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Úvodní slovo
Vysoké školství se v současné době nachází v období změn, a to především v souvislosti s přípra-
vou nového vysokoškolského zákona a transformací systému fi nancování vysokých škol. Jsme tedy 
rádi, že se nám daří, nejen díky příspěvkům na samotném semináři, ale také prostřednictvím pří-
spěvků v tomto sborníku, seznamovat Vás s cennými poznatky, zkušenostmi a názory osobností 
vysokoškolské problematiky v aktuálně diskutovaných otázkách.

V tomto ročníku, věnovanému diverzifi kaci vysokého školství, jsme se rozhodli dát prostor i no-
vým tématům, která doposud v rámci debat k zajišťování kvality nebyla v popředí zájmu. Tato 
publikace je tedy souborem sedmi příspěvků různého směru, čímž poukazuje na šíři i hloubku 
tématiky, jíž je věnována.

V článku Douglase Hajeka se dozvíte o působení zahraničních vysokých škol v České republice. 
Článek je výtahem z rozsáhlejší studie, která se stala vůbec prvním pokusem o zpracování uvede-
ného tématu. O tom, jak se v zahraničí při zajišťování kvality inspirovalo akademické pracoviště 
CERGE-EI, se dočtete v příspěvku Libora Duška. Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol 
z pohledu České konference rektorů se věnuje Vladimír Večerek. Vladimíra Dvořáková představuje 
hodnocení kvality vysokých škol z pohledu Akreditační komise. S hlavními směry rozvoje zajišťování 
kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání Vás seznámí Helena Šebková. Problema-
tice nadaných a talentovaných studentů se ve svých článcích věnují Jiří Mareš a Vladimír Tichý.

Věříme, že publikované příspěvky shledáte užitečnými pro Vaši práci či Vaše zájmy a najdete 
v nich očekávané poznání. 

Za programový výbor semináře 
Soňa Nantlová
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1 
Hlavní směry dalšího rozvoje 
zajišťování kvality v EHEA
Helena Šebková

ABSTRAKT

Příspěvek shrnuje směry rozvoje zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdě-
lávání, které vyplývají především z aktivit Boloňského procesu. Vysvětluje skutečnou podobu 
a účel vytvoření Evropských standardů a směrnic pro zajišťování kvality (ESG) a možnosti jejich 
využívání. Sleduje důležité aktivity EUA, především výsledky výzkumů zveřejňovaných v doku-
mentech Trends a informuje o hlavních myšlenkách prohlášení EUA k zajišťování kvality. Stručně 
popisuje projekty, které vytvářejí nástroje pro mnohorozměrné mapování vysokých škol a ná-
sledný mnohorozměrný ranking. Závěrem se zmiňuje o projektu EUA, který sleduje využití ESG 
v názorech různých partnerů vysokých škol a o projektu zabývajícím se implementací ESG na in-
stitucionální úrovni, který koordinuje Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. 

Ing. Helena Šebková, CSc.
ředitelka Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

e-mail: sebkova@csvs.cz 
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Úvod
Kvalita vysokoškolského vzdělávání a její udržování a zdokonalování je již po několik desetiletí 
jednou ze základních priorit rozvoje této části vzdělávacích systémů mnoha zemí na celém svě-
tě. Důvodů pro zdůrazňování kvality a jejího zajišťování je mnoho. Mezi nejvýznamnější patří ze-
jména decentralizace řízení systémů vysokého školství, v nichž autonomní instituce odpovídají za 
kvalitu svých činností státu, který je často velmi důležitým poskytovatelem veřejných prostředků, 
studentům a všem daňovým poplatníkům. Kvalita činnosti vysokých škol je velmi úzce vázána na 
jejich extenzivní rozvoj, na vznik a rozvoj moderních vzdělávacích metod a technických prostřed-
ků, které jsou k tomu využívány, na požadavky pracovního trhu a s tím spojenou zaměstnatelnost 
absolventů a na mnoho dalších aspektů. Zásadní roli hraje též internacionalizace, jejíž podstatnou 
součástí je mobilita studentů a akademických pracovníků, která v evropském pojetí směřuje k vol-
nému pohybu mezi vysokými školami i na pracovním trhu. 

Cílem příspěvku je proto shrnout hlavní směry rozvoje zajišťování kvality v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area – EHEA), které jsou podporovány 
v rámci Boloňského procesu, vysvětlit skutečnou podobu a účel vytvoření a využívání Evropských 
standardů a směrnic pro zajišťování kvality (European Standards and Guidelines for Quality Assu-
rance in the European Higher Education Area – ESG), připomenout některé důležité aktivity EUA 
(European University Association) a Evropské komise (EK) a v neposlední řadě stručně popsat me-
zinárodní projekt zabývající se implementací ESG na institucionální úrovni, který koordinuje Cen-
trum pro studium vysokého školství, v. v. i. 

Boloňský proces a zajišťování kvality 
Prvním impulsem k rozvoji aktivit pro zajišťování kvality byla již Boloňská deklarace, přijatá mi-
nistry odpovědnými za vysoké školství v roce 1999. Kvalitu zmiňovala nepřímo ve výzvě k posí-
lení mezinárodní konkurenceschopnosti evropských systémů vysokého školství a k získání jistoty 
o tom, že evropské vysoké školství je tak přitažlivé pro ostatní země světa, jak to odpovídá kultur-
ním a vědeckým tradicím tohoto kontinentu. Přímo potom vyzvala k evropské spolupráci v oblasti 
udržování kvality a k vypracování srovnatelných kritérií a metodologie. 

Reakce akademické komunity na vytváření společné metodologie a srovnatelných kritérií byla 
hodně negativní. Jasně se to ukázalo na shromáždění zástupců evropských vysokých škol v Sala-
mance v březnu roku 2001, kde bylo zajišťování kvality jednou z hlavní tématik k projednání. Kri-
tické názory se týkaly možného nárůstu byrokracie ve společných postupech a případném zřízení 
evropské agentury pro kvalitu, příliš komplikovaného mechanismu, který by dovolil hodnotit kvali-
tu všech typů vysokých škol, vysoké ceny, kterou by si tato „centralizace“ vyžádala a s ní související 
možné vyřazení těch zemí, které by nebyly schopny zaplatit apod. Závěry akademického shromáž-
dění byly zpracovány v dokumentu nazvaném „The message from the Salamanka Convention of 
European Higher Education Institutions“, který byl připraven především jako jeden z podkladů pro 
summit ministrů školství, konaný ve stejném roce v Praze. Z oblasti týkající se zajišťování kvality je 
možné za charakteristické považovat následující shrnutí: „Zajištění kvality nebude v Evropě záleži-
tostí jedné agentury, která by prosazovala obecné standardy. Evropská cesta spočívá ve vytvoření 
mechanismu, který umožní vzájemné uznávání výsledků hodnocení a zajišťování kvality a akredi-
tace jako možné alternativy. Tento mechanismus bude respektovat národní, jazykové a odborné 
rozdíly a nebude vysoké školy neúměrně přetěžovat.“ (Message from Salamanka, 2001)
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Pražské komuniké přijaté na summitu v Praze bylo pak v oblasti zajišťování kvality mnohem 
střízlivější, opatrnější a obecné. Změna nastala až za další dva roky, kdy se kvalita stala centrálním 
bodem jednání ministrů v Berlíně (2003). Ministři v komuniké přijatém na závěr zasedání potvr-
dili, že zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání je klíčovým principem pro vytváření EHEA. 
Shodli se na tom, jak by měly národní systémy zajišťování kvality v obecném pojetí vypadat a do 
jisté míry v rozporu se závěry akademického konventu ze Salamanky požádali ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) a její partnery (EUA, EURASHE – Asociace 
institucí vysokoškolského vzdělávání a ESU – Evropská asociace studentů, dřívější ESIB) o zpraco-
vání společného souboru standardů, postupů a pokynů pro zajišťování kvality. 

Také následující summit ministrů (v roce 2005 v Bergenu) věnoval kvalitě velkou pozornost. Minis-
tři ve svém komuniké z tohoto setkání: 

znovu zdůraznili důležitost zajišťování kvality v EHEA,  

vyzvali vysoké školy k systematickému zavádění vnitřních mechanismů hodnocení kvality  

a k jejich přímé návaznosti na vnější hodnocení kvality, 
přijali Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v EHEA, 

zavázali se zavést peer-review model hodnocení národních agentur pro zajišťování kvality, 

uvítali návrh na vytvoření Evropského registru agentur pro zajišťování kvality a pověřili tímto  

úkolem opět ENQA a její partnery,
zdůraznili důležitost spolupráce mezi národními uznanými agenturami pro zefektivní vzájem- 

ného uznávání rozhodnutí. 

Londýnské komuniké z roku 2007 potvrdilo význam a užitečnosti Evropského fóra pro zajišťo-
vání kvality, které poprvé organizovala ENQA a její partneři (skupiny G4)v roce 2006. Ministři 
prostřednictvím tohoto dokumentu také uvítali další aktivitu skupiny G4, kterou bylo založení 
Evropského registru agentur zajišťujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání (EQAR). Uvedli, že 
Registr umožní všem zainteresovaným stranám a široké veřejnosti otevřený přístup k objektivním 
informacím o důvěryhodných agenturách zajišťujících kvalitu. Ministři se dohodli že „Registr bude 
dobrovolný, bude fi nancován z vlastních zdrojů, takže bude nezávislý a zcela transparentní.“ (To-
wards the EHEA, 2007). 

V dalších letech se diskuse ministrů na jejich pravidelných setkáních postupně přesunula od 
konkrétních cílů v oblasti zajišťování kvality, které byly shledány do velké míry naplněné, k obec-
nějším tématikám. 

