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Potřeba hodnocení výkonnosti a Potřeba hodnocení výkonnosti a 
kvality vysokých škol kvality vysokých škol 

Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je 
zřejmázřejmá

−− vyžaduje ji dnes vyžaduje ji dnes veřejnostveřejnost (a média)(a média)
−− vyžaduje ji politická vyžaduje ji politická reprezentace státureprezentace státu
−− vyžaduje ji vyžaduje ji MŠMTMŠMT
−− směřuje k ní směřuje k ní Akreditační komiseAkreditační komise
−− potřebují ji i potřebují ji i vysoké školy (vněvysoké školy (vně –– je způsobem, je způsobem, 

jak doložit vysoký výkon vysokých škol ve jak doložit vysoký výkon vysokých škol ve 
vztahu k potřebným prostředkům od státu, i vztahu k potřebným prostředkům od státu, i 
uvnitřuvnitř k zvýraznění vysoce kvalitních vysokých k zvýraznění vysoce kvalitních vysokých 
škol a k motivaci vysokých škol, které vysokou škol a k motivaci vysokých škol, které vysokou 
kvalitu nedosahují)kvalitu nedosahují)



Zásady hodnocení VŠZásady hodnocení VŠ
1. Hodnocení celé instituce –– VŠ vystupuje jako VŠ vystupuje jako 

celek a je tak vnímána veřejností, řídícími celek a je tak vnímána veřejností, řídícími 
orgány, dalšími organizacemi aj.orgány, dalšími organizacemi aj.

2.2. Hodnocení všech nejzásadnějších Hodnocení všech nejzásadnějších oblastíoblastí
poslání VŠ (vzdělávání, věda a výzkum, aj.)poslání VŠ (vzdělávání, věda a výzkum, aj.)

3.3. Hodnocení na základě snadno Hodnocení na základě snadno dostupnýchdostupných
informací na VŠ nebo MŠMT a snadné informací na VŠ nebo MŠMT a snadné 
ověřitelnostiověřitelnosti

4.4. Hodnocení na základě hodnot, indikátorů a Hodnocení na základě hodnot, indikátorů a 
popisů popisů vztahující se k dané VŠvztahující se k dané VŠ (bez jejich (bez jejich 
přepočtu hodnotami jiných institucí)přepočtu hodnotami jiných institucí)

5.5. Hodnocení Hodnocení zahrnující diverzifikacizahrnující diverzifikaci VŠVŠ

6.6. Hodnocení Hodnocení víceúrovňovévíceúrovňové (společné, specifické, (společné, specifické, 
expertní) expertní) 



Úrovně hodnocení výkonnosti a 
kvality VŠ
Výkonnost a kvalitu vysokých škol lze posuzovat Výkonnost a kvalitu vysokých škol lze posuzovat 

na úrovni     na úrovni     
1.1. společnýchspolečných ukazatelů výkonnosti a kvality VŠ ukazatelů výkonnosti a kvality VŠ 

(společné všem VŠ (společné všem VŠ –– lze hodnotit lze hodnotit každoročněkaždoročně))
2.2. specifickýchspecifických ukazatelů výkonnosti a kvality VŠ ukazatelů výkonnosti a kvality VŠ 

(vlastní jen některým VŠ (vlastní jen některým VŠ –– lze hodnotit 1x za lze hodnotit 1x za 
33--5 let5 let))

3.3. ukazatelů vyžadujících posouzení  ukazatelů vyžadujících posouzení  skupinou skupinou 
expertůexpertů na místě (takové, které nelze posoudit na místě (takové, které nelze posoudit 
jinak než na příslušné VŠ jinak než na příslušné VŠ –– lze hodnotit 1x za lze hodnotit 1x za 
10 let10 let))



II) Hodnocení VŠ na základě 
společných ukazatelů



II) Hodnocení VŠ na základě 
společných ukazatelů

Hodnocení zahrnuje Hodnocení zahrnuje oblastioblasti vztahující se na vztahující se na 
všechny vysoké školy, které činí vysokou školu všechny vysoké školy, které činí vysokou školu 
vysokou školou a u těchto oblastí pak vysokou školou a u těchto oblastí pak 
ukazateleukazatele, na základě kterých lze , na základě kterých lze společně společně 
hodnotit výkonnost a kvalitu VŠhodnotit výkonnost a kvalitu VŠ



a) Stanovení a) Stanovení oblastí a ukazatelů a ukazatelů 
výkonnosti a kvality VŠvýkonnosti a kvality VŠ

OblastiOblasti výkonnosti a kvality VŠ představují výkonnosti a kvality VŠ představují hlavní hlavní 
činnostičinnosti VŠVŠ

UkazateléUkazatelé výkonnosti a kvality VŠ představují výkonnosti a kvality VŠ představují 
hodnoty, indikátory a popisyhodnoty, indikátory a popisy, které , které 
charakterizují vysoké školy z pohledu jejich  charakterizují vysoké školy z pohledu jejich  
výkonnosti a kvality.výkonnosti a kvality.

Výběr Výběr těchto ukazatelů nebude nikdy úplný a těchto ukazatelů nebude nikdy úplný a 
optimální, nicméně optimální, nicméně lze stanovit lze stanovit ukazatele, na ukazatele, na 
základě kterých lze posoudit výkonnost a základě kterých lze posoudit výkonnost a 
kvalitu VŠ v zásadních oblastechkvalitu VŠ v zásadních oblastech..



a) Příklad

Příklad oblasti Příklad oblasti –– Oblast AOblast A vzdělávánívzdělávání

Příklad ukazatele Příklad ukazatele –– Ukazatel A4Ukazatel A4
Poměr přepočteného počtu akademických Poměr přepočteného počtu akademických 
pracovníků VŠ k počtu studentů při pracovníků VŠ k počtu studentů při 
započtení náročnosti výuky (materiálové i započtení náročnosti výuky (materiálové i 
personální)personální). . 
Ukazatel vyjadřuje předpoklad pro zajištění Ukazatel vyjadřuje předpoklad pro zajištění 
dostatečné úrovně přímé výuky na VS dostatečné úrovně přímé výuky na VS 
odpovídajícím počtem akademických odpovídajícím počtem akademických 
pracovníků.pracovníků.



b) Určení hodnot (popisu) 
požadované výkonnosti a kvality

Ukazatelé a hodnoty požadované výkonnosti a 
kvality pro jednotlivé ukazatele lze získat na např. 
základě hodnot ukazatelů z jednotlivých 
vysokých škol a na základě jejich porovnání 
určit hodnotu požadované výkonnosti a 
kvality (např. odpovídající určenému počtu 
nejlepších hodnot ze všech VŠ), tj. optimální 
(uvažovaná) hodnota v danému ukazateli



b) b) PříkladPříklad

Hodnoty požadované výkonnosti a kvality pro ukazatel 
A4 lze získat např. na základě hodnot ukazatelů 
A4 z jednotlivých vysokých škol : 17, 27, 28, 
31, 32, 32, 34, 36, 37, 39, 39, 40, 40, 43, 46, 47, 
48, 50, 51, 54, 58, 61

určení hodnoty požadované výkonnosti a 
kvality v ukazateli A4 (např. odpovídající 
určenému počtu nejlepších hodnot ze všech VŠ), 
tj. určená optimální (uvažovaná) hodnota v 
ukazateli A4 může být : 35 a méně



c) Získání hodnot odpovídajících c) Získání hodnot odpovídajících 
skutečnému stavu výkonnosti a kvalityskutečnému stavu výkonnosti a kvality

