úrovni výměny kurzů, 
know how, metod, případně informací – interdisciplinární modely výuky lze obtížně 
realizovat. Stávající projekt vytvoří kapacity pro mezioborovou spolupráci, nabídne 
komplementární kurzy do programů, které je neobsahují nebo je obtížně získávají 
prostřednictvím nestálých kontraktů s externisty. To vyžaduje nové přístupy a uspořádání 
informačních zdrojů. Projekt otevírá prostor pro formy výuky inovativní metodicky, po 
stránce obsahové i svým organizačním uspořádáním; prakticky je ověří. Vytvoří nové e-
learningové moduly a podpoří pražské VŠ ve využití této výukové metody, což rozšíří 
kapacity studia i spektrum cílových skupin. 

Nové kurzy budou určeny širšímu okruhu zájemců, kteří existují, ale není je možné uspokojit 
v rámci běžných kurzů. Zájemci se budou rekrutovat z řad studujících v oborech, které 
nemusí obsahovat rozměr udržitelnosti – jeho praktické aspekty (ekonomie, politika) či 
komplexní přístup (globální problematika). Kromě samotných kurzů nabídne projekt i 
metodické nástroje, jak a kam tyto kurzy zařadit. Jeho funkce je iniciační, úkolem je nové 
formy výuky začlenit do běžného provozu a spolupráci pražských VŠ dále rozšiřovat.  

Projekt zahájí budování informačního centra, zvýší dostupnost fondů, elektronických zdrojů a 
služeb pro další pražské VŠ, obohatí knihovny o vzdělávací produkty projektu. 

Výsledkem bude odstranění hlavních bariér, které dosud blokovaly deklarovanou spolupráci 
mezi vysokými školami; ověření, jak by tato spolupráce fungovala za plného finančního i 
organizačního zajištění (pokrytého projektem). Výstupy projektu umožní zapojení do 
mezinárodních programů (Dekáda vzdělání pro udržitelný rozvoj OSN, Copernicus Virtual 
Campus aj.). 



Jde o pilotážní a iniciační projekt: v jeho rámci budou zahájeny a testovány nové formy 
spolupráce mezi VŠ; vytvořeny kapacity k jejich dalšímu rozvíjení; otevřen prostor pro nové 
formy výuky a e-learning, získány informační zdroje a know-how nezbytné k budoucímu 
pokrytí dalších aspektů udržitelného rozvoje ve výuce. 

Výstupy: 
• Vytvoření kapacit pro koordinaci mezioborových aktivit pražských VŠ. 
• Vytvoření struktury spolupráce, podmínek pro začlenění nových výukových modulů 

do řádných studijních programů, zahájení praktické spolupráce pražských VŠ 
navazující na tradiční formy. 

• Naplnění požadavku na mobilitu studentů, prostupnost studia; podporu využívání 
kreditních systémů, začlenění problematiky udržitelného rozvoje do širokého 
vzdělávacího spektra. 

• Vytvoření odborného potenciálu pro realizaci kurzů, informačního zázemí pro 
vzájemné kontakty, propojení s mezinárodními aktivitami v dané oblasti; využití ICT. 

• Know-how a kapacity pro tvorbu a kvalitní využití e-learningových výukových metod. 
• Vytvoření inovativních a mezioborových vzdělávacích modulů určených pro 

nespecialisty, zajištění studentů z okruhu pražských VŠ; pilotní ověření na cílových 
skupinách; zjištění pozitiv a negativ tohoto způsobu studia. 

• Vytvoření učebních pomůcek v tištěné formě, jejich distribuce do knihoven pražských 
VŠ. 

• Vytvoření e-learningových pomůcek a elektronických modulů s potenciálem 
zasáhnout široký okruh studujících pražských VŠ (odstraňuje bariéru místní a časové 
vázanosti). 

• Zkušenosti o přínosech pro oborové studium, bariérách pro sdílení výukových 
modulů, předpokladech fungování mezioborové výuky. 

• Zahájení dialogu se studenty ve fázi přípravy studia, hodnocení. 
• Zahájení tvorby virtuální knihovny pro udržitelný rozvoj, zmapování dostupných 

informačních zdrojů, podpora využívání elektronických médií poskytujících přístup k 
nejnovějším výsledkům výzkumu i základním oborovým monografiím, rozšíření 
spektra budoucích uživatelů na subjekty z jiných vysokých škol a dalších institucí; 

• Přednáška Globální problémy civilizace komplexně doplní úzké oborové zaměření o 
rozměr udržitelnosti. 

 


