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Vyšší odborná škola PRIGO 
je součástí skupiny škol PRI-
GO, které působí hlavně v Os-
travě od počátku devadesátých 
let minulého století. Jednoho ze 
zřizovatelů společenství PRI-
GO a bývalého ředitele vyšší 
odborné školy – JUDr. Pavla 
PETRA, Ph.D., LL.M., jsme se 
zeptali nejen na směřování vyš-
šího odborného vzdělávání.

■ Nedávno jsme publikovali 
rozhovor s  ředitelkou Příro-
dovědného gymnázia PRIGO, 
která nám vysvětlila, o  co 
v  projektu PRIGO jde. Jaká 
je v  něm podle Vás role VOŠ 
PRIGO?

Tato otázka je mnohem širší 
a  nedá se na ní odpovědět bez 
vysvětlení role vyšších odbor-
ných škol v  české vzdělávací 
soustavě. Vyšší odborné vzdě-
lávání je podle zákona plnohod-
notným terciárním vzděláváním 
a podle Mezinárodní klasifi kace 
vzdělávání (ISCED), kterou se 
řídíme i v tuzemsku, je na úrov-
ni ISCED 5 stejně jako bakalář-
ské nebo magisterské studium na 
vysoké škole. Vyšším stupněm 
vzdělávání je pak pouze ISCED 
6, které je typické pro doktorská 
studia. Po úspěšném absolutoriu 
obdrží student neakademický 
titul diplomovaného specialisty 
(ve zkratce DiS.). U  absolventa 
vyšší odborné školy se primárně 
předpokládá, že se zapojí hned 
po absolvování do praktického 
pracovního procesu, pro který 
je kvalifi kován. Popř. může kon-
tinuálně nebo později pokračo-
vat ve studiu na vysoké škole, 
kde mu podle vysokoškolského 
zákona může být uznáno až 60 
kreditů, a  některé předměty již 
nemusí opakovaně absolvovat.

■ Vyšší odborné vzdělání je 
českým specifi kem?

Určitě to není české specifi -
kum. Podobné profesní terciár-
ní vzdělání vysokoškolského, 
avšak neuniverzitního typu, 
výrazněji zaměřené na praktic-
kou výuku, je ve většině zemí. 
V  rozvinuté podobě ho lze na-
lézt např. v  Německu. Asi nej-
známější a nejpropracovanější je 
ale tento systém škol v Nizoze-
mí, podle jehož vzoru na počát-
ku devadesátých let minulého 
století vznikl i  u  nás. Českým 
specifi kem ale může být, že ho 
někteří lidé z méně informované 
části veřejnosti vnímají jako ne-
plnohodnotné vzdělání vhodné 
pro ty, kteří se nedostali na vy-
sokou školu, tedy jako takovou 
vysokou školu druhé kategorie. 
Stejný problém má ale také ab-
solvent bakalářského studia na 
vysoké škole, kdy pro některé je 
titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.) 
znakem toho, že student nebyl 
schopen pokračovat v  navazu-
jícím magisterském studijním 
programu.

■ A jaké jsou tedy odlišnosti 
jednotlivých forem terciární-
ho vzdělávání?

Především, a  to čerpám i  ze 
zkušenosti mého působení na 
vysoké škole, se nedomnívám, 
že lze označit za schopnější 
a  uplatnitelnější studenty např. 
doktorského studia ve srovná-
ní se studenty magisterského 
studia nebo podobně nejsou 
schopnější studenti bakalářské-
ho studia než studenti programů 
vyšších odborných škol. Pro ka-
ždého studenta se totiž hodí jiný 
typ programu nejen podle poža-

dované kvalifi kace, ale zejména 
podle preferencí a zaměření se, 
buď na teorii, nebo praxi. Prak-
ticky orientovaní jedinci si volí 
právě studium na vyšších odbor-
ných školách, kde není tolik teo-
rie, ale praxe je nesrovnatelně 
více než na vysokých školách. 
Také uplatnitelnost v  oboru 
kvalifi kace je většinou vyšší. 
Na Vyšší odborné škole PRI-
GO máme dokonce obor, kde 
je uplatnitelnost stoprocentní, 
tedy podle ofi ciálních statistik 
MŠMT nebo Úřadu práce ČR je 
u absolventů tohoto oboru nulo-
vá míra nezaměstnanosti.

■ To zní spíše jako pohádka 
než realita?