Hodnoty odpovídající skutečnému stavu v 
jednotlivých ukazatelích lze získat na základě 
údajů dostupných na jednotlivých vysokých 
školách nebo MŠMT

Hodnoty je nezbytné limitovat (stanovit maximální 
možnou hodnotu skutečného stavu v daném 
ukazateli a tím zamezit převážení jedním 
ukazatelem ukazatele ostatní), tj. stanovení 
maximální možné hodnoty v daném 
ukazateli



c) Příkladc) Příklad
Hodnoty odpovídající skutečnému stavu v daném 

ukazateli příslušné VŠ :   
př. 1 : A4 = 28
př. 2 : A4 = 35
př. 3 : A4 = 61

Hodnoty je nezbytné limitovat (stanovit maximální 
možnou hodnotu skutečného stavu v daném 
ukazateli a tím zamezit převážení jedním 
ukazatelem ukazatele ostatní), tj. stanovení 
maximální možné hodnoty v daném 
ukazateli
př.  limitace pro A4 : hodnota 35 a více, tj.  
hodnoty méně než 35 budou započítávány na 
úrovni hodnoty 35



d) Postup porovnání hodnot (popisu) d) Postup porovnání hodnot (popisu) 
požadovaného a skutečného stavupožadovaného a skutečného stavu
Rozdíl v daném ukazateli mezi hodnotou Rozdíl v daném ukazateli mezi hodnotou 

požadovaného a skutečného stavu porovnává požadovaného a skutečného stavu porovnává 
hodnoty v jednotkách daného ukazatele. Tento hodnoty v jednotkách daného ukazatele. Tento 
rozdíl lze přepočítat a pak vyjádřit na společné rozdíl lze přepočítat a pak vyjádřit na společné 
stupnici pro všechny ukazatele : stupnici pro všechny ukazatele : 

Hodnota v daném ukazateli Hodnota v daném ukazateli požadovaného  stavupožadovaného  stavu
(optimální  hodnota)  představuje  hodnotu 
= 1

Hodnota v daném ukazateli Hodnota v daném ukazateli skutečného stavuskutečného stavu se se 
přepočítá na hodnotu v intervalu 0 až 1 přepočítá na hodnotu v intervalu 0 až 1 

RozdílRozdíl mezi požadovanou hodnotou (=1) a mezi požadovanou hodnotou (=1) a 
skutečnou hodnotou (0 až 1) umožňuje skutečnou hodnotou (0 až 1) umožňuje 
porovnání rozdíluporovnání rozdílu ve stejném intervalu hodnot ve stejném intervalu hodnot 
pro všechny ukazatelepro všechny ukazatele



e) Určení hranice významného e) Určení hranice významného 
rozdílu mezi požadovaným a rozdílu mezi požadovaným a 
skutečným stavemskutečným stavem

Hranice významného rozdílu mezi požadovaným a Hranice významného rozdílu mezi požadovaným a 
skutečným stavem skutečným stavem vyplývá ze vzdálenostivyplývá ze vzdálenosti
přepočtené přepočtené hodnoty skutečného stavu od hodnoty skutečného stavu od 
hodnoty 1hodnoty 1 (čím větší rozdíl mezi hodnotami tím (čím větší rozdíl mezi hodnotami tím 
větší rozdíl mezi požadovaným a skutečným větší rozdíl mezi požadovaným a skutečným 
stavem).stavem).

Hranice, kdy rozdíl je již významný nemusí být Hranice, kdy rozdíl je již významný nemusí být 
určována (rozdíl je zřejmý) nebo může být určována (rozdíl je zřejmý) nebo může být 
stanovena podle požadavku na dodržení plnění stanovena podle požadavku na dodržení plnění 
daného ukazatele výkonnosti a kvality VŠ daného ukazatele výkonnosti a kvality VŠ 



f) Vytvoření váhového ohodnocení f) Vytvoření váhového ohodnocení 

každého ukazatelekaždého ukazatele

Pro konečné posouzení výkonnosti a kvalityPro konečné posouzení výkonnosti a kvality na na 
základě rozdílů u všech ukazatelů je základě rozdílů u všech ukazatelů je nezbytné nezbytné 
stanovit váhové ohodnocení každého ukazatelestanovit váhové ohodnocení každého ukazatele ::

−− pro každou oblast je třeba stanovit souhrnnou pro každou oblast je třeba stanovit souhrnnou 
váhu tak, aby souhrn vah všech oblastí byl = 1  váhu tak, aby souhrn vah všech oblastí byl = 1  

−− v každé oblasti je pro každý ukazatel třeba v každé oblasti je pro každý ukazatel třeba 
stanovit váhu tak, aby souhrn vah ukazatelů v stanovit váhu tak, aby souhrn vah ukazatelů v 
dané oblasti byl roven váze dané oblasti dané oblasti byl roven váze dané oblasti 



g) Hodnocení výkonnosti a kvality g) Hodnocení výkonnosti a kvality 
se započtením váhy ukazatelese započtením váhy ukazatele

Hodnocení  výkonnosti a kvalityHodnocení  výkonnosti a kvality se započtením se započtením 
váhy ukazatele se provede následovně :váhy ukazatele se provede následovně :

−− skutečná hodnota v daném ukazateli se přepočte skutečná hodnota v daném ukazateli se přepočte 
na určenou váhuna určenou váhu,,

−− součet takto přepočtených hodnot v dané oblasti součet takto přepočtených hodnot v dané oblasti 
přestavuje jedinou hodnotu vyjadřující plnění  přestavuje jedinou hodnotu vyjadřující plnění  
ukazatelů výkonnosti a kvality v dané oblasti v ukazatelů výkonnosti a kvality v dané oblasti v 
intervalu pro danou oblast.    intervalu pro danou oblast.    



h) Souhrnné hodnocení výkonnosti h) Souhrnné hodnocení výkonnosti 
a kvality a kvality 

Konečné posouzení výkonnosti a kvalityKonečné posouzení výkonnosti a kvality
ve všech oblastech lze učinit následovně:ve všech oblastech lze učinit následovně:

−− součet hodnot přepočtených na váhysoučet hodnot přepočtených na váhy v v 
jednotlivých oblastech u jednotlivých jednotlivých oblastech u jednotlivých 
ukazatelů ukazatelů přestavuje jedinou hodnotu přestavuje jedinou hodnotu 
vyjadřující plnění  ukazatelů výkonnosti a vyjadřující plnění  ukazatelů výkonnosti a 
kvality danou VŠ v intervalu 0 až 1kvality danou VŠ v intervalu 0 až 1
(případně 0 až 100%).   (případně 0 až 100%).   



h) Příkladh) Příklad

Součet hodnot přepočtených na váhy v jednotlivých Součet hodnot přepočtených na váhy v jednotlivých 
oblastech přestavuje plnění  ukazatelů výkonnosti a oblastech přestavuje plnění  ukazatelů výkonnosti a 
kvality danou VŠ v intervalu 0 až 1, např. kvality danou VŠ v intervalu 0 až 1, např. 

A) Oblast vzděláváníA) Oblast vzdělávání 0,352 (z max. 0,40)0,352 (z max. 0,40)

B) Oblast výzk. a uměl. činnostiB) Oblast výzk. a uměl. činnosti 0,348 (z max. 0,40)0,348 (z max. 0,40)

C) Oblast mezinárodní otevřenosti C) Oblast mezinárodní otevřenosti 0,0850,085 (z max. 0,09)(z max. 0,09)

D) Oblast odborné činnosti  D) Oblast odborné činnosti  0,0350,035 (z max. 0,05)(z max. 0,05)

E) Oblast celoživotního vzdělávání E) Oblast celoživotního vzdělávání 0,0420,042 (z max. 0,05)(z max. 0,05)

F) Oblast prestiže vysoké školyF) Oblast prestiže vysoké školy 0,0100,010 (z max. 0,01)(z max. 0,01)

CelkemCelkem 0,8720,872 (z max. 1,00)(z max. 1,00)

Tj. plnění výkonnostních a kvalitativních ukazatelů je Tj. plnění výkonnostních a kvalitativních ukazatelů je 
na úrovni 0,872, tzn. 87,2%.  na úrovni 0,872, tzn. 87,2%.  



