Analýza skandinávské metodologie online vzdělávání pro univerzitní studium
osob ve výkonu trestu (CZ 07 - Spolupráce škol a stipendia)
Stručné shrnutí projektu
Projekt se zaměřuje na analýzu metodik elektronického vzdělávání, které jsou využívány v
Norsku jako vzdělávací platforma pro univerzitní vzdělávání osob ve výkonu trestu.
Samotný projekt má dvě hlavní části. První částí je krátkodobá návštěva (v norském Oslu)
skupinky odborníků z oblasti informačních a komunikačních technologií a organizačních
odborníků z Masarykovy univerzity (včetně setkání s uživateli systému elektronického
vzdělávání na univerzitách a ve věznicích a rovněž s tvůrci systému z norské vězeňské
služby). Součástí druhé části projektu (v Brně) je příprava potřebné dokumentace, která je
nezbytná pro implementaci metodiky vysokoškolského vzdělávání v elektronické podobě do
prostředí věznic v České republice.
Výsledky projektu
Projekt byl úspěšně realizován v roce 2015. V září 2015 se skupina expertů z Masarykovy
univerzity (díky finanční podpoře z Norských fondů) setkala se zástupci partnerské instituce
Norwegian School of Theology (Det teologiske Menighetsfakultet), která se v Norsku podílí
na univerzitním vzdělávání osob ve výkonu trestu. Skupina kromě partnerské univerzity
navštívila i další univerzitu v Oslu - Norwegian Business School (Handelshøyskolen BI).
Zástupci obou norských univerzit prezentovali možnosti online vzdělávání odsouzených, ale
také komplikace spojené se zvláštními podmínkami, které v souvislosti se vzděláváním osob
ve výkonu trestu vyvstávají. Nedílnou součástí projektu byla i návštěva vybraných věznic, v
tzv. režimu High-security i Low-security. V rámci těchto návštěv bylo realizováno několik
schůzek se zaměstnanci odpovědnými za vzdělávací systém pro osoby ve výkonu trestu, a
dále také s odborníky na technické zajištění e-learningu v prostorách věznic.
Poznatky získané z této cesty byly zpracovány do závěrečné zprávy, jejíž součástí jsou
podklady k realizaci systému online vzdělávání pro osoby ve výkonu trestu v České republice.
Zpráva byla prezentována v rámci dvou workshopů. Přičemž první z nich byl určen
zainteresovaným zaměstnancům Masarykovy univerzity (Brno, 19. 10. 2015). Druhý
workshop (Praha, 2. 11. 2015) byl určen vzdělávacím specialistům na Generálním ředitelství
Vězeňské služby ČR. Na základě vypracované závěrečné zprávy a následně realizovaných
workshopů došlo k zásadnímu posunu v řešení problematiky online univerzitního studia pro
osoby ve výkonu trestu. Ve spolupráci Masarykovy univerzity a Vězeňské služby ČR vznikla
nová expertní skupina, která připravuje realizaci elektronické formy studia pro odsouzené.
Očekávaný termín spuštění prvních pilotních online vysokoškolských kurzů ve vybraných
českých věznicích je září 2016.