Netvrdím, že u  všech oborů 
najde každý náš uchazeč za-
městnání a  ještě v  daném obo-
ru, ale např. u našeho studijního 
programu „Předškolní a  mi-
moškolní pedagogika“, který je 
zákonnou kvalifi kací pro učitel-
ky a učitele mateřských škol, je 
míra nezaměstnanosti podle po-
sledních údajů, které mám k dis-
pozici, opravdu nula procent. 
Samozřejmě se i  u  studentů, 
kteří se k nám hlásí, setkáváme 
s  tím, že ke studiu nenastoupí, 
protože se v  dodatečném přijí-
macím řízení dostali na vyso-
kou školu. Velmi často se k nám 
pokoušejí zpátky vrátit, protože 
zjistí, že jim styl výuky na vyso-
kých školách nevyhovuje.

■ Jsou nějaké významné od-
lišnosti při výuce na vyšších 
odborných školách a na vyso-
kých školách?

Ze své subjektivní zkušenos-
ti minimálně v  oborech, které 
poskytuje naše vyšší odborná 
škola, mohu říct, že kvalita stu-
dentů je ve srovnání s vysokými 
školami stejná. Ne každému ale 
vyhovují všechny způsoby výu-
ky. Studijní programy na vyšší 
odborné škole podléhají procesu 
akreditace státními orgány po-
dobně jako na vysokých školách 
a také z formálního hlediska se 
výuka člení na přednášky a cvi-
čení. S  drobnými odlišnostmi 
v  terminologii je celý systém 
studia stejný, vč. např. absoluto-
ria a absolventské práce, přesto 
je fakticky studium na naší vyš-
ší odborné škole méně frontál-
nější, více individualizovanější 
a více se blížící studiu na střed-
ních školách.

■ To znamená, že přechod 
pro absolventa střední školy 
do terciárního vzdělávání není 
tolik stresující?

Ano. Domnívám se, že vzhle-
dem k  tomu, že vyšší odborné 
školy jsou velmi často institu-
cionálně propojeny se střední-
mi školami, existuje zde větší 
pochopení pro synergii sekun-
dární a  terciární formy vzdělá-
vání, eliminuje se častý problém 
vzájemné nekomunikace mezi 
vysokými školami a  středními 
školami v  tom, jakého absol-
venta střední školy „produkují“ 
a  vysoké školy vyžadují. Vyšší 
odborné školy jsou také, na roz-
díl od vysokých škol, pod do-
hledem České školní inspekce 
a  musí aplikovat postupy, které 
jsou, byť s  jistými rozdíly, spo-
lečné pro všechny stupně vzdě-
lávání. Tato velká výhoda vyš-
ších odborných škol může být 
zároveň jejich nevýhodou, pro-
tože při špatném uchopení mo-
hou být některé vyšší odborné 
školy jen neplnohodnotnou nad-
stavbou střední školy a  svým 

obsahem jsou spíše středoškol-
ským než terciárním studiem. 
To ale určitě není případ naší 
vyšší odborné školy.

■ Nahrál jste mi tudíž na 
nezodpovězenou otázku z úvo-
du. Jaká je role VOŠ PRIGO 
v uskupení škol PRIGO?

Vyšší odborná škola PRIGO 
začala připravovat svůj první 
program k  akreditaci cca před 
desíti lety, ještě pod původním 
názvem VOŠ SOKRATES. 
Vznikla jako samostatný sub-
jekt nezatížený nejen minulostí 

a opakovanými změnami v sys-
tému vyššího odborného vzdě-
lávání, ale zejména vazbou na 
nějakou původní střední školu. 
Vyhnuli jsme se tak již zmíně-
nému neduhu příliš úzké vaz-
by na spojenou střední školu. 
Velmi výjimečně u nás vyučují 
středoškolští učitelé, spíše u nás 
najdete pedagogy se zkušenos-
tí z  vysokoškolské výuky nebo 
odborníky z praxe. Vyšší odbor-
nou školu se snažíme pojímat 
jako instituci terciárního vzdě-
lávání, kam patří. Přesto si za-
chováváme větší pochopení pro 
přechod ze středoškolského pro-
středí, než je tomu v případě vy-
sokých škol. Také praxe je pro 
výuku stěžejní. V rámci skupiny 
škol PRIGO čerpáme ze syner-
gie škol ve všech stupních vzdě-
lávací soustavy, ve kterých se 
školy PRIGO nacházejí, a to ze-
jména z humanitní sekce našich 
škol. Vyšší odborná škola pak 
spolupracuje s  gymnáziem, ob-
chodní akademií nebo vysokou 
školou, které jsou členem spole-
čenství PRIGO. Za zmínku v té-
to souvislosti stojí ještě jedno 
specifi kum vyšších odborných 
škol a  tím je povinná zkouška 
z cizího jazyka u absolutoria.