Vyjádření plnění poslání VŠVyjádření plnění poslání VŠ
Všechny VŠ mají uskutečňovat vědeckoVšechny VŠ mají uskutečňovat vědecko--výzkumnouvýzkumnou

(uměleckou) (uměleckou) a vzdělávací činnost na odpovídající a vzdělávací činnost na odpovídající 
úrovniúrovni. . Poslání VŠ vyplývá z jejich převažující činnosti Poslání VŠ vyplývá z jejich převažující činnosti 
::

−− Výzkumné univerzityVýzkumné univerzity –– ve vědecké a výzkumné ve vědecké a výzkumné 
činnosti činnosti s vynikajícími výsledky a vynikajícími nebo velmi s vynikajícími výsledky a vynikajícími nebo velmi 
dobrými výsledky ve vzdělávací činnosti,dobrými výsledky ve vzdělávací činnosti,

−− Umělecké univerzity/akademieUmělecké univerzity/akademie –– v umělecké činnosti v umělecké činnosti ss
vynikajícími výsledky a vynikajícími nebo velmi dobrými vynikajícími výsledky a vynikajícími nebo velmi dobrými 
výsledky ve vzdělávací činnosti,výsledky ve vzdělávací činnosti,

−− Univerzity (obecné)Univerzity (obecné) –– ve vzdělávací činnostive vzdělávací činnosti (obecné) s (obecné) s 
vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky a velmi dobrými vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky a velmi dobrými 
výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti,výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti,

−− Neuniverzitní vysoké školyNeuniverzitní vysoké školy –– ve vzdělávací činnosti ve vzdělávací činnosti 
pouze pro praxi  pouze pro praxi  s vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky s vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky 
nebo případně ve vzdělávací činnosti (obecné) alespoň s nebo případně ve vzdělávací činnosti (obecné) alespoň s 
dobrými výsledky a dále alespoň s dobrými výsledky ve dobrými výsledky a dále alespoň s dobrými výsledky ve 
vědecké a výzkumné činnosti.vědecké a výzkumné činnosti.



Každá VŠ si může zvolit své poslání, které Každá VŠ si může zvolit své poslání, které 
bude plnitbude plnit (a následně bude posuzována z (a následně bude posuzována z 
pohledu výkonnosti a kvality podle toho, jak pohledu výkonnosti a kvality podle toho, jak 
toto poslání plní). Úroveň vynikající, velmi toto poslání plní). Úroveň vynikající, velmi 
dobrá a dobrá je daná plněním ukazatelů.dobrá a dobrá je daná plněním ukazatelů.



Hodnocení plnění poslání VŠ podle Hodnocení plnění poslání VŠ podle 
společných ukazatelů společných ukazatelů 
−− U výzkumné univerzityU výzkumné univerzity by by neplnění neplnění 

společných společných ukazatelů ve vědecké a výzkumné ukazatelů ve vědecké a výzkumné 
oblastioblasti se mělo projevit významně na celkovém se mělo projevit významně na celkovém 
hodnocení univerzity.hodnocení univerzity.

−− U umělecké univerzityU umělecké univerzity by by neplněníneplnění
společných společných ukazatelů v umělecké oblastiukazatelů v umělecké oblasti se mělo se mělo 
projevit významně na celkovém hodnocení projevit významně na celkovém hodnocení 
univerzity.univerzity.

−− U univerzity (obecné)U univerzity (obecné) by by neplněníneplnění společných společných 
ukazatelů ukazatelů ve vzdělávací oblastive vzdělávací oblasti se mělo projevit se mělo projevit 
významně na celkovém hodnocení univerzity.významně na celkovém hodnocení univerzity.

−− U neuniverzitní vysoké školyU neuniverzitní vysoké školy by by neplnění neplnění 
společných ukazatelů společných ukazatelů ve vzdělávací oblastive vzdělávací oblasti se se 
mělo projevit mělo projevit velmivelmi významně na celkovém významně na celkovém 
hodnocení univerzity.hodnocení univerzity.



Přepočet plnění poslání VŠPřepočet plnění poslání VŠ

U výzkumné (umělecké) univerzityU výzkumné (umělecké) univerzity by plnění ukazatelů by plnění ukazatelů 
výzkumu (umělecké činnosti) mělo přinést vyšší výzkumu (umělecké činnosti) mělo přinést vyšší 
ohodnocení a neplnění nižší ohodnocení (ve ohodnocení a neplnění nižší ohodnocení (ve 
srovnání s původními hodnotami v systému), tj. srovnání s původními hodnotami v systému), tj. 
změna max. hodnoty změna max. hodnoty 

v oblasti B (v oblasti B (výzkumvýzkum) ) z 0,40 na 0,53z 0,40 na 0,53

v oblasti A (v oblasti A (vzdělávánívzdělávání) ) z 0,40 na 0,27z 0,40 na 0,27

U univerzity obecné (resp. neuniverzitní vysoké školy) U univerzity obecné (resp. neuniverzitní vysoké školy) 
by plnění ukazatelů vzdělávání mělo přinést vyšší by plnění ukazatelů vzdělávání mělo přinést vyšší 
ohodnocení a neplnění nižší ohodnocení (ve ohodnocení a neplnění nižší ohodnocení (ve 
srovnání s hodnotami nastavenými v systému) srovnání s hodnotami nastavenými v systému) 

v oblasti A (v oblasti A (vzděláv.)vzděláv.) zz 0,40 na 0,53 resp. na 0,670,40 na 0,53 resp. na 0,67

v oblasti B (v oblasti B (výzkumvýzkum) ) z 0,40 na 0,27 resp. na 0,13z 0,40 na 0,27 resp. na 0,13



Příklad Příklad –– přepočet podle poslání VŠpřepočet podle poslání VŠ

((výrazné vzdělávání, nevýrazný výzkumvýrazné vzdělávání, nevýrazný výzkum))

oblast hodnota výzk. univ. vzděl. univ. neuniv. VŠ

A 0,391 0,262 0,520 0,653

B 0,201 0,267 0,135 0,066

C 0,085 0,085 0,085 0,085 

D 0,035 0,035 0,035 0,035 

E 0,042 0,042 0,042 0,042 

F 0,010 0,010 0,010 0,010 

Celk. 0,764 0,7013 0,8267 0,8913



Příklad Příklad –– přepočet podle poslání VŠpřepočet podle poslání VŠ

((výrazný výzkum, nevýrazné vzdělávánívýrazný výzkum, nevýrazné vzdělávání))

oblast hodnota výzk. univ. vzděl. univ. neuniv. VŠ 

A 0,201 0,135 0,267 0,336

B 0,391 0,520 0,262 0,129

C 0,085 0,085 0,085 0,085 

D 0,035 0,035 0,035 0,035 

E 0,042 0,042 0,042 0,042

F 0,010 0,010 0,010 0,010 

Celk. 0,764 0,8267 0,7013 0,6367



Závěr k systému hodnocení Závěr k systému hodnocení 
výkonnosti a kvality VŠ výkonnosti a kvality VŠ 

