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2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum 

„Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát“ 

30. 11. – 1. 12. 2017 

Zpráva 

 

Od 30. 11. do 1. 12. 2017 pořádala Česko-bavorská vysokoškolská agentura spolu s Ostbayerische 
Technische Hochschule Amberg-Weiden 2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum ve Weidenu, na které 
byli pozváni pedagogové, vědečtí pracovníci a management vysokých škol z celé České republiky a 
Bavorska. Tématem letošního fóra byly „Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát“. 
Přes 120 účastníků se zde mohlo informovat o možnostech bilaterální spolupráce na vysokoškolské úrovni 
a navázat nové kontakty.  

Fórum zahájila prezidentka OTH Amberg-Weiden, Prof. Dr. Anderea Klug svým proslovem, ve kterém 
zdůraznila důležitost vysokoškolské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou pro rozvoj regionu: 
„Právě přes tyto kooperace se mohou spojit nejen pedagogové, studenti, podniky, ale i samotná 
společnost.“ Mimo jiné zmínila již dvaceti letou spolupráci OTH Amberg-Weiden se Západočeskou 
univerzitou v Plzni a uvedla několik společných projektů. Na paní prezidentku navázala generální konzulka 
České republiky v Mnichově, Ing. Kristina Larischová, pod jejíž záštitou se celá akce konala. Paní generální 
konzulka ve svém projevu vyzdvihla oblast vědy a výzkumu: „Společný výzkum a věda […] přispívají ke 
sbližování lidí z Bavorska a Česka. Mají také zcela konkrétní přínos pro posilování česko-bavorského 
makroregionu v mezinárodním měřítku konkurenceschopnosti.“ Účastníky uvítal i rektor Západočeské 
univerzity v Plzni, doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a neopomenul zmínit aktivní roli své univerzity v česko-
bavorském regionu a snahu posílit mobilitu studentů. 

 

Po slavnostním zahájení a uvítacích projevech dostala slovo projektová manažerka Česko-bavorské 
vysokoškolské agentury, Radka Bonacková a představila stipendijní a grantové programy BTHA. Mimo 
jiné poukázala na narůstající čísla podpořených projektů (v roce 2016 bylo podpořeno 21 projektů, do září 
2017 pak 44 projektů) i stipendií pro studenty z ČR i z Bavorska.  
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Dalším bodem čtvrtečního programu byly české a bavorské letní školy. Paní Ing. Lucie Gregůrková 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky seznámila účastníky s nabídkou letních škol 
slovanských studií a se stipendii ministerstva ke studiu češtiny. Ministerstvo udělilo účastníkům šesti 
letních škol v roce 2017 více než 300 stipendií, z toho velký podíl, 68 stipendií, získali právě němečtí 
studenti. Lisa Korinek, vědecká pomocná síla BTHA, pak účastníkům ukázala online portál Bavorského 
státního ministerstva vzdělávání a kultu, vědy a umění „Study in Bavaria“ (www.study-in-bavaria.de), kde 
jsou pro zahraniční studenty k dispozici souhrnné informace o bavorských vysokých školách, přehledy 
různých letních škol německého jazyka, ale i dalších studijních nabídek. Poté prezentoval Prof. Dr. Jakub 
Rosenthal z OTH Amberg-Weiden jarní odbornou školu „Automotive Engineering and Electric Cars“, 
kterou organizoval společně s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, a podělil se s účastníky o své 
zkušenosti. Dopolední blok zakončila paní Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA ze Západočeské univerzity 
v Plzni svým příspěvkem o projektu „Růst kompetencí studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce 
v česko-bavorském příhraničí (STUDYKOM)“, který společně realizovaly Západočeská univerzita v Plzni, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technische Hochschule Deggendorf a OTH Amberg-Weiden. 

