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Dva vzniky

CÍLE
• zvyšování horizontální prostupnosti studia mezi jednotlivými 

školami a obory ; 

• vypisování, vedení a oponentury interdisciplinárně zaměřených diplomových 
prací; 

• společný výzkum v oblasti udrţitelného rozvoje a ţivotního prostředí

• 1994-2006: Praţská univerzita ţivotního prostředí

• 2006: Dohoda praţských VŠ o spolupráci na zavedení a 

zajišťování studia UR a ŢP 



Historické mezníky

4 Letní  a zimní školy
Environmentální ekonomie a politika pro nespecialisty
3. 9.- 10. 9. 2006 v Litomyšli v Evropském tréninkovém centru YMCA (zámek)

Řešení environmentálních konfliktů vyjednáváním 
10. 9 .- 17. 9. 2006 v Litomyšli v Evropském tréninkovém centru YMCA (zámek)

Environm. ekonomie a politika: Výukové příp. studie 

27. 1.- 4. 2. 2007 v Litomyšli v Evropském tréninkovém centru YMCA (zámek) 



Historické mezníky

Globalizace a globální problémy (PFUK) → 

Globalizace 

• Odborníci z různých sfér

• E-learningové prostředí

• LS 2009: 120 studentů (UK, VŠE)

• Sborník Globalizace a globální problémy 

Právo ŢP pro neprávníky (PFUK) 2006/2007

• Základní teoretický kurz



Současnost 

Aktuální seznam členů grémia Dohody

ČVUT: doc.Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro studium.

VŠE: doc. Ing. Petr Šauer, CSc., vedoucí katedry ŢP

VŠCHT: doc.Ing. Pavel Jeníček, CSc., proděkan Fakulty ochrany prostředí.

ČZU: prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., děkan Fakulty lesnické a environmentální

UK: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel COŢP UK,



Současnost VŠE



Současnost UK



Současnost                          VŠCHT 2008?



Současnost Předměty ZS 2009/2010

VŠE UK ČVUT VŠCHT ČZU

33 (2) 1216?

(47?)

? 32 (0) 42? (0)



SWOT

(-) izolovanost informačního systému ČVUT

(-) náročnost oborové výuky 

(-) nedostatečná komunikace

(-) nevyjasněný způsob financování

(+) ESF JPD3  (září 2005 – říjen 2007)

(+) veřejnosti přístupné IS s moţností vyhledávání

(+) konkrétní mezioborové kurzy a letní školy



SWOT

• nedostatek lidí na koordinaci

• komplikovanost finanční kompenzace

• časová neharmonizace

• ….

 ECTS

 Nový web COŢP UK

 Propagace přes studentské organizace

 …



Perspektiva? 

Vzhůru k TURu!

0. Zjistit současný stav

1. ↑ počet studentů absolvujících 

relevantní předměty na jiných VŠ

2. ↑ počet společných kurzů 

3. ↑ počet společných VŠ závěrečných prací

4. ↑ počet společně řešených výzkumných projektů

5. ↑ kvalitu předmětů ?



Perspektiva? 

Objektivně ověřitelné ukazatele:

0.

1. ↑ o 20 %?  za 2? Semestry

2. ↑ o 1-2? Za 2? Semestry

3. ↑ o 10 %?  za 2? semestry

4. ↑ o 10 %?  za 2? Semestry

5. ↑ hodnocení kvality o 20 %? Za X semestrů



Perspektiva? 

Způsob a prostředky ověření

0. Výpisy předmětů z IS na základě kódů

1. Výpisy předmětů z IS na základě kódů

2. Výpisy předmětů, sylabus předmětů

3. Seznam obhájených prací

4. RIV

4. Evaluace výuky



Zdroje

• Lidské

• Finanční 

• Materiálové



Časový harmonogram ?

ZS 2009:

• zjištění stavu + moţností změn

• příprava společné web stránky

LS 2010: 

• spuštění společné web stránky + propagace

• Příprava společného předmětu / LŠ/ZŠ

• Monitoring … 

• ?



Zdroje

http://isis.vse.cz/katalog/index.pl

https://student.vscht.cz/predmety/

http://www.enviwiki.cz/wiki/Nab%c3%addka_V%c5%a0CHT

https://is.cuni.cz/studium/predmety/

http://wp.czu.cz/cs/predmety/

http://cozp.cuni.cz/COZP-151.html
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Děkuji za pozornost

Kontakt:

Andrea Proková

Tel: +420 220 199 463 

andrea.prokova@czp.cuni.cz

http://www.czp.cuni.cz