Systém hodnocení výkonnosti a kvality VŠ Systém hodnocení výkonnosti a kvality VŠ 
představuje systém zahrnující představuje systém zahrnující všechny oblastivšechny oblasti
nejvýznamnější činnosti VŠ, hodnotí je nejvýznamnější činnosti VŠ, hodnotí je podle podle 
ukazatelůukazatelů a ukazatele a ukazatele porovnává s optimálními porovnává s optimálními 
hodnotamihodnotami a vzájemný poměr významu mezi a vzájemný poměr významu mezi 
oblastmi a ukazateli řeší oblastmi a ukazateli řeší určením váhyurčením váhy významu, významu, 
poslání VŠ následně řeší přepočtem poslání VŠ následně řeší přepočtem posílení nebo posílení nebo 
oslabení příslušné hodnoty oblasti podle oslabení příslušné hodnoty oblasti podle 
zvoleného poslánízvoleného poslání vysokou školou s výsledným vysokou školou s výsledným 
vyjádřením úrovně plnění výkonnosti a kvality VŠ vyjádřením úrovně plnění výkonnosti a kvality VŠ 
jednou obecně srozumitelnou hodnotoujednou obecně srozumitelnou hodnotou..



Pozitiva navrženého systému  Pozitiva navrženého systému  
1. Hodnocení celé instituce
2.2. Hodnocení všech nejzásadnějších oblastíHodnocení všech nejzásadnějších oblastí poslání poslání 

VŠVŠ
3.3. Hodnocení na základě snadno dostupných Hodnocení na základě snadno dostupných 

informacíinformací na VŠ nebo MŠMT a snadné ověřitelnosti na VŠ nebo MŠMT a snadné ověřitelnosti 
údajůúdajů

4.4. Hodnocení Hodnocení na základě hodnot, indikátorů a na základě hodnot, indikátorů a 
popisů vztahující se k dané VŠpopisů vztahující se k dané VŠ (bez jejich přepočtu (bez jejich přepočtu 
hodnotami jiných institucí)hodnotami jiných institucí)

5.5. Hodnocení jednotlivých ukazatelů, oblastí i celé VŠ Hodnocení jednotlivých ukazatelů, oblastí i celé VŠ 
zvlášť i jako celku a zvlášť i jako celku a možnost vzájemného srovnánímožnost vzájemného srovnání

6.6. Hodnocení srozumitelnéHodnocení srozumitelné uvnitř VŠ, na úrovni VŠ, uvnitř VŠ, na úrovni VŠ, 
pro ostatní instituce i veřejnostpro ostatní instituce i veřejnost

7.7. Hodnocení Hodnocení zvýrazňuje výkonné a kvalitní VŠ a zvýrazňuje výkonné a kvalitní VŠ a 
motivuje VŠ, které pozitivního hodnocení motivuje VŠ, které pozitivního hodnocení 
nedosáhlynedosáhly

8.8. Systém je Systém je vysoce flexibilnívysoce flexibilní –– může reagovat na může reagovat na 
změny v přístupu hodnocení (změna ukazatelů, změna změny v přístupu hodnocení (změna ukazatelů, změna 
limitních hodnot, změna vah pro oblasti i ukazatele aj.) limitních hodnot, změna vah pro oblasti i ukazatele aj.) 



PříkladPříklad

Systém hodnocení může přinést následující 
výsledek :

VŠ 1 = 0,65 
VŠ 2 = 0,92 
VŠ 3 = 0,73
VŠ 4 = 0,84 
VŠ 5 = 0,52
Následná interpretace, zda-li odpovídají všechny 

VŠ nebo jen některé v plnění výkonnostních a 
kvalitativních ukazatelů je na výkladu hodnot, 
nicméně nepochybně lze říci, že v plnění 
výkonnostních a kvalitativních ukazatelů je 
nejlepší VŠ 2, po té VŠ 4 atd.



Možné nedostatky systému  Možné nedostatky systému  
1. Vymezit hodnocené oblasti nelze zcela 

objektivně
2. Vymezit jednotlivé  ukazatele (jejich zaměření 

a počet) nelze zcela objektivně
3.3. Stanovení Stanovení limitních hodnotlimitních hodnot může vycházet z může vycházet z 

hodnot získaných z VŠ, vždy však bude hodnot získaných z VŠ, vždy však bude 
zatíženo subjektivní chybouzatíženo subjektivní chybou

4.4. Stanovení Stanovení vah pro jednotlivé oblasti a vah pro jednotlivé oblasti a 
ukazateleukazatele bude zatíženo subjektivním bude zatíženo subjektivním 
pohledem potřeby uživatele systému (jiné váhy pohledem potřeby uživatele systému (jiné váhy 
by nepochybně přiřazovalo MŠMT, jiné rektoři, by nepochybně přiřazovalo MŠMT, jiné rektoři, 
jiné absolventi, jiné studenti atd.)   jiné absolventi, jiné studenti atd.)   

5.5. Definice jednotlivých ukazatelůDefinice jednotlivých ukazatelů může zpočátku může zpočátku 
přinášet nejednoznačný výklad a tím i určité přinášet nejednoznačný výklad a tím i určité 
zkreslení výsledků zkreslení výsledků 



PříkladPříklad

Při špatném nastavení systém může :

Vyhodnocovat všechny VŠ jako vysoce plnící Vyhodnocovat všechny VŠ jako vysoce plnící 
výkonnostní a kvalitativní požadavky výkonnostní a kvalitativní požadavky 

Vyhodnocovat všechny VŠ jako zcela Vyhodnocovat všechny VŠ jako zcela 
neplnící výkonnostní a kvalitativní neplnící výkonnostní a kvalitativní 
požadavkypožadavky

Významné změny v plnění výkonnostních a Významné změny v plnění výkonnostních a 
kvalitativních požadavků vyhodnocovat kvalitativních požadavků vyhodnocovat 
jako nepatrné změny a naopakjako nepatrné změny a naopak

Zvýhodňovat významně některé typy VŠZvýhodňovat významně některé typy VŠ



Řešení nedostatkůŘešení nedostatků

Nicméně Nicméně tyto nedostatky má každé tyto nedostatky má každé 
hodnocení výkonnosti a kvalityhodnocení výkonnosti a kvality (v každém (v každém 
oboru) a neměly by být důvodem pro oboru) a neměly by být důvodem pro 
odmítnutí hodnocení VŠodmítnutí hodnocení VŠ

Lze řešit počátečním nastavením Lze řešit počátečním nastavením 
systému, jeho ověřením na konkrétní systému, jeho ověřením na konkrétní 
situaci VŠsituaci VŠ několik let dozadu několik let dozadu a upravení a upravení 
nastavení systému podle těchto nastavení systému podle těchto 
ověřování a simulacíověřování a simulací



Nejvýznamnější připomínky k Nejvýznamnější připomínky k 
navrženému systémunavrženému systému

ZávěrZávěr

K navrženému systému hodnocení výkonnosti a K navrženému systému hodnocení výkonnosti a 
kvality VŠ existuje  kvality VŠ existuje  množství připomínekmnožství připomínek ve ve 
většině významně většině významně protichůdnýchprotichůdných..

Nicméně rámcovým ověřováním systému v Nicméně rámcovým ověřováním systému v 
podmínkách VŠ se ukazuje, žepodmínkách VŠ se ukazuje, že systém je systém je 
poměrně jednoduchý a dokáže odlišit výkonné poměrně jednoduchý a dokáže odlišit výkonné 
a kvalitní VŠ od méně výkonných a méně a kvalitní VŠ od méně výkonných a méně 
kvalitních a současně může dávat motivaci k kvalitních a současně může dávat motivaci k 
dalšímu zlepšování výkonnosti a kvality dalšímu zlepšování výkonnosti a kvality 
vysokých škol u všech VŠ.vysokých škol u všech VŠ.