Komuniké z Lovaně (2009) se zabývá excelencí ve všech aspektech činnosti vysokého školství 
a zdůrazňuje, že ji lze budovat pouze s oporou fungujících systémů zajišťování kvality. Formuluje 
požadavek podpory vysoce potřebné rozrůzněnosti vzdělávacích systémů a různých poslání jed-
notlivých vysokých škol, včetně angažovanosti v oblasti sociální soudržnosti a kulturního rozvoje. 
V tomto komuniké se poprvé objevuje požadavek nalézt vícerozměrné nástroje pro zajištění trans-
parentnosti a vytvářet mechanismy umožňující poskytovat podrobné informace o jednotlivých 
vysokoškolských institucích v EHEA. Cílem těchto iniciativ bude popsat a zprůhlednit diversitu in-
stitucí poskytujících vysokoškolské vzdělávání a umožnit jednotlivým institucím identifi kovat a ná-
sledně podporovat vlastní silné stránky. Nástroje transparentnosti budou založeny na vhodných, 
spolehlivých a porovnatelných datech, které umožní popsat profi l každé instituce a budou úzce 
svázány s mechanismy zajišťování kvality. 

Schůzka ministrů v Budapešti a ve Vídní v roce 2010 hodnotila uplynulých deset let aktivit Bo-
loňského procesu a potvrdila jeho další desetileté pokračování. Ministři ocenili dosažené úspěchy 
v implementaci společně přijatých principů, ale také se shodli na tom, že ne všechno bylo úspěšně 



8 HODNOCENÍ KVALITY
VYSOKÝCH ŠKOL

dokončeno. Dohodli se proto, že bude potřeba nejen formulovat nové společné strategie, ale 
v čase, který budou jednotlivé země potřebovat, postupně naplňovat cíle z minulého období, 
mezi které patří i zajišťování kvality. Velmi důležitou součástí této schůzky byla diskuse o kritice 
aktivit Boloňského procesu, která se v některých zemích projevila poměrně silně. Bylo konstato-
váno, že byla především důsledkem nedostatečného vysvětlení náročné mezinárodní spolupráce 
a reforem, které z harmonizačních cílů vyplývaly a dohodnuto se tímto aspektem v následujícím 
období vážně zabývat. 

Kritika vyplývající z nedostatečného vysvětlení záměrů a následného nepochopení cílů částí 
nebo i většinou akademické komunity se týká i zajišťování kvality, přijetí ESG a jejich implemen-
tace na národní úrovni, a proto se této problematice budeme věnovat podrobněji v následujícím 
odstavci. 

Evropské standardy a směrnice pro zajišťování kvality 
v evropském prostoru vysokého školství

Přijetí společných standardů pro zajišťování kvality (2005) zhruba pět let poté, co akademická 
komunita na svém konventu v Salamance vyjádřila k příliš velké integraci a společným postupům 
v procesech zajišťování kvality svůj zásadní nesouhlas, se bez důkladného prostudování tohoto 
dokumentu může jevit jako velký problém. 

Pro pochopení záměru ENQA je velmi důležitá rozsáhlá úvodní část tohoto dokumentu, která 
obsahuje podrobné shrnutí, kontext, cíle a principy standardů a velmi jasně vykládá jejich účel 
a obsah. 

Především je potřeba se seznámit s výkladem pojmu „standard“, který je v Evropě chápán různým 
způsobem a proto autoři ESG zdůrazňují, 

že jde o volné vyjádření obsahu tohoto pojmu,  

podložené příklady dobré praxe, 

nikoliv o úzce zaměřené regulativní požadavky (ENQA, 2005).  

Volné vymezení pojmu „standard“ vychází především z toho, že ESG byly připravovány s cílem 
využívání ve všech evropských institucích terciárního vzdělávání, bez ohledu na jejich strukturu, 
funkci, velikost či národní kontext.

V souladu se všemi dokumenty Boloňského procesu ESG zdůrazňují bohatství Evropy spočíva-
jící v rozmanitosti politických, sociálně-kulturních a historických tradic, jazyků a existenci různých 
systémů terciárního vzdělávání. Aby bylo výše uvedené zachováno, standardy a směrnice pro za-
jišťování kvality nesmí být omezující a vyžadovat plnění detailních předpisů. 

ESG vycházejí z generických principů, které by především měly vzbudit všeobecný ohlas a dis-
kusi o rozdílných názorech na kvalitu vzdělávání mezi institucemi, agenturami, akademickou ko-
munitou i studenty. Výraznou charakteristikou ESG je, že se soustřeďují na cíle, nikoliv na způsob, 
jakým jsou cíle dosaženy. 

Standardy a směrnice jsou zpracovány jak pro vnitřní, tak pro vnější zajišťování kvality. Doku-
ment dále obsahuje standardy a směrnice pro agentury provádějící vnější hodnocení kvality, bu-
doucí perspektivy a výzvy a také některá velmi konkrétní doporučení týkající se vlastního hod-
nocení a práce panelu pro vnější hodnocení kvality. K dokreslení obrázku o standardech a směr-
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nicích uveďme volnou interpretaci prvního standardu a příslušné směrnice týkající se vnitřního 
zajišťování kvality. 

1.1 Politika a procedury pro zajištění kvality
Standard:
Instituce by měly mít politiku a související procedury pro zajištění kvality a standardů svých progra-
mů a kvalifi kací. Měly by se výslovně zavázat k vývoji kultury, která uznává důležitost kvality, a za-
jištění kvality v jejich činnosti. K dosažení těchto cílů by měly instituce vytvořit a realizovat strategii 
pro trvalé zvyšování kvality.

Strategie, politika a procedury by měly mít ofi ciální status a měly by být veřejně dostupné. Svou 
roli by v nich měli hrát také studující a další zainteresované skupiny.

Směrnice:
Ofi ciální politiky a procedury poskytují rámec, v němž instituce terciárního vzdělávání mohou rozví-
jet a monitorovat efektivitu svých systémů zajištění kvality. Pomáhají také vytvořit veřejnou důvěru 
v institucionální autonomii. Politiky obsahují vyjádření záměrů a hlavní prostředky k jejich dosažení. 
Procedurální pokyny mohou obsahovat podrobnější informace o způsobech, kterými je politika pro-
váděna, a představují zdroj informací pro všechny, kdo potřebují znát praktické aspekty provádění 
procedur.

Programový dokument by měl obsahovat:
vztah mezi výukou a výzkumem v rámci instituce; 

institucionální strategii týkající se kvality a standardů; 

organizaci systému zajištění kvality; 

zodpovědnost kateder, ústavů, fakult a další organizačních jednotek a osob za zajištění kvality; 

zapojení studujících do zajištění kvality; 

způsob provádění, monitorování a revidování politiky.(ENQA, 2005, neofi ciální překlad do  

češtiny).

Vhodné je ještě poznamenat, že ESG kladou velký důraz na vnitřní hodnocení kvality, které po-
važují za nezbytné pro budování institucionální kultury kvality a za základní článek celého proce-
su zajišťování kvality ve vysokém školství. Význam vnitřního hodnocení vidí i na evropské úrovni 
a zdůrazňují, že budování a další rozvoj EHEA závisí rozhodujícím způsobem na:

odpovědnosti všech součástí instituce za zajištění jasné formulace obsahu studia a zamýšle- 

ných výsledků; 
připravenosti, ochotě a schopnosti zaměstnanců poskytovat výuku a podporu studujícím, kte- 

rá jim pomůže dosáhnout zamýšlených výsledků; 
včasném, úplném a konkrétním příspěvku k fungování instituce těch zaměstnanců, kteří pro- 

kazují obzvláštní excelenci, odbornost a odpovědnost. 

Aktivity EUA

TRENDS 

EUA je řádným členem Boloňského procesu a v jeho rámci organizuje řadu aktivit. Systematic-
ká a velmi důležitá je práce na dokumentech, které se zabývají výzkumem implementace cílů 
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Boloňského procesu v jeho účastnických zemích. Autory těchto dokumentů, nazývaných TRENDS, 
jsou přední odborníci a výzkumníci v oblasti vysokého školství. Hlavním účelem TRENDS je po-
skytnout informaci o situaci v zemích procesu pro pravidelná setkávání ministrů odpovědných 
za vysoké školství, která jsou doprovázená shromážděními akademických pracovníků a studentů. 
Dokumenty nemají zcela pravidelnou podobu, výzkumy pro tyto účely prováděné také nejsou 
v jednotlivých obdobích stejně zaměřené, ale jsou obecně velmi významným zdrojem informací. 
Samozřejmě se zabývají i tématikou zajišťování kvality a v nejnovějších TRENDS, zpracovaných 
v roce 2010, můžeme nalézt důležité myšlenky a principy, které mohou být velmi podnětné pro 
naše vysoké školy.

TRENDS 2010 zdůrazňují, že procesy vnějšího zajišťování kvality by se měly rozvíjet v souladu 
s ESG, což především znamená respektování institucionální autonomie a zároveň hledání rovnová-
hy mezi autonomií a odpovědností vysoké školy vůči „vnějšímu prostředí“. Mechanismy vnějšího 
zajišťování kvality by měly podporovat rozvoj různých procesů vnitřního zajišťování kvality a jejich 
hlavní role by měla spočívat v posouzení vnitřních mechanismů a zároveň v respektování toho, že 
za jejich vytváření a rozvoj je zodpovědná především sama vysoká škola. Zásadním požadavkem 
je, aby vnější hodnocení podporovalo diversitu institucí a novinkou, se kterou zatím není mnoho 
zkušeností ani u nás ani na mezinárodní úrovni, je podpora možnosti, aby si vysoká škola vybrala 
pro vnější hodnocení jakoukoliv agenturu, která je součástí EQAR. 