 

 

 

Odpolední program začal neformálním představováním projektů, vysokých škol a kooperačních partnerů 
formou plakátů a informačních materiálů. Účastníci se u kávy navzájem seznámili se svými činnostmi a 
volně diskutovali o dalších možnostech spolupráce či si vyměňovali již nabyté zkušenosti. Tato neformální 
konverzace byla pak vystřídána pódiovou diskuzí o česko-bavorských studijních nabídkách, kterou 
moderovala paní viceprezidentka OTH Amberg-Weiden, Prof. Dr. Christiane Hellbach. Na pódiu debatovali 
paní Dr. Caroline Fricke z Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (LMU Mnichov, Univerzita 
v Řezně), Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA ze Západočeské univerzity v Plzni, Martin Oswald z institutu 
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Bohemicum Regensburg-Passau, Prof. Dr. Norbert Seibert z Univerzity v Pasově, RNDr. Jan Placht 
z Univerzity Karlovy a Dr. Christof Heinz z DAAD v Praze. Pan Prof. Dr. Seibert, který organizuje projekty 
pro studenty pedagogiky na univerzitách v Pasově a v Českých Budějovicích, ve svém příspěvku do diskuze 
poukázal na rozdílné sylaby pedagogických fakult, hlavně co se týče praxe. Svými projekty se snaží mimo 
jiné rozšířit praktickou stránku studia a výměnu zkušeností v oblasti pedagogiky. Paní Ing. Hommerová 
pak spolu s panem RNDr. Plachtem zabrousili do problematiky double degree a legislativních změn 
akreditace na českých vysokých školách. Dle pana RNDr. Plachta přinesou nové legislativní změny zřejmě 
větší nárůst studijních programů double degree, protože budou kladeny nižší nároky na žádost akreditace 
a vyšší na meziuniverzitní smlouvy. Nárůst by měla pozitivně ovlivnit také nová institucionální akreditace, 
o kterou si vysoké školy v České republice budou moci zažádat. Následně paní Prof. Dr. Hellbach oslovila 
pana Oswalda s otázkou k doplňkovému studijnímu programu „Kompetence pro česko-bavorský 
příhraniční region“. Pan Oswald uvedl jako hlavním problémem jazykovou bariéru a nutnost zlepšit právě 
jazykovou vybavenost studentů. Pan Dr. Heinz se vrátil ve svém příspěvku k zásadním problémům double 
degree programů, jako jsou rozdílné akreditace v obou zemích i přepočítávání známkovacích systémů. 
Poukázal také na to, že double degree programy vznikají hlavně v humanitních oblastech. Diskuzi zakončil 
svým přáním, aby se i přírodovědné a technické obory nezalekly jazykové bariéry a zapojily se více do 
česko-bavorské vysokoškolské spolupráce. 

 

Závěrem čtvrtečního programu bylo tzv. world café, při kterém účastníci aktivně debatovali o různých 
oblastech česko-bavorské vysokoškolské kooperace. World café moderoval pan Prof. Dr. Andreas Weiß 
z OTH Amberg-Weiden. Účastníky rozdělil dle témat do čtyř skupin, které se následně střídaly u čtyř 
diskuzních stolů. Poté, co každá skupina dokončila své diskuze s odborníky u každého stolu, byly 
prezentovány výsledky celého world café. V diskuzi o jazykových letních školách, kterou vedly paní Ing. 
Gregůrková a slečna Korinek, se došlo k závěru, že je třeba posílit motivaci studentů, aby se učili češtinu, 
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a více poukazovat na to, že především na pracovním trhu v příhraničním regionu Bavorska je znalost jazyka 
velkým plusem. Nabídka letních kurzů češtiny byla shledána velmi dobrou (od úrovně A1 do C1). Naopak 
by se měly informace o letních jazykových školách lépe šířit. Většinou jsou dobře informováni studenti 
slavistiky, další obory, hlavně přírodovědné nebo technické, pak o letních školách češtiny často neví. U 
debatního stolu s tématem odborných letních škol a konferencí se řešila převážně organizační stránka a 
motivace studentů. Jako organizační problémy byly uvedeny financování školy a stanovení termínu, který 
by byl v souladu s českým i bavorským akademickým rokem. Pan Prof. Dr. Rosenthal a paní Vanessa Bahr 
z Univerzity v Pasově se s účastníky shodli, že by bylo velmi prospěšné, kdyby tyto typy akcí pro studenty 
byly zahrnuty do studijních sylabů a studenti by za ně získali kredity. Skupiny u stolu s tématem joint 
degree, double degree a doktoráty pod dvojím vedením v čele s panem prorektorem Západočeské 
univerzity v Plzni, doc. Ladislavem Čepičkou, Ph.D., panem Oswaldem a panem RNDr. Plachtem se 
zabývaly také organizačními a finančními problémy. Počty programů double degree a joint degree jsou dle 
nich poměrně malé, protože jsou administrativně velmi náročné a je velmi obtížné zajistit financování 
mobility studentů. I debatní kroužky vedené paní PaedDr. Ladislavou Holubovou, AORin z OTH Amberg-
Weiden a paní doc. PaedDr. Hanou Andrášovou, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které 
mluvily o exkurzích, workshopech a dalších nabídkách v rámci studia, se dostaly k problémům 
financování těchto projektů, výběru vhodného termínu a k motivaci studentů. Situace se dle nich razantně 
zlepšila s nabývajícími grantovými programy obou zemí. 