II+III) Hodnocení vysoké školy na II+III) Hodnocení vysoké školy na 
základě specifických ukazatelů základě specifických ukazatelů 
výkonnosti a kvality vysokých škol a výkonnosti a kvality vysokých škol a 
na základě hodnocení skupinou na základě hodnocení skupinou 

expertůexpertů



II) Hodnocení vysoké školy na II) Hodnocení vysoké školy na 
základě specifických ukazatelů základě specifických ukazatelů 

výkonnosti a kvality vysokých školvýkonnosti a kvality vysokých škol

1)1) Stanovení specifických ukazatelů a indikátorůStanovení specifických ukazatelů a indikátorů
výkonnosti a kvality VŠ (tj. specifických pro některé výkonnosti a kvality VŠ (tj. specifických pro některé 
skupiny vysokých škol, skupiny fakult, obory apod.) skupiny vysokých škol, skupiny fakult, obory apod.) 

2)2) Porovnání těchto ukazatelůPorovnání těchto ukazatelů pro jednotlivé VŠ na pro jednotlivé VŠ na 
národní popř. mezinárodní úrovni.národní popř. mezinárodní úrovni.

3)3) Posouzení jednotlivých VŠPosouzení jednotlivých VŠ podle dalších specifických podle dalších specifických 
ukazatelů pro určené skupiny případně i jen pro danou ukazatelů pro určené skupiny případně i jen pro danou 
vysokou školu.vysokou školu.

(Jak specificky hodnotit, stanovit ukazatele a (Jak specificky hodnotit, stanovit ukazatele a 
indikátory, jak je porovnat a jak posuzovat jednotlivé indikátory, jak je porovnat a jak posuzovat jednotlivé 
VŠ může řešit VŠ může řešit IPN zaměřený na Kvalitu VŠIPN zaměřený na Kvalitu VŠ) ) 



III) Hodnocení vysoké školy III) Hodnocení vysoké školy 
skupinou expertů na místě skupinou expertů na místě 
1) 1) Sebehodnotící zprávaSebehodnotící zpráva VŠ podle stanovené struktury VŠ podle stanovené struktury 

(zahrnující všechny oblasti činnosti VŠ za stanovený (zahrnující všechny oblasti činnosti VŠ za stanovený 
počet let obsahující popis, hodnoty ukazatelů, výpočet počet let obsahující popis, hodnoty ukazatelů, výpočet 
indikátorů,  komentář, další uvedení souvislostí a popis indikátorů,  komentář, další uvedení souvislostí a popis 
významných skutečností a specifik VŠ)významných skutečností a specifik VŠ)

2) 2) Posouzení experty na místěPosouzení experty na místě údajů sebehodnotící zprávy údajů sebehodnotící zprávy 
a posouzení VŠ a její činnosti v době expertní a posouzení VŠ a její činnosti v době expertní 
návštěvy.návštěvy.

3) 3) Vypracování hodnotící zprávyVypracování hodnotící zprávy experty s jednoznačným experty s jednoznačným 
souhrnem  posuzujícím výkonnost a kvalitu VŠ souhrnem  posuzujícím výkonnost a kvalitu VŠ 
(pozitivně i negativně) ve všech oblastech činnosti (pozitivně i negativně) ve všech oblastech činnosti 
(podle struktury) a obsahující doporučení pro další (podle struktury) a obsahující doporučení pro další 
zlepšení VŠ.  zlepšení VŠ.  

4) 4) Hodnocení platné na 10 letHodnocení platné na 10 let, po té nové posouzení VŠ. , po té nové posouzení VŠ. 

(Může být náplní činnosti (Může být náplní činnosti Akreditační komiseAkreditační komise)  )  



Závěr k hodnocení vysokých škol Závěr k hodnocení vysokých škol 
podle společných, specifických podle společných, specifických 
ukazatelů a podle hodnocení ukazatelů a podle hodnocení 

experty na místěexperty na místě



ZávěrZávěr

Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je 
významným nástrojemvýznamným nástrojem

−−k rozpoznání kvalitních VŠ a k jejich k rozpoznání kvalitních VŠ a k jejich 
motivaci dosahovat dalšího kvalitativního motivaci dosahovat dalšího kvalitativního 
rozvojerozvoje,,

−−k rozpoznání VŠ, které stanovené k rozpoznání VŠ, které stanovené 
výkonnosti a kvality nedosahují  a k jejich výkonnosti a kvality nedosahují  a k jejich 
motivaci motivaci zaměřit se na rozvoj oblastí, zaměřit se na rozvoj oblastí, 
které jejich kvalitativní úroveň zvýší na které jejich kvalitativní úroveň zvýší na 
potřebnou úroveňpotřebnou úroveň.   .   



Podrobnější popisPodrobnější popis
Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ 

podle společných ukazatelůpodle společných ukazatelů



Podrobnější popisPodrobnější popis
Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ 

podle společných ukazatelů  podle společných ukazatelů  

A) Oblast vzděláváníA) Oblast vzdělávání

B) Oblast vědy, výzkumu a umělecké B) Oblast vědy, výzkumu a umělecké 
činnostičinnosti

C) Oblast mezinárodní otevřenosti C) Oblast mezinárodní otevřenosti 

D) Oblast odborné činnosti  D) Oblast odborné činnosti  

E) Oblast celoživotního vzděláváníE) Oblast celoživotního vzdělávání

F) Oblast prestiže vysoké školyF) Oblast prestiže vysoké školy



A) Oblast vzděláváníA) Oblast vzdělávání

A1) Zájem uchazečů o studiumA1) Zájem uchazečů o studium

A2) Zajištění akreditovaných oborůA2) Zajištění akreditovaných oborů

A3) Zajištění výuky akad. prac. PhD.A3) Zajištění výuky akad. prac. PhD.

A4) Zajištění výuky dostatečným počtem A4) Zajištění výuky dostatečným počtem 
akademických pracovníkůakademických pracovníků

A5) Úspěšnost studentů ve studiu A5) Úspěšnost studentů ve studiu 

A6) Uplatnitelnost absolventůA6) Uplatnitelnost absolventů



A1) Zájem uchazečů o studiumA1) Zájem uchazečů o studium

Poměr Poměr 
počtu podaných přihlášek na VŠ počtu podaných přihlášek na VŠ 
k počtu studentů, kteří nastoupili na VŠ k počtu studentů, kteří nastoupili na VŠ 

Optimální stav Optimální stav 3 a více3 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 3 a méně3 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 2%2%



A2) Zajištění akreditovaných oborůA2) Zajištění akreditovaných oborů

Poměr Poměr 

přepočteného počtu docentů a profesorů s přepočteného počtu docentů a profesorů s 
úvazkem nad 0,5 na VŠ (započtených jen na úvazkem nad 0,5 na VŠ (započtených jen na 
té vysoké škole, kde mají nejvyšší úvazek)té vysoké škole, kde mají nejvyšší úvazek)

k počtu akreditovaných oborů na VŠk počtu akreditovaných oborů na VŠ

Optimální stav Optimální stav 2 a více     2 a více     

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 2 a méně2 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 15 %15 %



A3) Zajištění výuky akademickými A3) Zajištění výuky akademickými 
pracovníky s kvalifikací PhD.pracovníky s kvalifikací PhD.
Poměr Poměr 

přepočteného počtu akademických pracovníků přepočteného počtu akademických pracovníků 
s kvalifikací PhD. s kvalifikací PhD. 