TRENDS 2010 se dále podrobně zabývají charakteristikou mechanismů vnitřního zajišťování 
kvality na základě konstatování, že ve vytváření institucionální kultury kvality bylo mnohé dosa-
ženo, ale pro skutečnou kulturu kvality a pro optimální návaznost vnitřního a vnějšího zajišťování 
kvality je potřeba ještě mnohé udělat. Potvrzují již výše uvedený princip, který předpokládá, že 
vnitřní systémy zajišťování kvality nemusí být stejné nejen pro všechny vysoké školy, ale ani uvnitř 
instituce, protože by měly brát v úvahu rozdílnosti jednotlivých vysokých škol a jejich různá speci-
fi ka. Konstatují, že zajišťování kvality musí být orientované především na zlepšování všech činností 
vysoké školy, avšak že zlepšování je možné pouze tehdy, jsou-li do procesů smysluplně zapojeni 
akademičtí i ostatní pracovníci školy a samozřejmě i studenti. Další podmínkou je, aby procesy za-
jišťování kvality nevyžadovaly neúměrné pracovní zatížení a příliš vysoké fi nanční prostředky. No-
vou myšlenkou, která se objevuje též v komuniké ministrů z Lovaně (2009), je potřeba poskyto-
vání možnosti čerpat pro mechanismy zajišťování kvality spolehlivá a podrobná data a mít přístup 
k různým institucionálním analýzám. Pro české vysoké školy může být velmi podnětná myšlenka 
věnovat se v hodnocení kvality také službám pro studenty. 

Strategické prohlášení (Policy Statement on Quality and Quality Assurance in the EHEA)

Výbor EUA se v říjnu 2010 rozhodl vydat Strategické prohlášení k tématice zajišťování kvality ve 
vysokém školství. V preambuli tohoto dokumentu se potvrzuje, že kvalita vysokého školství zů-
stává stále jedním ze základních principů Boloňského procesu. Vzhledem k narůstajícímu zájmu 
o různé typy rankingů, ale také ke studentským protestům, došla EUA k závěru, že university musí 
znovu opakovat svoji odpovědnost za kvalitu uskutečňovaných činností a podporovat vytváření 
kultury kvality na systémové i na institucionální úrovni. 

EUA doporučuje, aby procesy zajišťování kvality byly založeny na čtyřech základních principech, 
které lze volně interpretovat následujícím způsobem: 

Základní odpovědnost za kvalitu svých činností má vysoká škola. Základním úkolem vnějšího  

zajišťování kvality by mělo být především posouzení vnitřních procesů v instituci.



11SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z 12. SEMINÁŘE
TELČ, 28.– 29. 4. 2011

Institucionální management kvality vyžaduje komplexní přístup, což znamená, že by měl po- 

krývat všechny činnosti vysoké školy: vzdělávání, výzkum a vývoj, službu společnosti a pod-
půrné služby. Zároveň je potřeba, aby řízení kvality bylo odvozeno od základních strategic-
kých cílů instituce.
Kvalitu je třeba pojímat v souvislostech. Je nutné vzít v úvahu diversitu poslání a profi lů insti- 

tucí i národní kontext a tradice. Z toho vyplývá, že neexistuje žádná jednodimenzionální defi -
nice kvality. Procesy zajišťování kvality proto musí být fl exibilní a adaptabilní tak, aby nepotla-
čovaly inovativní a kreativní rozvoj. 
Hlavní cíl zajišťování kvality (vnitřního i vnějšího) je kvalitu zdokonalovat a posilovat důvěru  

mezi všemi zainteresovanými partnery. Aby mohl být tento cíl naplněn, je potřeba udržovat 
rovnováhu mezi odpovědností a zdokonalováním. (EUA, 2010).

Tyto základní principy jsou pak v prohlášení doplněny dalšími podrobnostmi a nově koncipovaný-
mi principy, které se do velké míry shodují s tím, co je pro zajišťování kvality navrhováno/dopo-
ručováno v TRENDS 2010. 

Uveďme podrobněji dvě důležité myšlenky:
První se týká spolupráce mezi různými partnery, která je považována za jeden ze základních fak-

torů úspěchu jednotlivých vysokých škol. Důležitou výzvou pro další desetiletí je proto zajištění 
soustavného a aktivního zapojení všech partnerů – univerzit, agentur pro zajišťování kvality a stu-
dentů, do rozvoje zajišťování kvality a dialogu mezi různými partnery na všech úrovních, kterému 
by měly mechanismy zajišťování kvality napomáhat.

Druhá myšlenka byla již výše zmíněna v souvislosti s TRENDS 2010 a s komuniké ministrů z Lo-
vaně. Zdůrazňuje sběr jasných a spolehlivých dat a provádění analýz činností a dosažených výkonů 
institucí, který bude řízen tak (pokud možno z centrální úrovně), aby byla zajištěna minimaliza-
ce překryvů činností a pracovních nároků. Důležité je totiž nejen zdokonalování kvality, ale také 
zlepšování transparentnosti. Příspěvkem ke kvalitě činností a odpovědnosti vysokých škol je proto 
schopnost podávat jasnou informaci o jejich poslání, činnostech, výkonech a výsledcích, určené 
studentům, zaměstnavatelům a všem dalším partnerům. V této souvislosti jsou zmiňovány globál-
ní rankingy a klasifi kace jako jeden z možných nástrojů transparentnosti. Je však zdůrazněno, že 
s využitím různých indikátorů mohou sloužit k vymezení pozice jedné univerzity ve vztahu k ostat-
ním univerzitám, ale nemohou sloužit stejnému účelu jako vnitřní nebo vnější zajišťování kvality, 
které zkoumá procesy a výsledky s cílem vyslovit názor/posouzení, a které refl ektuje silné stránky 
a případné problémy. 

Mapování univerzit podle projektu podporovaného 
Evropskou komisí 

Sběr dat, která by umožnila dobře popsat poslání a profi l jednotlivých vysokých škol a přispěla tak 
k transparentnosti vysokoškolského systému, byl popsán výše v souvislosti s obsahem Lovaňského 
komuniké, s náměty zpracovanými v TRENDS 2010 i s aktivitami EUA. 

Tuto myšlenku velmi konkrétně podpořila prostřednictvím projektu U-map Evropská komise, 
který koordinoval nizozemský výzkumný ústav CHEPS (Center for Higher Education Policy Stu-
dies). Cílem projektu bylo najít metodiku, jak srozumitelně a jednoduše popsat poslání a pro-
fi ly vysokoškolských institucí a získat tak přehlednou informaci o diversifi kovaných systémech 
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vysokého školství v jednotlivých zemích. Jednalo se tedy o návrh typologie vysokých škol, která 
se vícerozměrným zaměřením výrazně odlišuje od výše zmíněných globálních „žebříčků“. Typolo-
gie umožňuje sdružovat vysoké školy do skupin, charakterizovaných vybranými oblastmi činností, 
dále upřesněnými vždy několika „vnitřními“ indikátory. Velmi důležité je zdůraznit, že typologii 
neužívá jeden integrovaný ukazatel a že vzhledem k její mnohorozměrnosti není cílem řadit insti-
tuce do žebříčku, ale využívat dostupná a spolehlivá data tak, aby s jejich pomocí mohl být respek-
tován institucionální vývoj a fl exibilně měněno zařazení školy do skupin.

Finální zpráva z projektu uvádí, že typologie by
neměla nahradit zajišťování kvality; 

mohla přispět institucím k lepšímu formulování vlastního profi lu institucí (případně jejich  

součástí); 
pomohla najít partnery s obdobným zaměřením pro rozvoj spolupráce (na národní i meziná- 

rodní úrovni);
mohla přispět k jasnému formulování vlastních silných stránek a jejich rozvoji; 

mohla podpořit další diversifi kaci (v systému vysokého školství, ale případně i uvnitř institucí); 

umožnila vhodné využití benchmarkingu mezi institucemi v typologických skupinách.  

Výsledný návrh typologie, podrobně vysvětlený v závěrečné zprávě z projektu U-map (van Vught 
et al., 2010) využívá šesti oblastí, které mohou dobře popsat celkový charakter vysokoškolské in-
stituce: vzdělávací profi l (teaching and learning profi le), výměna znalostí knowledge exchange), 
profi l studentů (student profi le), internacionalizace (international orientation), výzkumná v vývo-
jová činnost (research involvement), regionální role (regional engagement). Autoři typologie uží-
vají grafi cké vyjádření tohoto „popisu“, které je velmi názorné a může jasně a přehledně poskyt-
nou názor o celém systému vysoké školství i o jeho jednotlivých institucích (viz. např. van Vught 
et al., 2010: 37, 39). 

Informace o metodice se poměrně rychle rozšiřuji a jsou patrně pro řadu zemí atraktivní, jak je 
možné dokumentovat na tom, že modifi kaci metodiky pro svoje vlastní účely se rozhodlo odzkou-
šet Estonsko, Portugalsko, Holandsko ve spolupráci s vlámskou komunitou Belgie, Norsko a další 
země se k podobnému kroku připravují.

Evropská komise rozhodla tuto aktivitu dále podporovat prostřednictvím v současné době bě-
žícího projektu U-multirank. Základní myšlenkou tohoto projektu je vícerozměrné porovnávání 
vysokých škol s vyžitím typologických skupin sestavených podle metodiky U-map. „Vizí“ tohoto 
projektu je poskytovat možnost nejrůznějším uživatelům vysokého školství, aby si z dostupných 
dat sami mohli najít profi ly institucí a sestavit jejich pořadí podle vybraných indikátorů (CHERPA-
Network, 2010). 

ESG v evropských projektech
Implementace ESG v mechanismech zajišťování kvality je předmětem různých diskusí, ale také 
projektů, které se snaží zjistit zkušenosti a případné problémy, které mohou vznikat. 