■ Povinný cizí jazyk je tedy 
u absolutorií na všech vyšších 
odborných školách?

Ano. Cizí jazyk je vnímán ja-
ko součást praktických kompe-
tencí a věnuje se mu zvýšená po-
zornost při studiu i při závěreč-
né zkoušce v absolutoriu. Navíc 
součástí naší vyšší odborné ško-
ly je také jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky 

a naši studenti pak mohou získat 
i  tento státem verifi kovaný cer-
tifi kát. V případě zájmu mohou 
studenti kromě tuzemské praxe 
absolvovat i  praxi zahraniční. 
Školy PRIGO také spolupracují 
s University of Cambridge, kte-
rá patří mezi nejlepší tři univer-
zity na světě. V  září minulého 
roku navštívil současný ředitel 
VOŠ PRIGO – Dr. Macek, spo-
lu s  rektorkou naší vysoké ško-
ly doc. Machovou a  ředitelkou 
našeho gymnázia Dr. Uhrovou 
tuto univerzitu a  dohodli další 

stáže našich pracovníků, které 
proběhnou začátkem letošního 
roku. Zkušenosti ze stáží potom 
využíváme při výuce. Studenti 
se ale určitě u nás nemusejí bát 
náročné jazykové výuky, snaží-
me se je zábavnou formou při-
pravovat zejména na odborný ja-
zyk podle absolvovaného oboru 
a poskytujeme jim nadstandard-
ní formy konzultací. Pro výuku 
využíváme nově vybudované 
jazykové učebny a také moderní 
blended learningovou formu in-
teraktivní výuky.

■ Zmínil jste obory. Co lze 
u vás studovat?

V denní i kombinované formě 
nabízíme dva základní obory, 
které lze studovat v programech 
„Obecně právní činnost“ nebo 
„Předškolní a  mimoškolní pe-
dagogika“. V prvním zmíněném 
programu se soustřeďujeme na 
výuku právních disciplín s  do-
plňkovou ekonomií, která tvoří 
přibližně jednu třetinu hodinové 
dotace. Na rozdíl od právnic-
kých fakult ale v  omezenější 
podobě vyučujeme teoretické 
předměty a  spíše se zaměřuje-
me přímo na jednotlivá práv-
ní odvětví ze soukromoprávní 
i  veřejnoprávní sféry. Na práv-
nických fakultách se lze setkat 
s  právními předměty často až 
od třetího ročníku, u nás právo 
vyučujeme již od prvního roč-
níku. Z  teoretických předmětů 
se ale samozřejmě věnujeme 
základům právní teorie nebo lo-
giky. Ojedinělým je pak využití 
realistické repliky soudní síně, 
kde probíhají vzorová soudní 
jednání vč. např. použití talárů. 

Tato jednání pak vhodně dopl-
ňují praxi, kterou studenti vy-
konávají např. formou soudních 
náslechů. Studium je letos nově 
v denní formě bezplatné.

■ Studium na Vyšší odborné 
škole PRIGO je bezplatné?

V denní formě již zmíněného 
oboru je po celou dobu studia 
školné nulové. V  kombinované 
formě pak s velmi nízkým škol-
ným.

■ Obor Předškolní a mimo-
školní pedagogika máte akre-
ditován nově?

Ano, tento obor budeme letos 
vyučovat teprve druhým rokem, 
přesto v něm máme velké zkuše-
nosti. Těžíme ze synergie s Ma-
teřskou školou PRIGO, ve které 
mohou i naši studenti vykonávat 
praxi nebo náslechy. Jsme v té-
to oblasti jedinou školou, ať už 
střední, vyšší nebo vysokou, 
která to, co vyučuje, i prakticky 
realizuje, a  naší absolventi pak 
mohou u  nás také po skončení 
studia pracovat.

■ V titulku tohoto rozhovo-
ru se uvádí, že VOŠ PRIGO 
je jedním z lídrů v tomto seg-
mentu vzdělávání. Jaké jsou 
fundamenty tohoto poněkud 
silného konstatování?