k přepočtenému počtu akademických k přepočtenému počtu akademických 
pracovníkůpracovníků

Optimální stav Optimální stav 0,9 a více0,9 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 0,9 a méně0,9 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 5 %5 %



A4) Zajištění výuky dostatečným A4) Zajištění výuky dostatečným 
počtem akademických pracovníkůpočtem akademických pracovníků

Poměr Poměr 

přepočteného počtu akademických přepočteného počtu akademických 
pracovníků na VŠpracovníků na VŠ

k celkovému počtu studentů s přepočtem na k celkovému počtu studentů s přepočtem na 
koeficient ekonomické náročnosti koeficient ekonomické náročnosti 
studijních oborůstudijních oborů

Optimální stav Optimální stav 1 : 35 a méně1 : 35 a méně

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 1 : 35 a více1 : 35 a více

Váha ukazateleVáha ukazatele 8 %8 %



A5) Úspěšnost studentů ve A5) Úspěšnost studentů ve 
standardní době studiastandardní době studia
Poměr Poměr 

počtu studentů, kteří neukončili úspěšně studia počtu studentů, kteří neukončili úspěšně studia 
ve standardní doběve standardní době

k celkovému počtu studentů k celkovému počtu studentů 

Optimální stav Optimální stav 2% a více2% a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 2% a více2% a více

Váha ukazateleVáha ukazatele 5 % 5 % 



A6) Uplatnitelnost absolventůA6) Uplatnitelnost absolventů

Poměr Poměr 

počtu zaměstnaných absolventů do stanovené počtu zaměstnaných absolventů do stanovené 
doby po ukončení studia doby po ukončení studia 

k celkovému počtu absolventů k celkovému počtu absolventů 

Optimální stav Optimální stav 100%100%

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 0 až 100%0 až 100%

Váha ukazateleVáha ukazatele 5 % 5 % 



Souhrn oblasti vzděláváníSouhrn oblasti vzdělávání
A1) Zájem uchazečů o studiumA1) Zájem uchazečů o studium 0,020,02

A2) Zajištění akreditovaných oborůA2) Zajištění akreditovaných oborů 0,150,15

A3) Zajištění výuky akad. prac. s PhD. A3) Zajištění výuky akad. prac. s PhD. 0,050,05

A4) Zajištění výuky dostatečným počtem A4) Zajištění výuky dostatečným počtem 
akademických pracovníkůakademických pracovníků 0,080,08

A5) Úspěšnost studentů ve studiu A5) Úspěšnost studentů ve studiu 0,050,05

A6) Uplatnitelnost absolventůA6) Uplatnitelnost absolventů 0,050,05

Celkem Celkem 0,400,40



B) Oblast vědy, výzkumu a B) Oblast vědy, výzkumu a 
umělecké činnostiumělecké činnosti

B1) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké B1) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké 
činnosti ve vztahu k počtu akademických činnosti ve vztahu k počtu akademických 
pracovníků pracovníků 

B2) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké B2) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké 
činnosti ve vztahu k počtu studentůčinnosti ve vztahu k počtu studentů

B3) Zastoupení akademických pracovníků vyšší B3) Zastoupení akademických pracovníků vyšší 
kvalifikacekvalifikace

CelkemCelkem



B1) Rozsah vědecké, výzkumné a B1) Rozsah vědecké, výzkumné a 
umělecké činnosti ve vztahu k počtu umělecké činnosti ve vztahu k počtu 
akademických pracovníkůakademických pracovníků

Poměr Poměr 

počtu  bodů podle RIV/RUVpočtu  bodů podle RIV/RUV

k přepočtenému počtu akademických k přepočtenému počtu akademických 
pracovníkůpracovníků

Optimální stav Optimální stav 70 a více70 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 70 a méně70 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 15 %15 %



B2) Rozsah vědecké, výzkumné a B2) Rozsah vědecké, výzkumné a 
umělecké činnosti ve vztahu k počtu umělecké činnosti ve vztahu k počtu 
studentůstudentů
Poměr Poměr 

počtu  bodů podle RIV/RUVpočtu  bodů podle RIV/RUV

k počtu studentů studijních programů k počtu studentů studijních programů 
přepočítaných koeficientem (Bc=1, Mgr=5, přepočítaných koeficientem (Bc=1, Mgr=5, 
DSP=30)DSP=30)

Optimální stav Optimální stav 1 a více1 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 1 a méně1 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 20 %20 %



B3) Zastoupení akademických B3) Zastoupení akademických 
pracovníků vyšší kvalifikace pracovníků vyšší kvalifikace 
Poměr Poměr 

přepočteného počtu profesorů (násobený přepočteného počtu profesorů (násobený 
vahou 1,67) a docentůvahou 1,67) a docentů

k přepočtenému celkovému počtu k přepočtenému celkovému počtu 
akademických pracovníkůakademických pracovníků

Optimální stav Optimální stav 0,3 a více0,3 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 0,3 a méně0,3 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 5 %5 %



Souhrn oblasti vědy, výzkumu a Souhrn oblasti vědy, výzkumu a 
umělecké činnostiumělecké činnosti
B1) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké B1) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké 

činnosti ve vztahu k počtu akademických činnosti ve vztahu k počtu akademických 
pracovníků pracovníků 0,150,15

B2) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké B2) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké 
činnosti ve vztahu k počtu studentůčinnosti ve vztahu k počtu studentů 0,200,20

B3) Zastoupení akademických pracovníků vyšší B3) Zastoupení akademických pracovníků vyšší 
kvalifikacekvalifikace 0,050,05

CelkemCelkem 0,400,40



C) Oblast mezinárodní otevřenostiC) Oblast mezinárodní otevřenosti

C1) Počet cizinců (platících) studujících na C1) Počet cizinců (platících) studujících na 
VŠVŠ

C2) Počet přijíždějících studentů v rámci C2) Počet přijíždějících studentů v rámci 
mobilit mobilit 

C3) Počet vyjíždějících studentů v rámci C3) Počet vyjíždějících studentů v rámci 
mobilit mobilit 

C4) Počet přijíždějících akademických C4) Počet přijíždějících akademických 
pracovníků v rámci mobilit pracovníků v rámci mobilit 

C5) Počet vyjíždějících akademických C5) Počet vyjíždějících akademických 
pracovníků v rámci mobilitpracovníků v rámci mobilit



C1) Počet cizinců (platících) C1) Počet cizinců (platících) 
studujících na VŠstudujících na VŠ

Poměr Poměr 

počtu cizinců (platících) studujících na VŠpočtu cizinců (platících) studujících na VŠ

k celkovému počtu studentůk celkovému počtu studentů

Optimální stav Optimální stav 5% a více5% a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 5% a méně5% a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 5 %5 %



C2) Počet přijíždějících studentů v C2) Počet přijíždějících studentů v 
rámci mobilitrámci mobilit

Poměr Poměr 

počtu  studentodnů přijíždějících studentů (na počtu  studentodnů přijíždějících studentů (na 
dobu nejméně 5 pracovních dní)dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému počtu studentů VŠk celkovému počtu studentů VŠ

Optimální stav Optimální stav 5 a více5 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 5 a méně5 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 1 %1 %



C3) Počet vyjíždějících studentů v C3) Počet vyjíždějících studentů v 
rámci mobilitrámci mobilit

Poměr Poměr 

počtu  studentodnů vyjíždějících studentů (na počtu  studentodnů vyjíždějících studentů (na 
dobu nejméně 5 pracovních dní)dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému počtu studentů VŠk celkovému počtu studentů VŠ