  

V pátek, 1. 12. 2017, byli účastníci přivítáni starostou města Weiden, Kurtem Seggewißem. Po tomto 
zahájení následoval úvodní příspěvek zástupce ředitele Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České 
republice, pana Christophera Vickerse na téma „Česko-bavorské vztahy – proč nestačí umět jen 
anglicky“. Při krátkém představení své instituce jako jakési „reprezentační výlohy Bavorska v České 
republice“ zmínil i několik česko-bavorských projektů, které zastoupení podpořilo. V další části 
prezentace, která se věnovala češtině, pan Vickers ukázal účastníkům nejen zajímavé statistiky, ale podělil 
se i o své zkušenosti se studiem češtiny.  

Po tomto příspěvku dostali slovo opět účastníci a prezentovali své projekty integrované do studijních 
programů. Paní Claudia Probst z Technische Hochschule Deggendorf představila projekt „CAST“, tedy 
duální studium v Bavorsku a České republice zaměřené na praxi, na kterém se podílí Západočeská 
univerzita v Plzni, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a TH Deggendorf. Cílem 
projektu je, aby se pro studenty díky jejich znalostem jazyka a sousední země stal příhraniční region 
atraktivnějším. Paní doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D spolu s paní Dr. Doris Cihlars, AORin z Univerzity 



 

 
www.btha.de 

v Pasově seznámily účastníky se svými projekty pro studenty pedagogických oborů. Od prvního 
společného projektu z roku 2006 a 2007 organizují školy opakovaně další projekty, ve kterých je kladen 
důraz na praxi a interkulturní kompetence.  

Během fóra dostali slovo i studenti, kteří mají zkušenosti se studiem v sousední zemi. Shodli se na 
rozdílných přístupech ke studiu v obou zemích – zatímco se v Česku klade důraz na množství vědomostí, 
v Bavorsku spíše na prezentaci vědomostí a zacházení s informacemi. Studium v zahraničí jim nepřineslo 
pouze nové vědomosti a zkušenosti, ale i nové přátele, díky kterým se seznámili s tamní kulturou. 

 

Závěrem česko-bavorského vysokoškolského fóra byly představeny další stipendijní a grantové programy. 
Pan Mgr. Daniel Kubát z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky seznámil účastníky 
se stipendiem MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu. Nabídka české smluvní strany probíhá 
na základě Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským 
státním ministerstvem vzdělávání a kultu, vědy a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství z roku 
2009. Stipendijní programy DAAD (Německá akademická výměnná služba) a samotnou instituci i její 
služby představil pan Dr. Christof Heinz. Na pana Heinze navázala paní Anne Liebscher a seznámila 
účastníky s Česko-německým fondem budoucnosti a jeho grantovými programy a stipendii, které 
podporují nejen vysokoškolskou ale i např. kulturní spolupráci. Blok stipendijních a grantových programů 
zakončil pan Robert Jodlbauer z Euregia Egrensis se svou prezentací o programech Evropské unie 
INTERREG.  

2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum nabídlo široký prostor k načerpání nových informací, k výměně 
zkušeností i k dotazům účastníků a podnítilo nové impulzy pro další posílení česko-bavorské spolupráce 
v oblasti vysokých škol. 

Fotodokumentace a prezentace: 

http://www.btha.cz/de/veranstaltungen 

 

Text: Martina Kaňková, Florian Birner 

Foto: Vladimír Šigut 