To, kdo je lídrem, ukazují 
vždy až faktické výsledky a ne-
ní asi možné objektivně soudit 
instituci, na jejímž chodu se 
podílíte. Přesto se domnívám, 
že nejenom v  oblasti vyššího 
odborného vzdělávání mohou 
být školy PRIGO pro mnohé 
inspirací. Pokud jde o  vyšší 
odborné vzdělávání, jsem rád, 
že mohu konstatovat, že naše 
vyšší odborná škola se stala jed-
nou z pěti škol, z více než dvou 
stovek, která splnila podmínky 
pro získání dotace na realizaci 
projektu Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a  vzdělá-
vání (OP VVV), který se týká 
inovace vyššího odborného 
vzdělávání v humanitní oblasti. 
Spolu s  partnery v  rámci této 
oblasti vzdělávání, a  zejména 
se zbývajícími čtyřmi vyššími 
odbornými školami garantu-
jícími ostatní oblasti, budeme 
podstatným způsobem ovlivňo-

vat budoucí koncepci a  vývoj 
vyššího odborného vzdělávání. 
A ve spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy 
a dalšími organizacemi, které se 
různými formami zúčastní řeše-
ní uvedeného projektu, můžeme 
zlepšit terciární vzdělání jako 
takové. Oceňuji také práci mých 
kolegů, díky nim jsme získali 
nejvyšší bodové ohodnocení ze 
všech návrhů napříč oblastmi, 
a předložili tak nejlepší způsob 
možného rozvoje tohoto seg-
mentu terciárního vzdělávání. 
V  neposlední řadě si pak jako 
patriot našeho regionu cením, 
že kromě naší vyšší odborné 
školy, která zastupuje humanit-
ní oblast, je zástupce zdravotní 
oblasti také z  Ostravy, a  tudíž 
dvě z pěti škol, které budou vý-
razným způsobem spoluurčovat 
vývoj vyššího odborného vzdě-
lávání, jsou z Moravskoslezské-
ho kraje.

■ Je to váš první úspěšně 
získaný projekt?

Určitě ne. Stejně jako i  jiné 
školy jsme byli úspěšní v  celé 
řadě menších projektů. Získali 
jsme například zahraniční pro-
jekt, který umožnil našim stu-
dentům zahraniční praxe v Ně-
mecku a  německým studentům 
u nás. Z těch velkých lze zmínit 
projekty z předchozího Operač-
ního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, kde jsme 
byli, pokud vím, jedinou vyšší 
odbornou školou, která získa-
la a  následně řešila projekty 
z obou vypsaných výzev. Na zá-
kladě těchto projektů jsme ino-
vovali naše studijní programy, 
zavedli kreditní systém, zvýšili 
uplatnitelnost našich absolventů, 
zlepšili jazykovou výuku a  za-
jistili lepší prostupnost do další-
ho vysokoškolského studia.

■ Na kterých vysokých ško-
lách mohou absolventi VOŠ 
PRIGO pokračovat?

Mezi absolventy naší VOŠ je 
o  další vysokoškolské studium 
zájem, i  když velmi často až 
s  odstupem času, kdy si chtě-
jí dále při zaměstnání doplnit 
kvalifi kaci. Pokračovat ve stu-
diu mohou na libovolné vysoké 
škole. Pokud si zvolí Vysokou 
školu sociálně správní, která je 
součástí škol PRIGO, mohou 
pokračovat od vyššího roční-
ku, protože některé předměty 
a jejich kredity jsou jim uznány. 
Zároveň nabízíme absolventům 
VOŠ PRIGO velmi výrazné 
snížení školného hrazeného na 
vysoké škole.

■ Jaké výzvy stojí před ško-
lami skupiny PRIGO v  bu-
doucnu?

Výzva je podle mého názoru 
pouze jediná a v ní se odráží ce-
lá řada procesů. Cílem je zajistit 
ještě kvalitnější vzdělání v  na-
šich školách a  kompetentnější 
absolventy a dostát tomu, že jed-
nou z klíčových hodnot, kterou 
můžete v  životě získat, je prá-
vě vzdělání. Doba formálního 
dosažení kvalifi kačního rámce 
nebo akademických či neaka-
demických titulů je, doufejme, 
už pomalu pryč. Bez výhrad vě-
řím, že rozhodující musí být to, 
co umíte. V  budoucnu chceme 
budovat jen takové školy, které 
poskytnou žákům a  studentům 
vzdělání jejich snů.

VOŠ PRIGO se stává jedním z lídrů 
praktické formy terciárního vzdělávání

Stránku připravil
Jiří Tichý

Zřizovatel škol PRIGO JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
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