Optimální stav Optimální stav 5 a více5 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 5 a méně5 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 1%1%



C4) Počet přijíždějících akademických C4) Počet přijíždějících akademických 
pracovníků v rámci mobilitpracovníků v rámci mobilit

Poměr Poměr 

počtu  učitelodnů přijíždějících akad. prac. (na počtu  učitelodnů přijíždějících akad. prac. (na 
dobu nejméně 5 pracovních dní)dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému přepočtenému počtu akad. prac. k celkovému přepočtenému počtu akad. prac. 
VŠVŠ

Optimální stav Optimální stav 5 a více5 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 5 a méně5 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 1 %1 %



C5) Počet vyjíždějících akademických C5) Počet vyjíždějících akademických 
pracovníků v rámci mobilitpracovníků v rámci mobilit

Poměr Poměr 

počtu  učitelodnů vyjíždějících akad. prac. (na počtu  učitelodnů vyjíždějících akad. prac. (na 
dobu nejméně 5 pracovních dní)dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému počtu akad. prac. VŠk celkovému počtu akad. prac. VŠ

Optimální stav Optimální stav 5 a více5 a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 5 a méně5 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 1 %1 %



Souhrn oblasti mezinárodní otevřenostiSouhrn oblasti mezinárodní otevřenosti

C1) Počet cizinců (platících) studujících C1) Počet cizinců (platících) studujících na VŠ  na VŠ  
0,050,05

C2) Počet vyjíždějících studentů (na dobu C2) Počet vyjíždějících studentů (na dobu 
nejméně 5 pracovních dní) nejméně 5 pracovních dní) 0,010,01

C3) Počet přijíždějících studentů (na dobu C3) Počet přijíždějících studentů (na dobu 
nejméně 5 pracovních dní) nejméně 5 pracovních dní) 0,010,01

C4) Počet vyjíždějících akademických C4) Počet vyjíždějících akademických 
pracovníků (na dobu nejméně 5 pracovních pracovníků (na dobu nejméně 5 pracovních 
dní)dní) 0,010,01

C5) Počet přijíždějících akademických C5) Počet přijíždějících akademických 
pracovníků (na dobu nejméně 5 pracovních pracovníků (na dobu nejméně 5 pracovních 
dní)dní) 0,010,01

CelkemCelkem 0,090,09



D) Oblast odborné činnostiD) Oblast odborné činnosti
D1) Rozsah odborné činnostiD1) Rozsah odborné činnosti

Poměr Poměr 

Příjmy z vzdělávací, výzkumné a odborné Příjmy z vzdělávací, výzkumné a odborné 
činnosti pro jiný subjektčinnosti pro jiný subjekt

k celkovému přepočtenému počtu učitelů VŠk celkovému přepočtenému počtu učitelů VŠ

Optimální stav Optimální stav 100 000 Kč a více100 000 Kč a více

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 100 000 Kč a méně100 000 Kč a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 5 %5 %

D1) Rozsah odborné činnosti  D1) Rozsah odborné činnosti  0,050,05



E) Oblast celoživotního vzdělávání E) Oblast celoživotního vzdělávání 
E1) Rozsah celoživotního vzděláváníE1) Rozsah celoživotního vzdělávání

Poměr Poměr 
počtu odučených studentohodin přímé výuky v počtu odučených studentohodin přímé výuky v 

celoživotním vzdělávání (včetně U3V)  celoživotním vzdělávání (včetně U3V)  
k počtu studentů v pregraduálním studiu násobený k počtu studentů v pregraduálním studiu násobený 

700 (14*25+14*25) 700 (14*25+14*25) 

Optimální stav Optimální stav 1 a více : 101 a více : 10
Započtená hodnotaZapočtená hodnota 1 a méně :101 a méně :10
Váha ukazateleVáha ukazatele 5 % 5 % 

E1) Rozsah celoživotního vzdělávání E1) Rozsah celoživotního vzdělávání 0,050,05



F) Oblast prestiže vysoké školy F) Oblast prestiže vysoké školy 
F1) Prestiž na nadnárodní úrovni F1) Prestiž na nadnárodní úrovni 

Umístění na prestižních žebříčcích vysokých škol Umístění na prestižních žebříčcích vysokých škol 
Evropy, světa, posouzení VŠ mezinárodním Evropy, světa, posouzení VŠ mezinárodním 
týmem expertů aj. Expertní ohodnocení tohoto týmem expertů aj. Expertní ohodnocení tohoto 
umístění v rozsahu stupnice 0 až 10. umístění v rozsahu stupnice 0 až 10. 

Optimální stav Optimální stav 1010

Započtená hodnotaZapočtená hodnota 10 a méně10 a méně

Váha ukazateleVáha ukazatele 1 %1 %

F1) Prestiž na nadnárodní úrovni F1) Prestiž na nadnárodní úrovni 0,010,01



Přehled ukazatelů výkonnosti Přehled ukazatelů výkonnosti 
vysokých školvysokých škol

A) Oblast vzděláváníA) Oblast vzdělávání 0,400,40

B) Oblast vědy, výzkumu a umělecké B) Oblast vědy, výzkumu a umělecké 
činnostičinnosti 0,400,40

C) Oblast mezinárodní otevřenosti      0,09C) Oblast mezinárodní otevřenosti      0,09

D) Oblast odborné činnosti  D) Oblast odborné činnosti  0,050,05

E) Oblast služeb poskytovaných stud.  0,05E) Oblast služeb poskytovaných stud.  0,05

F) Oblast prestiže vysoké školyF) Oblast prestiže vysoké školy 0,010,01

CelkemCelkem 1,001,00



Zařazení vysoké školy podle poslání Zařazení vysoké školy podle poslání 
do diferenciační skupinydo diferenciační skupiny

Vysoká škola má možnost sama podle plnění Vysoká škola má možnost sama podle plnění 
výkonnostních ukazatelů a podle svého výkonnostních ukazatelů a podle svého 
poslání se zařadit do diferenciační poslání se zařadit do diferenciační 
skupinyskupiny

1.1. výzkumná univerzitavýzkumná univerzita

2.2. umělecká univerzitaumělecká univerzita

3.3. univerzita (obecná)univerzita (obecná)

4.4. neuniverzitní vysoká škola   neuniverzitní vysoká škola   



Přepočet výkonnostních ukazatelů Přepočet výkonnostních ukazatelů 
na poslání vysoké školyna poslání vysoké školy

výuka                  výzkumvýuka                  výzkum

pův.    koef.  prep.   pův. koef. přep.pův.    koef.  prep.   pův. koef. přep.
Univerzity výzkumné  0,40    Univerzity výzkumné  0,40    0,670,67 0,268  0,40 0,268  0,40 1,331,33 0,5320,532
Univerzity umělecké   0,40    Univerzity umělecké   0,40    0,670,67 0,268  0,40 0,268  0,40 1,331,33 0,5320,532
Univerzity (obecné)    0,40    Univerzity (obecné)    0,40    1,331,33 0,532  0,40  0,532  0,40  0,670,67 0,2680,268
Vysoké školy              0,40    Vysoké školy              0,40    1,671,67 0,668  0,40 0,668  0,40 0,330,33 0,1320,132

U výzk. univ. posiluje výzkum z 0,4 na 0,532U výzk. univ. posiluje výzkum z 0,4 na 0,532
a oslabuje výuka z 0,4 na 0,268.a oslabuje výuka z 0,4 na 0,268.
U obec. univ. posiluje výuka z 0,4 na 0,532U obec. univ. posiluje výuka z 0,4 na 0,532
a oslabuje výzkum z 0,4 na 0,268.a oslabuje výzkum z 0,4 na 0,268.
U vysokých škol posiluje výuka z 0,4 na 0,668U vysokých škol posiluje výuka z 0,4 na 0,668
a oslabuje výzkum z 0,4 na 0,132.a oslabuje výzkum z 0,4 na 0,132.