Důležitý projekt se jménem „Mapping the Application and Implementation of the ESG“ (MAP-
ESG) koordinuje ENQA, konsorcium projektu tvoří E4 Group, reprezentanti EUA jsou členy Řídící 
skupiny projektu a administrativu zajišťuje EUA Sekretariát. EUA zveřejnila na své www stránce 
důvody, které vedly k předložení tohoto projektu do Lifelong Learning Programme. Od ofi ciálního 
přijetí ESG na Bergenském summitu ministrů v roce 2005 byla dána vysokým školám již několikaletá 
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možnost standardy implementovat a získat zkušenosti s jejich používáním, z nichž některé navrhují 
revizi ESG. Autoři ESG se dohodli, že před zahájením diskuse o revizi je potřeba zmapovat zkušenosti 
různých zainteresovaných partnerů a jejich názory na to, zda a do jaké míry je revize ESG potřebná/
nutná (http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance/projects/map-esg.aspx). 
Cílem zmíněného projektu je mapovat zkušenosti s implementací a užíváním ESG u různých uži-
vatelů vysokého školství a na základě získaných výsledků na otázku o možné revizi ESG odpově-
dět. Předběžné výsledky projektu jsou očekávány již na podzim letošního roku (2011) a výsledná 
zpráva v lednu 2012. Výsledky budou rozšířeny prostřednictvím konference navazující na schůzku 
Boloňa Follow-up Group v únoru 2012. 

Implementací ESG v systémech vnitřího hodnocení kvality se zabývá project “Identifying barriers 
in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level 
and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR)“, řešený také v rámci 
Lifelong Learning Programme. Koordinátorem projektu je Centrum pro studium vysokého škol-
ství, v. v. i. a partneři projektu univerzity a výzkumné instituce šesti evropských zemí (University of 
Strathclyde (UK), University of Latvia (Lotyšsko), Warsaw School of Economics (Polsko), Centre for 
Research in Higher Education Policies (Portugalsko), Universita Konstantina Filosofa v Nitře (Slo-
venská republika), Center for Higher Education Policy Studies (Nizozemsko). 

Projekt si klade za cíl zkoumat implementaci ESG ve vnitřních systémech hodnocení kvality 
v různých oblastech činnosti vysokých škol včetně návaznosti na středoškolský vzdělávací sektor, 
a jak je zřejmé již z názvu projektu, hledat bariéry, které implementaci brání a nacházet příklady 
dobré praxe, které je možné doporučit k využití. 

Průběžnými výsledky projektu, zveřejňovanými na jeho www stránce (www.ibar-llp.eu) budou 
komparativní studie o implementaci ESG pro hodnocení kvality v různých oblastech činností vyso-
kých škol. Na konci roku 2013 bude vydána výsledná syntetická studie a knižní publikace. 

Závěr
Zajišťování kvality činností vysokých škol je jednou z nejdůležitějších priorit rozvoje vysokoškol-
ských systémů. Zároveň jde o velmi složitou komplexní záležitost a mechanismy zajišťování kva-
lity jsou stále vysoce různorodé jak na národních úrovních, tak na úrovni institucionální. Snaha 
o harmonizaci činností v oblasti zajišťování kvality v rámci Boloňského procesu nebyla všeobecně 
podporována, spíše naopak – akademická komunita poměrně ostře vystupovala proti případné ev-
ropské agentuře pro zajišťování kvality a všem různým snahám po organizované spolupráci v této 
oblasti. Přesto došlo již v roce 2000 ke zřízení ENQA a po diskusích o této tématice byla nako-
nec ministry odpovědnými za vysoké školství přijata řada harmonizačních opatření. Byly to nejen 
Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v EHEA, ale následně i registr agentur pro zajišťování 
kvality (EQAR) a již po několik let je organizováno Fórum kvality, sloužící k všeobecné diskusi tý-
kající se kvality vysokého školství. 

Možnost vzájemného setkávání a výměny názorů může rozvoji zajišťování kvality napomáhat 
a proto je Fórum kvality vesměs přijímáno pozitivně. Očekávání spojená se zřízením EQAR byla 
a jsou poměrně ambiciózní, ale je ještě příliš brzy na jakékoliv hodnocení zda a v jaké míře byla 
naplněna. 

Nabízená a očekávaná implementace ESG na institucionální i národní úrovni je předmětem dis-
kusí i mezinárodních projektů, které by mohly ukázat pozitiva i případné problémy. Může se zdát, 
že zavádění a využívání mezinárodních standardů v systémech zajišťování kvality je právě to, co 
akademická komunita kritizovala a považovala za ohrožení, kterému je potřeba zamezit. Podrobné 
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studování standardů však ukáže, že se jedná o moudrá doporučení, jak systémy vnitřního i vněj-
šího hodnocení budovat a rozvíjet a že mnohá z nich jsou v řadě zemí na národní i institucionální 
úrovni v různých modifi kacích již implementována. Samozřejmě to neznamená, že by se neměla 
vést o ESG diskuse a na jejím základě jednotlivé standardy upravovat tak, aby skutečně sloužily 
k rozvíjení kultury kvality v nejširším slova smyslu.
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Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých 
škol (materiál pracovní skupiny ČKR)
Vladimír Večerek a kol. 1

1 Tento příspěvek vznikl na základě systému vytvořeného v rámci pracovní skupiny ČKR ve složení prof. Večerek, prof. Me-
dek, doc. Műnsterová, doc. Fišer, doc. Vochozka, prof. Močkoř, Mgr. Nantl, i když ne vždy v souhlasu v jednotlivostech 
u všech členů skupiny, a dále za přispění připomínek prof. Štecha, prof. Ribky a doc. Koláře a vycházel z dalších 
připomínek a námětů členů ČKR. 

ABSTRAKT

Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol je dnes vyžadováno na všech úrovních ovlivňujících 
vně činnost vysokých škol. Hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol lze provádět na základě 
ukazatelů společných všem vysokým školám – takové hodnocení lze provádět každoročně, hodno-
cení na základě specifi ckých ukazatelů společných jen pro určité typy a skupiny vysokých škol – lze 
provádět 1x za 3–5 let, a hodnocení prováděné skupinou expertů na místě, které je velmi podrobné 
a lze jej provádět 1x za 10 let. Byl podrobněji vypracován systém hodnocení kvality výkonnosti vy-
sokých škol podle společných ukazatelů hodnotící oblast vzdělávání, výzkumu, mezinárodní otevře-
nosti, odborných činností, celoživotního vzdělávání a prestiže vysoké školy. Systém je třeba ověřit na 
konkrétní situaci vysokých škol v České republice a upravit jeho nastavení na základě provedeného 
ověřování a simulací. Vytvořený systém může být jedním z možných systémů pro hodnocení výkon-
nosti a kvality vysokých škol podle společných ukazatelů. Hodnocení výkonnosti a kvality vysokých 
škol je významným nástrojem k rozpoznání kvalitních vysokých škol a pro jejich motivaci dosahovat 
dalšího kvalitativního rozvoje, a také k rozpoznání vysokých škol, které stanovené výkonnosti a kvali-
ty nedosahují a k jejich motivaci zaměřit se na rozvoj oblastí, které jejich kvalitativní úroveň zvýší na 
potřebnou úroveň.
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Úvod
Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol je v současné době zřejmá. Vyžaduje ji dnes 
veřejnost (média), politická reprezentace státu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, smě-
řuje k ní Akreditační komise, potřebují ji i vysoké školy. 

Zásady hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol
Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol by mělo vycházet z následujících zásad. Hodnocena 
by měla být celá instituce – vysoká škola vystupuje jako celek, je tak vnímána veřejností, řídícími 
orgány i dalšími institucemi a vysokými školami u nás i v zahraničí. Hodnocení by měly podléhat 
všechny zásadní oblasti činnosti vysoké školy. Hodnocení by mělo probíhat na základě snadno do-
stupných informací o vysoké škole a jejich snadné ověřitelnosti. Hodnocení by mělo probíhat na 
základě hodnot, indikátorů a popisů vztahujících se k dané vysoké škole bez jejich přepočtu na jiné 
instituce nebo skupiny institucí. Hodnocení by mělo zahrnovat diverzifi kaci vysokých škol. Hod-
nocení by mělo být víceúrovňové vycházející z různé úrovně dosažitelnosti a podrobnosti údajů 
o vysoké škole a tomu by také měla odpovídat doba platnosti tohoto posouzení.

Úrovně hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol
Úrovně hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol lze rozlišit podle ukazatelů a dostupnosti 
potřebných údajů na hodnocení na základě společných ukazatelů všem vysokým školám – takové 
hodnocení lze provádět každoročně, hodnocení na základě specifi ckých ukazatelů společných jen 
pro určité typy a skupiny vysokých škol – takové hodnocení lze provádět 1x za 3–5 let, a hodno-
cení prováděné skupinou expertů na místě – takové hodnocení je velmi podrobné a lze jej prová-
dět 1x za 10 let. 

A) Hodnocení na základě ukazatelů společných všem vysokým školám

Hodnocení na základě společných ukazatelů všem vysokým školám představuje postup, který za-
hrnuje následující:

