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• Návrh národního systému pro zajišťování 

a komplexní vnitřní a vnější hodnocení 

kvality ve všech typech ITV v ČR, 

včetně návrhu na institucionální 

zabezpečení a provozování tohoto 

systému

• V souladu s European Standards and 

Guidelines (ESG), U-Multirank aj. 

zahraničními prameny (OECD, UNESCO).

Hlavní cíl projektu



• Podle ČSN EN ISO 9000:2006 – Systém 
managementu kvality – Základní principy a slovník

Kvalitou se rozumí stupeň splnění 
požadavků - jimiž jsou potřeby nebo 
očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 
předpokládají nebo jsou závazné - souborem 
inherentních znaků produktu.

• Zcela obecně použitelná definice.

Základní definice kvality



Obdoba s definicí rizika

riziko OP  – z hlediska MŠMT (certifikace)                 

- z hlediska ITV (uznatelnost/ 

neuznatelnost nákladů OP)

(jiné požadavky, jiná kriteria hodnocení 

rizika)                  

Kvalita ITV – určena stupněm splnění 
požadavků - jimiž jsou potřeby nebo 
očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 
předpokládají nebo jsou závazné -
souborem (předem definovaných) 
inherentních znaků produktu.



Zajišťování kvality:

• stanovení žádoucího cíle = ideální stav

• volba správné cesty k cíli = proces

• dosažení výsledků = reálný stav

Hodnocení kvality:

• Porovnání dosažených výsledků 
se stanovenými cíli –

míra přiblížení reálného stavu ideálnímu
(očekávanému) stavu je mírou kvality.

Zajišťování a hodnocení 

kvality



Hodnotí se:

• Hlavní činnosti (procesy): 

 vzdělávání a služby studentům

 výzkum a vývoj, umělecké a další tvůrčí

činnosti

 spolupráce se společenskou sférou

 řízení ITV

• Podpůrné činnosti (procesy):
administrativní, ekonomické 

Komplexní hodnocení kvality



• Klíčová aktivita 1 (KA1):

Vymezení potřeb a očekávání v oblasti vzdělávání

• Klíčová aktivita 2 (KA2):

Hodnocení kvality vzdělávacího procesu

• Klíčová aktivita 3 (KA3):

Komplexní hodnocení kvality hlavních a

podpůrných procesů

• Základní metodiky pro hodnocení kvality:

 ESG

 Norma ISO 9001:2008 

 EFQM Excellence Model 

 Hodnotící rámec CAF 

 Dokument CWA

Klíčové aktivity projektu



KA1 - Vymezení potřeb a očekávání v oblasti vzdělávání:

a. Analýza současných trendů kurikulární reformy a
jejich důsledků pro oblast zajišťování kvality v TV

b. Problematika fakult připravujících učitele a profilu jejich

absolventa  

c. Problematika převodu VOŠ do systému TV – metodika

hodnocení kvality  

[ ? IPN RTV ?  ; ? nový IPN ? ]

TémataTémata KA1/a,b,c



KA2 – Hodnocení kvality vzdělávacího procesu:
a. Mapování a hodnocení předpokladů kvality v systému řízení     

vzdělávacího procesu

b. Přístupy k akreditaci a reakreditaci

c. Analýza vstupů do procesu vzdělávání (studijní předpoklady, 

přidaná hodnota studia)

d. Hodnocení kvality a zpětná vazba od zainteresovaných stran ve 
vzdělávacím procesu ( studenti, akademičtí pracovníci, absolventi, 
zaměstnavatelé; zaměstnatelnost absolventů)

e. Hodnocení lidských zdrojů ve vzdělávacím procesu

f. Podkladové studie (Strukturované studium a jeho dopad na kvalitu 
vzdělávání; Zajištěné potřeb pro studenty se zvláštními potřebami –
znevýhodnění, talentovaní; Etické aspekty hodnocení kvality)

TémataTémata KA2/a,b,c,d,e,f



KA3 – Komplexní hodnocení kvality hlavních a podpůrných 
procesů:

a. Analýza a komparace metodik pro komplexní hodnocení    

kvality

b.   Návrh, ověření a pilotní testování navržených metodik

c.   Výběr a řízení odborné způsobilosti interních a externích 
hodnotitelů kvality

d.   Návrh národního systému vnitřního a vnějšího hodnocení 
kvality

e.   Výběrová řízení

f.    Podkladové studie ( Metodiky hodnocení kvality v ITV, 
které jsou součástí zahraničních sítí)

TémataTémata KA3/a,b,c,d,e,f



• Tuzemští řešitelé projektu - výběr pracovníků plošně z celé ČR, 

osvědčení specialisté na problematiku managementu kvality ze 

všech typů ITV a z dalších odborných/profesních organizací

• Konzultanti - tuzemští a zahraniční

• Oponenti – tuzemští a zahraniční

• Přednášející - na konferencích, seminářích a workshopech:

tuzemští (většinou experti projektu) a zahraniční

Lidé v projektu



Souhrnný harmonogram projektu



• Cílové (zájmové) skupiny vnitřní: Management, 
akademičtí a ostatní pracovníci ITV. Studenti ITV.

• Cílové (zájmové) skupiny vnější: Zájemci o studium.
Absolventi. Zaměstnavatelé. Spolupracující instituce. 
Společnost.

• Spokojenost zájmové skupiny s výstupem činností 

(hodnocení jeho kvality) je dána stupněm splnění jejích 
dříve stanovených potřeb, očekávání nebo požadavků .  

• Informace a data pro zájmové skupiny jsou potřebné.
Mají být dostupné, srovnatelné, objektivní. Jsou 
podkladem pro hodnocení kvality.

• Složitost řešení problému zajišťování a hodnocení 
kvality v ITV – velký soubor vykonávaných činností, velký 
počet zájmových skupin s různým očekáváním.

Cílové skupinyCílové skupiny



Implicitně vysoká míra udržitelnosti výsledků projektu    

vyplývá z hlavního cíle projektu: 

• Návrh, ověření a implementace nástrojů vnitřního a vnějšího 
hodnocení kvality v ITV jako nedílné součásti celého 
reformovaného systému terciárního vzdělávání.

• Určení agentury, která tyto nástroje bude aplikovat:

 v zájmu státu a veřejnosti (kvalita jako klíčová informace 
pro diferencování a financování institucí terciárního vzdělávání 
a pro všechny relevantní aktéry ve veřejné i soukromé sféře); 

 v zájmu jednotlivých institucí terciárního vzdělávání
(standardizované hodnocení kvality jako základ volby strategií 
jejího zvyšování v zájmu úspěchu instituce v konkurenčním 
prostředí).

Udržitelnost



• Kolegům z ČR i ze zahraničí (v celkovém počtu asi 75), kteří se spolu s   

ním téměř rok podíleli na odborné přípravě IPN Kvalita a jsou jeho

předpokládanými experty

• Vedení a pracovníkům MŠMT na různé úrovni, kteří přípravě IPN

Kvalita poskytli nedocenitelnou strategickou, manažerskou a 

administrativní podporu

• Řešitelům ostatních IPN za upřímnou a účinnou spolupráci při hledání

možných návazností a synergií mezi projekty

• Hodnotitelům na všech úrovních, kteří svým úsudkem a

připomínkami pomáhali IPN Kvalita formovat

Děkuji za pozornost

Poděkování HG projektu


