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UNIVERZITA KARLOVA ZAHÁJILA ČINNOST THINK TANKU „VZDĚLÁVÁNÍ21“. CÍLEM JE
ZLEPŠOVAT SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Praha 10. června 2020 – Univerzita Karlova zahájila ve středu 10. června 2020 činnost
nového think tanku „Vzdělávání21“. Jedná se o odbornou platformu univerzity, jejímž cílem je
systematicky zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a
metody, včetně kultivace veřejné debaty o tématech školství. Členy think tanku jsou přední
odborníci z akademické oblasti i praxe, kteří se dlouhodobě věnují zlepšování oblasti školství.
„Univerzita Karlova chce pomoci s rozvojem systému vzdělávání a přispět do diskuse o jeho budoucnosti.
Zvláště v současné situaci, kdy se školy a učitelé museli téměř ze dne na den přizpůsobit zcela novým
podmínkám, považuji takovou diskusi za mimořádně naléhavou.
Vytvořili jsme proto think tank Vzdělávání21, který sdružuje řadu předních odborníků z akademické
oblasti i praxe. Cílem je diskutovat o aktuálních výzvách, problémech a příležitostech ve školství. Chceme
přicházet s konkrétními návrhy a řešeními, jak tuto oblast dlouhodobě zlepšovat a posilovat moderní
přístupy a trendy, které přináší 21. století,“ uvedl rektor UK prof. Tomáš Zima.
„Prvním tématem, kterému se budeme v rámci think tanku věnovat, je distanční vzdělávání a otázka jeho
systémové integrace do školství. Ve všech tématech, diskusích a přípravách návrhů řešení se vždy budeme
soustředit na pohled žáků a studentů, učitelů i rodičů. Zlepšit vzdělávání můžeme jen komplexními
opatřeními, která budou vzájemně funkční a srozumitelná. Vážím si spolupráce všech, kteří se do think
tanku zapojují a velmi jim za to děkuji, doplnila prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
prof. Radka Wildová.
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Vzdělávání21 – personální složení think tanku:
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prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK
PhDr. Michael Zvírotský, Ph.D., Katedra Pedagogiky Pedagogické fakulty UK
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora České školní
inspekce
Mgr. Hana Stýblová, členka Rady Asociace ředitelů základních škol
PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR
Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy
ekonomické v Praze
Mgr. Silvie Pýchová, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., analytik v oblasti vzdělávací politiky
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Katedra veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK
Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS., zástupce ředitele ZŠ Stará Boleslav
Mgr. Daniel Pražák, student na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy, organizace Otevřeno
MgA. Martin Ayrer, koordinátor strategické komunikace UK

Příloha tiskové zprávy – logo think tanku Vzdělávání21
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17
fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování
informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.
Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou
pro výzkum, vývoj a inovace.
Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK
studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než
300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje
zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu
zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru
nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce
patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
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