Stanovení oblastí a ukazatelů výkonnosti a kvality vysokých škol – oblasti představují zejména 1. 
hlavní činnosti vysokých škol (např. vzdělávací, výzkumná, mezinárodní otevřenost, odborná 
činnost, celoživotní vzdělávání), ukazatelé představují hodnoty ukazatelů, indikátory a popisy 
(dále též ukazatelé) charakterizující jednotlivé činnosti vysoké školy z pohledu jejich výkonnos-
ti a kvality. Výběr těchto ukazatelů nebude nikdy úplný a optimální, nicméně takovéto oblasti 
a ukazatele nepochybně stanovit lze.
Určení hodnot (popisu) požadované výkonnosti a kvality – hodnoty požadované výkonnosti 2. 
a kvality pro jednotlivé ukazatele, indikátory a popisy lze získat např. na základě hodnot dosa-
hovaných jednotlivými vysokými školami a jejich posouzením lze stanovit jejich požadovanou 
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úroveň považovanou jako potřebnou – optimální, maximální, uvažovanou (stanovení výchozí 
empirické normy).
Získání hodnot odpovídajících skutečnému stavu výkonnosti a kvality – tyto hodnoty ukaza-3. 
telů, indikátorů, popisy lze získat na základě údajů dostupných z jednotlivých vysokých škol 
nebo z MŠMT. 
Limitace získaných hodnot ukazatelů výkonnosti a kvality. Hodnoty dosažené jednotlivými 4. 
vysokými školami je nezbytné limitovat, tj. stanovit maximální možnou hodnotu skutečného 
stavu v daném ukazateli tak, že překročení této hodnoty již nebude v dalším hodnocení uvažo-
váno. Tato limitace zamezí převážení jedním ukazatelem ukazatele ostatní a má význam v zajiš-
tění vyváženosti celého systému hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol. 
Porovnání hodnot (popisů) požadovaného a skutečného stavu – rozdíl hodnot požadované-5. 
ho a skutečného stavu vyjadřuje odchýlení od požadovaného stavu v daném ukazateli v jed-
notkách ukazatele. Tyto hodnoty lze však přepočítat a vyjádřit na stupnici společné pro všech-
ny ukazatele. Jestliže požadovaná hodnota představuje hodnotu = 1, pak lze přepočtem získat 
skutečnou hodnotu v intervalu od 0 do 1 a tím vyjádřit odchýlení od požadované hodnoty 
u všech ukazatelů na stejné stupnici v intervalu od 0 do 1. 
Určení hranice významného rozdílu od požadovaného stavu – významnost rozdílu vyplývá ze 6. 
vzdálenosti přepočtené hodnoty skutečného stavu od hodnoty 1, tzn. že rozdíl je zřejmý a ne-
musí být vyjadřován jiným dalším způsobem. Hranice však může být určena podle požadavku 
na dodržení plnění dalšího ukazatele výkonnosti a kvality vysokých škol.
Určení váhového ohodnocení každé oblasti a každého ukazatele – váhové ohodnocení každé 7. 
oblasti vyjadřuje důležitost oblasti ve srovnání s ostatními oblastmi. Souhrn vah všech oblastí 
musí být roven 1, váhové ohodnocení každého ukazatele vyjadřuje jeho důležitost ve srovnání 
s ostatními ukazateli v dané oblasti. Souhrn vah všech ukazatelů v dané oblasti musí být roven 
váhovému ohodnocení dané oblasti.
Zjištění plnění výkonnosti a kvality v daném ukazateli po započtení jeho váhového ohodnoce-8. 
ní. Skutečná hodnota plnění daného ukazatele přepočítaná na hodnotu v intervalu od 0 do 1 
se dále přepočítá na váhové ohodnocení daného ukazatele. 
Hodnocení výkonnosti a kvality v dané oblasti. Součet hodnot pro všechny ukazatele dané 9. 
oblasti (po přepočítání na váhové ohodnocení jednotlivých ukazatelů) představuje hodnocení 
plnění ukazatelů výkonnosti a kvality v dané oblasti, přičemž maximální možná dosažená hod-
nota je hodnota váhového ohodnocení dané oblasti. Takto lze získat ohodnocení výkonnosti 
a kvality pro danou oblast samostatně a takto navzájem porovnávat hodnoty různých vysokých 
škol pouze pro danou oblast.
Celkové hodnocení výkonnosti a kvality vysoké školy. Součet hodnot pro všechny oblasti (po 10. 
přepočítání na váhové ohodnocení ukazatelů) představuje hodnocení plnění ukazatelů výkon-
nosti a kvality vysoké školy, přičemž maximální možná dosažená hodnota je hodnota 1. Takto 
lze získat ohodnocení výkonnosti a kvality celé vysoké školy (tj. ve všech hodnocených oblas-
tech) a takto navzájem porovnávat celkové hodnoty různých vysokých škol.

Vyjádření plnění poslání vysokých škol
Poslání vysokých škol, ve smyslu zdali se jedná o univerzity zaměřené na výzkum s dosahováním 
významných vědeckých výsledků, nebo zda-li se jedná o univerzity s výzkumnou a vzdělávací čin-
ností, u nichž je převažující činnost vzdělávací, nebo zda-li se jedná o neuniverzitní vysoké školy 
s velmi malým rozsahem výzkumné činnosti a se zcela dominantním rozsahem vzdělávací činnosti, 
vyplývá z jejich převažující činnosti. Hodnotit by se proto mělo naplňování poslání, ke kterému 
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se příslušná vysoká škola přihlásí. Tzn., že každá vysoká škola by měla být posuzována z pohledu 
výkonnosti kvality podle toho, jak plní své poslání.

Přepočet plnění ukazatelů u výzkumné (umělecké) univerzity by měl přinést vyšší ohodnoce-
ní této vysoké školy u ukazatelů výzkumu (umělecké činnosti) a při neplnění ukazatelů výzkumu 
(umělecké činnosti) pak nižší ohodnocení této vysoké školy. U univerzity obecné by přepočet pl-
nění ukazatelů měl přinést vyšší ohodnocení této vysoké školy u ukazatelů vzdělávání a při nepl-
nění ukazatelů vzdělávání pak nižší ohodnocení této vysoké školy. U neuniverzitní vysoké školy by 
přepočet plnění ukazatelů měl přinést ještě vyšší ohodnocení této vysoké školy u ukazatelů vzdě-
lávání a při neplnění ukazatelů vzdělávání pak ještě nižší ohodnocení této vysoké školy.

Systém hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol představuje systém zahrnující všechny 
oblasti nejvýznamnějších činností vysokých škol, hodnotí je podle ukazatelů, ukazatele porovnává 
s optimálními (maximálními) hodnotami a vzájemný poměr významu mezi oblastmi a ukazateli řeší 
určením váhy významu, poslání vysoké školy následně řeší přepočtem posílení nebo oslabení pří-
slušné hodnoty oblasti podle zvoleného poslání vysokou školou s výsledným vyjádřením úrovně 
plnění výkonnosti a kvality vysoké školy jednou obecně srozumitelnou hodnotou.

Možné nedostatky systému jsou následující : vymezit hodnocené oblasti nelze zcela objektivně, 
vymezit jednotlivé ukazatele nelze zcela objektivně, stanovení limitních hodnot bude vždy zatí-
ženou určitou chybou, stanovení vah pro jednotlivé oblasti a jednotlivé ukazatele bude zatíženo 
vždy určitou chybou vyplývající ze zamření použití daného systému, defi nice jednotlivých ukazate-
lů může zpočátku přinášet nejednoznačný výklad. Uvedené nebo obdobné nedostatky však bude 
mít každý vznikající systém hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol a tyto nedostatky by ne-
měly být důvodem odmítnutí provádění hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol.

Uvedené nedostatky však lze řešit, a to počátečním nastavením systému na určité hodnoty, je-
jich ověření na konkrétní situaci vysoký škol a upravení nastavení systému na základě provedené-
ho ověřování a prováděných simulací.

B) Hodnocení na základě specifi ckých ukazatelů výkonnosti a kvality vysokých škol

Toto hodnocení představuje hodnocení vysokých škol na základě ukazatelů, indikátorů a popisů 
výkonnosti a kvality specifi ckých pro některé skupiny vysokých škol. Takové hodnocení může být 
prováděno zpravidla jednou za 3–5 let. Předpokládá se vypracování odpovídající systému na zá-
kladě řešení IPN projektu zaměřeného na kvalitu vysokých škol. 

C) Hodnocení vysokých škol skupinou expertů na místě

Takové hodnocení vychází ze zpracování sebehodnotící zprávy dané vysoké školy zpracované pod-
le stanovené struktury, obsahující za určitý počet let zpětně popis, hodnoty ukazatelů a indikátory, 
komentáře a uvedení dalších souvislostí, skutečností a specifi k dané vysoké školy. Na tuto zprávu 
navazuje posouzení experty na místě ověřující údaje této sebehodnotící zprávy a posouzení dané 
vysoké školy v době expertní návštěvy. Na závěr této expertní mise se vypracovává hodnotící zprá-
va experty s jednoznačným souhrnem posuzujícím výkonnost a kvalitu vysoké školy ve všech ob-
lastech její činnosti a obsahující doporučení pro další zlepšení činnosti vysoké školy. Takové hod-
nocení může být prováděno zpravidla jednou za 10 let. Předpokládá se, že takové institucionální 
hodnocení může být předmětem činnosti např. Akreditační komise.
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Závěr 
Hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol je významným nástrojem k rozpoznání kvalitních 
vysokých škol a k jejich motivaci dosahovat dalšího kvalitativního rozvoje, a také k rozpoznání vy-
sokých škol, které stanovené výkonnosti a kvality nedosahují a k jejich motivaci zaměřit se na roz-
voj oblastí, které jejich kvalitativní úroveň zvýší na potřebnou úroveň.

Příloha: 
Bližší podrobnosti hodnocení na základě společných ukazatelů všem vysokým školám 

Oblasti činnosti, ukazatelé kvality a výkonnosti a jejich ohodnocení váhou významuI) 
Oblast vzděláváníA) 
Zájem uchazečů o studiumA1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,02
Zajištění akreditovaných oborůA2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,15
Zajištění výuky akademickými pracovníky s PhDA3) . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05
Zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníkůA4)   . . . . váha=0,08
Úspěšnost studentů ve studiuA5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05
Uplatnitelnost absolventů A6)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,40

Oblast vědy, výzkumu a umělecké činnostiB) 
Rozsah věd., výzk. a uměl. činnosti ve vztahu k počtu akad. prac.B1) . . . váha=0,15
Rozsah věd., výzk. a uměl. činnosti ve vztahu k počtu studentůB2)   . . . . váha=0,20
Zastoupení akademických pracovníků vyšší kvalifi kaceB3)   . . . . . . . . . . . váha=0,05

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,40

Oblast mezinárodní otevřenosti C) 
Počet cizinců (platících) studujících na VŠC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05
Počet vyjíždějících studentů (na dobu nejméně 5 pracovních dní)C2) . . . váha=0,01
Počet přijíždějících studentů (na dobu nejméně 5 pracovních dní)C3)   . . váha=0,01
Počet vyjíždějících ak. prac. (na dobu nejméně 5 pracovních dní)C4) . . . váha=0,01
Počet přijíždějících ak. prac. (na dobu nejméně 5 pracovních dní)C5)   . . váha=0,01