Maximální hodnoty Maximální hodnoty po přepočtupo přepočtu
podle poslání vysoké školypodle poslání vysoké školy

výuka  výzk.výuka  výzk. mez.  odb.  celož.  pres.mez.  odb.  celož.  pres.

Univerzity výzkumné Univerzity výzkumné 0,27  0,530,27  0,53 0,09   0,05  0,05   0,010,09   0,05  0,05   0,01
Univerzity umělecké  Univerzity umělecké  0,27  0,530,27  0,53 0,09   0,05  0,05   0,010,09   0,05  0,05   0,01
Univerzity (obecné)   Univerzity (obecné)   0,53  0,270,53  0,27 0,09   0,05  0,05   0,010,09   0,05  0,05   0,01
Vysoké školyVysoké školy 0,67  0,130,67  0,13 0,09   0,05   0,05   0,01 0,09   0,05   0,05   0,01 

Hodnoty se protínajíHodnoty se protínají při plnění výkon. ukazatelů u při plnění výkon. ukazatelů u 
výzk. univ. na úrovni (2/3 výuka a 3/3 výzkum), výzk. univ. na úrovni (2/3 výuka a 3/3 výzkum), 
obecné univ. (3/3 výuka a 2/3 výzkum), vysoké obecné univ. (3/3 výuka a 2/3 výzkum), vysoké 
školy (3/3 výuka a 1/3 výzkum) a při plnění dalších školy (3/3 výuka a 1/3 výzkum) a při plnění dalších 
ukazatelů (3/3) na hodnotě = 0,91ukazatelů (3/3) na hodnotě = 0,91



V zásadě je přepočtem V zásadě je přepočtem usnadněno výzkumným usnadněno výzkumným 
univerzitám dosáhnout vyššího ohodnocení při plnění univerzitám dosáhnout vyššího ohodnocení při plnění 
svého poslání plněním ukazatelů výzkumu, obecným svého poslání plněním ukazatelů výzkumu, obecným 
univerzitám plněním ukazatelů výuky a vysokým univerzitám plněním ukazatelů výuky a vysokým 
školám plněním ukazatelů výukyškolám plněním ukazatelů výuky s ještě výraznějším s ještě výraznějším 
posílením.posílením.

Důsledkem je ztížení dosažení vyššího ohodnocení Důsledkem je ztížení dosažení vyššího ohodnocení 
plnění svého poslání u výzkumných univerzit plněním plnění svého poslání u výzkumných univerzit plněním 
ukazatelů výuky, obecným univerzitám plněním ukazatelů výuky, obecným univerzitám plněním 
ukazatelů výzkumu a vysokým školám plněním ukazatelů výzkumu a vysokým školám plněním 
ukazatelů výzkumu s ještě výraznějším posílením a to ukazatelů výzkumu s ještě výraznějším posílením a to 
v souladu s jejich vymezeným posláním. v souladu s jejich vymezeným posláním. 

Systém ohodnocuje poslání univerzitSystém ohodnocuje poslání univerzit..
(pozn. dosažitelnost prostředků na výzkumnou činnost (pozn. dosažitelnost prostředků na výzkumnou činnost 
z institucionální podpory výzkumných organizací je z institucionální podpory výzkumných organizací je 
jiným systémem a je stejná pro všechny na základě jiným systémem a je stejná pro všechny na základě 
bodů za výstupy)bodů za výstupy)



Postup dalšího využití uvedeného Postup dalšího využití uvedeného 
systému Hodnocení výkonnosti a systému Hodnocení výkonnosti a 

kvality VŠ a závěr pro ČKRkvality VŠ a závěr pro ČKR



Postup dalšího využití uvedeného Postup dalšího využití uvedeného 
systému Hodnocení výkonnosti a systému Hodnocení výkonnosti a 
kvality VŠkvality VŠ

1.1. Systém bude přednesen jako příspěvek k Systém bude přednesen jako příspěvek k 
možnostem hodnocení výkonnosti a kvality VŠ na možnostem hodnocení výkonnosti a kvality VŠ na 
konferenci zaměřené na Kvalitu vysokých školkonferenci zaměřené na Kvalitu vysokých škol

2.2. Systém bude dán k dispozici řešitelskému týmu v Systém bude dán k dispozici řešitelskému týmu v 
rámci rámci IPN zaměřeného na kvalitu vysokých školIPN zaměřeného na kvalitu vysokých škol

3.3. Systém bude dán MŠMT jako Systém bude dán MŠMT jako možná inspirace pro možná inspirace pro 
další vývoj systému MŠMTdalší vývoj systému MŠMT pro hodnocení pro hodnocení 
výkonnosti a kvality VŠvýkonnosti a kvality VŠ

4.4. Systém může využít Systém může využít ČKR jako základ pro ČKR jako základ pro 
vytvoření vlastního systému hodnocení výkonnosti vytvoření vlastního systému hodnocení výkonnosti 
a kvality VŠa kvality VŠ, který v případě shody ČKR může být , který v případě shody ČKR může být 
zásadním posunem v hodnocení výkonnosti a zásadním posunem v hodnocení výkonnosti a 
kvality VŠ      kvality VŠ      



Návrh závěru pro ČKRNávrh závěru pro ČKR

1.1. ČKR přijímá systém hodnocení výkonnosti a ČKR přijímá systém hodnocení výkonnosti a 
kvality VŠkvality VŠ vytvořený pracovní skupinou ČKR vytvořený pracovní skupinou ČKR 
jako základ pro vytvoření systému hodnocení jako základ pro vytvoření systému hodnocení 
výkonnosti a kvality VŠvýkonnosti a kvality VŠ

2.2. ČKR vzala na vědomí vytvořeníČKR vzala na vědomí vytvoření systému systému 
hodnocení výkonnosti a kvality VŠhodnocení výkonnosti a kvality VŠ vytvořený vytvořený 
pracovní skupinou ČKR pracovní skupinou ČKR a předává jej a předává jej 
řešitelskému týmu IPN k jeho dalšímu řešitelskému týmu IPN k jeho dalšímu 
dopracování při vytváření komplexního dopracování při vytváření komplexního 
systému hodnocení kvality vysokých školsystému hodnocení kvality vysokých škol



PoděkováníPoděkování
Dovoluji si osobní Dovoluji si osobní poděkování za excelentní spoluprácipoděkování za excelentní spolupráci v v 

pracovní skupině :pracovní skupině :
−− Prof. MedekProf. Medek
−− Doc. MDoc. Műűnsterová nsterová 
−− Doc. FišerDoc. Fišer
−− Doc. VochozkaDoc. Vochozka
−− Prof. Močkoř Prof. Močkoř 
−− Mgr. NantlMgr. Nantl
a a za připomínkyza připomínky v průběhu vytváření systémuv průběhu vytváření systému
−− Prof. Štech Prof. Štech 
−− Prof. RibkaProf. Ribka
−− Doc. KolářDoc. Kolář
a a za další připomínkyza další připomínky, které byly podněty v průběhu a na , které byly podněty v průběhu a na 

konci vytváření systému pracovní skupinou konci vytváření systému pracovní skupinou 
−− všem členům ČKR, kteří zaslali připomínky.všem členům ČKR, kteří zaslali připomínky.