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,09

Oblast odborné činnostiD) 
Rozsah odborné činnostiD1)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05

Oblast celoživotního vzdělávání E) 
Rozsah celoživotního vzděláváníE1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,05

Oblast prestiže vysoké školy F) 
Prestiž na nadnárodní úrovniF1)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,01

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . váha=0,01
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Přepočet váhového ohodnocení oblastí na poslání vysoké školy II) 
A) Oblast vědy, výzk. a uměl. čin. původní váha koefi cient přepočtená váha
Univerzity výzkumné 0,40 1,33 0,532
Univerzity umělecké 0,40 1,33 0,532
Univerzity (obecné) 0,40 0,67 0,268
Neuniverzitní vysoké školy 0,40 0,33 0,132

A) Oblast vzdělávání původní váha koefi cient přepočtená váha
Univerzity výzkumné 0,40 0,67 0,268
Univerzity umělecké 0,40 0,67 0,268
Univerzity (obecné) 0,40 1,33 0,532
Neuniverzitní vysoké školy 0,40 0,67 0,668

C) Oblast mezinárodní otevřenosti se nepřepočítává

D) Oblast odborné činnosti se nepřepočítává

E) Oblast celoživotního vzdělávání se nepřepočítává

E) Oblast prestiže vysoké školy se nepřepočítává
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3 
Hodnocení kvality vysokých škol 
z pohledu Akreditační komise
Vladimíra Dvořáková

ABSTRAKT

Akreditační komise se dlouhodobě zabývá hodnocením kvality vysokých škol, kterou v posledních 
letech spojuje s akreditacemi. Tyto aktivity přinesly velké množství zkušeností, které by měly být 
zohledněny při posuzování kvality vysokých škol. Velmi podstatným kritériem pro hodnocení kva-
lity vysoké školy je schopnost formulovat svou misi, vytvořit kvalitní systém vnitřních kontrolních 
mechanismů. Často podceňovaná je role akademické obce, která může výrazným způsobem přispět 
k růstu kvality vzdělávací i odborné činnosti.

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
předsedkyně Akreditační komise ČR Akreditační komise ČR 

e-mail: Vladimíra.dvorakova@vse.cz
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Úvodem
Kromě toho, že Akreditační komise vydává stanoviska k žádostem o akreditaci, podstatnou část 
svého času věnuje hodnocení kvality vysokých škol, respektive hodnocení kvality uskutečňova-
ných akreditovaných programů. Od roku 2007 se snaží o propojení hodnocení institucí s procesy 
reakreditace studijních programů, věnovala a věnuje zvýšenou pozornost hodnocení kvality výuky 
na pobočkách, v současnosti navíc probíhá hodnocení všech doktorských studijních programů. 
Tyto aktivity přinesly obrovské množství zkušeností, které mohou být využity při přípravě legisla-
tivních změn vysokoškolského prostředí i být podnětem pro různé projekty zabývající se hodnoce-
ním kvality vysokých škol. Zprávy ze všech realizovaných hodnocení lze nalézt na webové stránce 
Akreditační komise www.akreditacnikomise.cz.

Mise
Hodnocení vysokých škol by nikdy nemělo sklouznout v prostou snahu vytvářet jakési jednoduché 
žebříčky kvality. Klíčovým bodem hodnocení musí být kvalitně vypracovaná mise škole, tj. defi -
nování toho, jaké cíle vzdělávacího procesu si vysoká škola klade. Pokud tato mise není v rozporu 
s požadavky na minimální standardy vysokoškolského vzdělávání (základní kvalifi kační rámec), je 
potřebné dále hodnotit, jak dalece této misi odpovídá sebehodnotící zpráva instituce, dlouhodo-
bý záměr jejího vývoje, výroční zpráva. Z defi nice mise školy se pak odvíjí i hodnocení personální-
ho zabezpečení, hodnocení tvůrčí, vědecké a výzkumné nebo umělecké činnosti, hodnocení pu-
blikačních aktivit, spolupráce s praxí, uplatnění absolventů, představ o profesionalitě a efektivitě 
řízení dané instituce.

Kontrolní mechanismy
Součástí hodnotících přístupů musí být kvalita vnitřních kontrolních mechanismů. Základem je 
transparentnost a ověřitelnost studijních procesů, dodržování vnitřních předpisů a řádů, jasně 
defi nované a transparentní postupy při uznávání předmětů absolvovaných na jiných školách. Dů-
ležitý je i systém hodnocení kvality výuky ze strany studentů, dlouhodobý kontakt s absolventy 
a refl exe jejich zkušeností. Je nutné rehabilitovat pojem „akademická obec“, zajistit pluralitu aka-
demických přístupů a posilovat akademickou samosprávu a to i na soukromých školách. Je nutné 
si uvědomit, že institut akademické obce (v různých podobách a pod různými názvy) a princip 
plurality bádání stály u zrodu naší civilizace. Nejde jen o roli volených orgánů (senátů), ale také 
například o roli akademické či vědecké nebo umělecké rady. Ty jsou často vnímány pouze jako ne-
funkční „ozdoba“, kde jednotliví členové z řad významných osobností mají zvyšovat prestiž školy, 
nikoli ale pomáhat při vyhodnocování či zvyšování kvality vzdělávací činnosti. V tomto smyslu na-
stavení „kontrolních mechanismů“ je důležitým zdrojem informací o kvalitě dané instituce.

Posílení zodpovědnosti škol
Takto pojatý přístup k hodnocení významným způsobem posiluje odpovědnost institucí za roz-
sah i kvalitu uskutečňovaných studijních programů. Nevhodně stanovená mise, kterou škola 
není schopná naplnit, nerealistická a neobjektivní sebehodnotící zpráva, nedostatečné reakce na 
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stávající problémy, nesplnění podmínek akreditace (třeba i jen v konzultačních střediscích či na 
pobočkách), nedodržování vnitřních předpisů či jejich špatné nastavení, to vše je dokladem ne-
kvalitního managementu školy. V takovém případě, pokud jde o závažnější problémy a pochybení, 
je nutné sankce vztahovat k instituci jako takové.

Závěrem
Nastíněné přístupy, které vycházejí ze zkušenosti Akreditační komise, nejsou nijak převratné ani 
přehnaně sofi stikované. Přesto se při hodnoceních škol setkáváme velmi často se situací, kdy tyto 
základní přístupy jsou naprosto ignorovány. Vedení vysokých škol často vyzývá Akreditační komi-
si, aby se opírala při svých závěrech o jasně kvantifi kovatelné údaje. Ty mohou pomoci, ale pouze 
orientačně, při hodnocení kvality je nutné se dostat hlouběji k logice fungování dané instituce se 
všemi výše zmíněnými náležitostmi a principy. Pokud zůstaneme jen u jednoduchých žebříčků, ne-
průkazně vytvářených vztahů a korelací, tak nikdy kvalitu našeho vysokého školství (ve všech jeho 
stupních) nebudeme moci posunout.
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Extract from the Report on Transnational 
Higher Education in the Czech Republic
Douglas Hajek 1

1 Originally prepared for Helena Šebková, Director of the Centre for Higher Education Studies – Czech Republic, 
September 2010. The full report is available from the author.

ABSTRACT

There is no systematic collection of information about the activities of international universities or 
foreign degree programs in the Czech Republic, and without such information there is little opportu-
nity to address issues of whether the provision of foreign degree programs is strong or weak, of high 
quality or low, a threat or an opportunity. Further, without such information it is diffi cult to con-
sider how the Czech higher education sector may interact with the transnational higher education 
sector and whether to reconsider current policies and methods of interacting. This project has three 
objectives: to map current transnational higher education activities, to ascertain current interaction 
between the foreign and domestic sectors, and to analyze the new information and data brought 
forward in this report. The full report is divided into 6 sections, of which just a part of section 1 and 
section 2 is presented here: Section 1: Introduction, Section 2: Transnational Education in the Czech 
Republic, Section 3: Interaction with the National Higher Education Sector, Section 4: Quality and 
Policy, Section 5: Key Issues, Section 6: Recommendations

Douglas Hajek, MBA
director Prague College

e-mail: doug@praguecollege.cz
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Context
No previous report focusing on TNE activities in the Czech Republic is extant, although a number 
of studies over the last nine years provide points of reference for the current project.

The Recognition, Treatment, Experience and Implications of Transnational Education in Central 
and Eastern Europe 2002–2003 was a report led by Ulf Öhlund for the Swedish National Agency 
for Higher Education, hereafter referred to as the Öhlund Report (Öhlund 2003). This report was 
an extension of the Transnational Education Project Report on Western Europe that was commis-
sioned in 2001 by the Confederation of European Union Rectors’ Conferences, now the European 
Universities Association (EUA), and led by Stephen Adam of the University of Westminster, here-
after referred to as the Adam Report (Adam 2001). Both reports provide an important framework 
for situating the current project in the context of European TNE.

MSMT commissioned a report in 2009, subsequently made public in 2010, analyzing the im-
plementation of the European credit transfer system in Czech universities and Joint/double/mul-
tiple degrees, hereafter referred to as the Alevia Report (Alevia 2010). The report was delivered 
by a private higher education consultancy and was originally expected to provide a rationale for 
excluding the provision of Joint/double/multiple degrees from this report. However, the Alevia 
Report uncovered a possibility that some of this activity may be TNE delivery, rather than the joint 
delivery of Czech and foreign degrees that was expected.

Universities UK produced a report entitled The growth of private and for-profi t higher education 
providers in the UK (Universities UK 2010) that provides some current and complimentary insights 
on the provision of foreign degrees in a comparator European country. Although this report is 
specifi c to a different national context, Section 3 looks at providers offering non-UK degrees and 
shows some points of reference in consideration of the development, and potential development 
of TNE activities in the Czech Republic.

The Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education (UNESCO 2005) is a key 
document that refl ects on various threats and opportunities that arise from the delivery of TNE 
education. This document underpins much of the analysis of quality assurance in TNE around the 
world and is a starting point for considering quality issues in TNE activity in the Czech Republic.
The European Student Handbook on Transnational Education (ESIB 2003) was produced by the 
European Student Information Bureau (ESIB), now called the European Union of Students. This 
report identifi es a broad spectrum of opinion, including that of students, about the opportunities 
and problems that they see arising from TNE activities. This report provides a useful comparator 
in considering what the local higher education sector and TNE providers see as threats and op-
portunities in the Czech environment.

Transnational Education in the Czech Republic
The starting point for a classifi cation of TNE activity is the UNESCO and Council of Europe defi ni-
tion of transnational education:

All types and modes of delivery of higher education study programmes, or sets of courses of study, 
or educational services (including those of distance education) in which the learners are located in 
a country different from the one where the awarding institution is based. Such programmes may be-
long to the education system of a State different from the State in which it operates, or may operate 
independently of any national education system (UNESCO & COE 2007, p.5). 
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Programs that are accredited domestically by the ACCR for delivery in English or other foreign 
languages are not considered TNE activities according to the UNESCO defi nition, nor in this re-
port. In these cases the learners are situated in the same country as the awarding institution, 
a Czech-accredited higher education institution (HEI). 

For the purposes of this report, TNE activity in the Czech Republic is divided into the following 
categories:
A. Taught programs with foreign accreditation, offering a degree that can be matched to Czech 

degrees as defi ned by the Higher Education Act, including Bachelors, Masters and Doctoral 
programs.

B. MBA programs, which have no equivalent degree in the Czech higher education system 1

C. Joint/double/multiple degrees taught by Czech institutions, generally in partnership with Eu-
ropean universities.

D. Distance learning programs
E. Permanent ‘Study Abroad’ programs run by foreign universities

These categories represent basic divisions. Although some institutions may exhibit characteristics 
of several categories, the categories do allow for a broad ‘snapshot’ of existing provision to be 
mapped.

For the purposes of the scale and scope report, it was decided that the mapping of TNE provi-
sion would address all fi ve categories, but that the focus of interviews would be on Type A and B 
organizations.

Type C organizations are an unusual category, as the Alevia Report disclosed information that 
many Czech institutions pursuing a strategy of offering Joint/double/multiple degrees might de-
cide to forego the Czech-accredited portion of the degree, rendering the programs examples of 
traditional TNE according to the UNESCO defi nition. The implications of this phenomenon will be 
analyzed later in the report.

Several Type D, or purely distance learning organizations were identifi ed with registered mar-
keting or enrolment operations in the Czech Republic. Certainly there will be individual students 
on other foreign degree distance learning programs; nonetheless, as most previous studies of TNE 
have pointed out, it is an extremely diffi cult task to ascertain how many local students may be in 
distance learning programs that have no local organized presence. Some implications of this area 
of TNE activity in the Czech Republic will be considered in the report.

Two US institutions can be identifi ed as Type E organizations, institutions maintaining a year-
round physical and administrative presence in the Czech Republic to meet the needs of their 
home-campus study abroad students. However, since these universities do not enroll local stu-
dents on either classes or degrees, they remain outside the broad focus of this report.

1 Edexcel (UK), which partners with 2 local organizations, occupies an anomalous place in British higher education, as it 
functions as the awarding body for a particular type of accredited British higher education qualifi cation called the Higher 
National Diploma.
See (http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/Qualifi cationsExplained/DG_10039026) For the purposes of 
statistical presentation in this project, it will be included as a foreign partner, i.e. ‘university.’
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Foreign Institutions Active in the Czech Republic
For the mapping of TNE provision, data was collected from 5 main sources:

A list of institutions offering foreign degree programs prepared by MSMT that is based on  

a voluntary registration process, hereafter called the MSMT List (MSMT 2009). Students of 
TNE programs on the MSMT List have access to social benefi ts under the same conditions as 
Czech students. The MSMT List currently registers 12 institutions and the conditions for being 
included are described on Appendix Four.
The National Youth Information Centre, an agency of MSMT, which compiled a partial direc- 

tory of foreign universities in the Czech Republic (NICM 2010).
The Association of Czech MBA Schools (CAMBAS 2010). 

The websites of  Expats.cz and Prague.tv
Other sources of advertising and promotion. 

A total of 33 institutions offering TNE qualifi cations from 37 universities1 based in 10 foreign 
countries were identifi ed, of which 3 local institutions also operate as constituent parts of Czech 
public universities and 5 local institutions are also Czech private universities. 

A total of 34 of the 37 universities represented appear to be properly accredited under the rules 
and practices of their home countries. Of the remaining 3 universities:

1 is Type A/B in terms of local TNE provision and is certifi ed to operate as a higher education  

institution by the US state in which it is registered; however is listed by the authorities in that 
state as unaccredited. 2

1 is Type D and seems to have neither registration nor accreditation in the US state from  

which it operates.
1 is Type D and offers its own degrees accredited by a US organization that appears to be un- 

recognized by the US Department of Education. 3 

It seems that 1 Type A TNE organization claims a link to a university that appears to be properly 
accredited; however it was not possible to contact the local organization by phone or through the 
business registry, or get any verifi cation that the local organization was legitimate.

The total number of institutions does not include the Czech institutions offering Type C – Joint/
double/multiple degrees. The Alevia Report identifi ed 55 programs of Type C – Joint/double/mul-
tiple degrees at Czech public universities. The mapping of these programs is not a subject of this 
report, and it is unclear from the publicly available shortened version of the Alevia Report how 
many of these programs are running as TNE, rather than joint/double/multiple provision. The Ale-
via report identifi es a number of reasons why some Joint/double/multiple degrees may be solely 
TNE provision (i.e. the Czech degree is not awarded):

Diffi culty caused by organizational and administrative demands of accrediting joint programs  

in the Czech Republic before they are implemented by all members of the consortia.

2 Most US states certify higher education institutions in a separate process from accreditation, which is organized by 
regional and national accreditation agencies recognized by the US Department of Education. This means, in some cases, 
it is possible for an institution to be certifi ed and legally entitled to award degrees, but the degrees are not accredited 
(State of Virginia 2010)

3 According to (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unrecognized_accreditation_associations_of_higher_learning#ci-
te_note-11), accessed 14 August 2010
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Diffi culty to impose the Czech legislative and accreditation requirement that graduation from  

a program require both a dissertation defense and successful completion of state leaving ex-
ams. Apparently the Czech Republic is alone in the EU with this requirement for state exami-
nations (Alevia 2010, p.26) and the students from partner universities may be reluctant to 
take on additional academic requirements.

TNE Subject Areas in the Czech Republic
The subject and disciplines of TNE provision in the Czech Republic cover 7 areas, of which the 
area of Business (including Economics and Management) is by far the largest. 4

27 in Business, Economics, Management 

5 in Law 

5 in Humanities 

3 in Art, Design, Music 

1 in Computing 

1 in Health 

1 in Religion 

Institutional Profi lesChart 1.: 

4 The Alevia Report remarks that most of Type C – Joint/double/multiple degree programs are in business, economics and 
fi nance, as well as some technical subjects

Business, 63.41 %

Business, Computing & ICT, 
Art & Design, 4.88 %

Business, Humanities, 2.44 %

Business, Law, 4.88 %

Design, 2.44 %

Health, 2.44 %

Humanities, 7.32 %

Humanities, Music, 2.44 %

Law, 7.32 %

Religion, 2.44 %



30 HODNOCENÍ KVALITY
VYSOKÝCH ŠKOL

The degrees confi rmed with the 9 institutions that were interviewed include:
18 undergraduate programs 

21 postgraduate  5 programs (including MBAs)
3 doctoral programs 

The degrees presented publicly by the 24 institutions that were not interviewed include:
12 undergraduate programs 

20 postgraduate programs (including MBAs) 

1 doctoral program 

The interviews with TNE leaders, as well as other publicly available evidence, shows that the ra-
tionale for introducing particular programs is overwhelmingly identifi ed as student demand cou-
pled with institutional strengths and goals. 

Several institutions identifi ed Law as being a particularly diffi cult discipline to achieve domes- 

tic accreditation, so TNE provision is an alternative.
One institution identifi ed the emerging demands for higher academic qualifi cations in certain  

professions as the primary motivation for setting up TNE operations to meet domestic Czech 
needs.
Humanities are offered by 2 TNEs with US accreditation and are representative of the empha- 

sis placed on humanities at the undergraduate level by US institutions. One TNE has identi-
fi ed the provision of philosophy and related qualifi cations as its main mission.
Subjects related to Art, including music, are offered by both 2 Type E US institutions, and one  

Type A UK institution.
The institution offering divinity and comparative religion degrees has emerged as a centre for  

international studies in the disciples it covers. 6 )

In most cases, the language of instruction is the language of the home university; however, there 
are some exceptions:

One TNE organization, which is also a Czech university, offers all its UK degrees taught exclu- 

sively in Czech
Several organizations indicated they are considering introducing some Czech-language pro- 

grams, with the agreement of their home universities and their accreditation or quality assur-
ance agencies.
Slovak universities teach in a combination of Czech and Slovak, as both languages are mutu- 

ally understandable to the majority of Czech citizens.
MBA programs run in cooperation with Czech public universities combine Czech and English  

instruction on a single program. 7

5 Postgraduate’ is the British designation of the second higher education cycle, generally Masters level 
programs. American readers will consider this ‘graduate’ study

6 International Baptist Theological Seminary has a 90,000 volume specialist English language public library 
that is unique in the region, and it appears to be moving towards an increasing emphasis on doctoral 
studies and research activities, and away an emphasis on Masters provision.

7 According to the Chairman of CAMBAS, an association and accreditation agency of 10 MBA schools in the 
Czech Republic.
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Interview group
The group of 9 institutions selected for interviews work with 16 different universities.

Origin of foreign university partners (interview group only)Chart 2.: 

X: Country of origin, Y: Number of institutions 

The selected organizations are all on the MSMT List, although some have only a portion of their 
foreign degree programs registered. According to interviews, the discrepancy between the number 
of degrees offered and the smaller number of degrees registered arises from the fact that the pur-
pose of the MSMT List is not to register programs, but to allow students to claim for social and 
health benefi ts as university students.

Some institutions did not register Masters programs since most students would not be enti- 

tled to benefi ts anyway (due to being over 26 years old).
Some institutions did not register Bachelors programs where they felt potential students  

might not be eligible or interested in the benefi ts (for example, if they were targeting not 
Czech or EU citizens).
Slovak institutions have more programs registered than they are now planning to deliver un- 

der the new Slovak accreditation rules that are in effect since 2010. 
Some institutions were surprised that all their own programs were not registered on the  

MSMT List.

Institutional profi les
Of the 9 institutions chosen for interview, 5 function exclusively as TNE providers and 4 operate 
as TNE providers and Czech private universities as well.
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% of teaching at institutions that is TNE (interview group only)Chart 3.: 

X: % of teaching that is TNE (banded to 10), Y: Number of institutions

Of the 5 institutions that do not offer Czech HE programs and are solely TNE providers, 2 rep-
resent universities with regional accreditation in the United States 8, 1 represents a British public 
university, 1 represents a Slovak private university and 1 represents both a Ukrainian and a Rus-
sian private university.

A total of 3 institutions report a contraction in student numbers, while 5 institutions are grow-
ing moderately or greatly in the last few years and 1 institution’s student enrolment is stable over 
the long-term.

The contractions appear to be due to external factors to the organizations. In one case, the  

institution is highly specialized and moving towards a smaller research profi le. In a second 
case, the partner university and regulatory bodies are tightening the operating regime and 
enforcing a reduction in the number of programs on offer. In the third case, demand remains 
high but the institution is heavily reliant on students from Russian-speaking countries and the 
number of successful visa applicants is declining.

Growth appears to be driven by a combination of demand for the particular discipline or jurisdicti-
on of the degree, combined with growing positive reputations. The goals of the institutions appear 
to vary signifi cantly, but the group can be divided into 3 categories:

4 organizations appear to be pursuing a strategy of building an independent higher educa- 

tion institution, broadly addressing all the elements of what would signify a university across 
a number of disciplines and with signifi cant research activity.
3 organizations appear to be pursuing a strategy of representing a strong specifi c discipline or  

program on behalf of a foreign university.
2 organizations appear to be pursuing a strategy of representing a particular discipline or pro- 

gram, but with an independent profi le or brand, not expecting to be working with one exclu-
sive foreign university partner.

8 Regional accreditation is the most common for universities in the USA. Several national accreditation agencies are also 
recognized by the Department of Education for purposes of student loans and funding.
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The categories that defi ne institutional strategy and mission do not align exactly with 
the category separating Czech private universities from exclusively TNE organizations.
Of the 5 institutions that do not function as Czech higher education institutions, 3 do not expect 
to apply for the accreditation of any programs, while 1 is considering applying for accreditation of 
existing programs and 1 is considering applying for accreditation of a new program.

TNE students

It is diffi cult to determine the total size of the TNE student population without a comprehensive 
survey, which the terms of reference of this report do not allow. Nonetheless: 

The 9 interviewed organizations report over 4,800 students in the 2009/10 academic year. 

43 % of these students come from a single institution. 

The average number of students in the remaining TNE organizations would be about 133. 

At least 3 institutions would have TNE student numbers above the average: 690; 466; 340 

Most institutions enroll from 90 % to 100 % of their students as TNE students. 

Just 1 institution reports the opposite profi le – 10 % of their students are registered as TNE stu-
dents and the rest are on Czech study programs. Of the 24 institutions not subject to in-depth 
interviews and data collection, the author of the report believes that an average of 100 students 
per institution would be a rough estimate of total student numbers. The Chairman of CAMBAS 
also estimates a total of 1,000 students from its 10 member institutions.

These institutions could add an estimated 2,400 students to total TNE student numbers. 

Therefore the total number of students in the TNE sector surveyed for this report could be  

approach over 7,000.

The sector represented by the 33 identifi ed institutions would thereby be about 45 % larg-
er than the sector represented by the 9 institutions that were interviewed for this project.
The data on student numbers and type of provision would indicate:

TNE activities are fairly diverse. 

TNE offers a range of programs, although business and management are very dominant. 

US and UK universities account for 65 % of the foreign universities supporting local TNE  

operations.

Many of the TNE institutions have shown very strong growth in the last few years, although sev-
eral report either no growth or relative stability. For various reasons, a few are reporting a decline 
in student numbers. Nonetheless, greater TNE provision overall is expected in the future.

The leaders of the 9 institutions that were interviewed gave rough estimates of total students that 
have completed their programs since they began operating:

13,215 students were taught over a combined total of 63 years of operation, yielding  

a benchmark average of 23 students completing TNE programs per institution per year
These 9 institutions currently report over 4,800 enrolled students, and assuming an estimated  

average period of studies of 3 years, an average of 178 students could be expected to gradu-
ate this year from each institution.
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This represents 7.7 times more than the long-term historical average. 

This represents about 2.2 % of the total number of graduates reported from Czech universi- 

ties in 2008/9 by the Institute for Information on Education (UIV 2009).

This represent about 17 % of the total number of graduates from Czech private universities in 
2008/9 (UIV 2009). Estimates for the TNE sector represented by 33 organizations indicate:

The total size may approach 7,000 students, with 2,333 graduates this year. 

The total size of the TNE sector is almost 3.2 % of the domestic university sector, and equal  

to about 25 % of the Czech private higher education sector. 
If the students on Type C Joint/double/multiple degree programs run by Czech public univer- 

sities, but are not accredited to the Czech system are included, then the estimate of total TNE 
student numbers could increase
It must be remembered that these statistics are highly speculative, although based on the  

data collected at the time of this report.

Source Countries
Higher education statistics are collected from Czech institutions to differentiate between Czech 
and foreign students. Such a simple division would not really help to identify the groups which are 
being drawn to TNE providers, or account for the possible decision drivers involved as students 
choose to enroll with TNE institutions.

For the purposes of this report, data about the origins of students was divided into 5 categories:
Czech nationalsA. 
Permanent residents (legal status)B. 
EU nationals (without visa requirements)C. 
Foreigners without study visa requirements (previously resident in the Czech Republic before D. 
studying, but not having the legal status of permanent residents)
Incoming foreign nationals (with visa requirements)E. 

All the interviewed TNE leaders felt fairly confi dent in estimating student origins according to 
these categories; although they also said they did not collect data in this way.

The institutions fall broadly into 3 categories:
3 report that almost all of their students are either Czechs, EU nationals or permanent  

residents
3 report a profi le of very mixed student origins 

33 % to 50 % Czech students 

14 % to 25 % EU nationals 

15 % to 20 % permanent residents 

0 % to 15 % resident foreigners 

about 25 % incoming foreign nationals 

3 report many more international students than domestic students 

About 75 % incoming foreign nationals 

About 25 % Czech citizens or permanent residents 
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Just Czech citizens (interview group only)Chart 4.: 

X: % of Czech citizens only (banded to 10), Y: Number of Institutions

Extrapolating from this data provided by the TNE providers, about 3,060 students at these institu-
tions are Czech citizens, representing 64 % of all students.

The broad diversity of student origins across the institutions selected for interview also refl ects 
the different missions and strategies of the various institutions. All the leaders were refl ective on de-
mographic and economic trends, and how they might affect future student numbers. All the insti-
tutions were considering how to either strengthen or change their current student origin profi les.

7 institutions seem broadly satisfi ed with their current student origin profi les 

2 institutions were expecting to institute changes in strategic priorities and target markets in  

order to change, or make up for perceived weaknesses in their current student origin profi les.

Most institutions were cautiously optimistic about either growth or relative stability in student 
numbers that would be in line with their organization’s objectives. Of the threats that were iden-
tifi ed, the most discussed were:

Changes in the demographics of the Czech Republic that will signifi cantly lower the intake of  

students in the coming years. This was perceived as a threat by some, and neutrally by most.
Changes in the economic situation of the country, region or world. External economic condi- 

tions were identifi ed as a moderate threat by almost all TNE leaders, but they generally did 
not expect such potential problems to impact signifi cantly on their own student numbers.
Changes or inconsistencies in visa and migration policies of the Czech Republic and EU were  

identifi ed as having a likely impact by all institutions except one, although the scale of that 
impact was expected to be different depending on the profi le of student origins. 
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Tento příspěvek popisuje fungování akademického pracoviště CERGE-EI, které se zaměřuje na oblast 
ekonomického výzkumu a na doktorské studium. V příspěvku jsou popsány hlavní důvody úspěchů 
CERGE-EI ve výzkumu, při evaluacích i při uplatňování absolventů na trhu práce. Příspěvek rozebí-
rá strukturu doktorandského studia a nároky na studenty, akademický život v rámci instituce, formu 
řízení a spravování instituce a způsoby kontrolování kvality. V závěru jsou popsány hlavní výzvy do 
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Historie a poslání CERGE-EI

Akademické pracoviště CERGE-EI je společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd 
České republiky, které se od roku 1991 zaměřuje na oblast ekonomického výzkumu a na doktor-
ské studium. CERGE-EI nabízí moderní postgraduální výuka v ekonomii, kurikulum je založené na 
americkém modelu – tedy odráží postupy na amerických univerzitách. Vyučující a výzkumníci na 
CERGE-EI pochází z celého světa, často se jedná o absolventy prestižních zahraničních institucí, 
studenti taktéž pochází z celého světa, většina jich je ze zemí střední a východní Evropy. PhD, MA 
a MAE program na CERGE-EI mají akreditaci ministerstvem školství amerického státu New York, 
díky čemuž studenti s titulem z CERGE-EI jsou ve stejné pozici, jako kdyby vystudovali na institu-
cích ve Spojených státech.

Původní misí CERGE-EI bylo přinést výuku moderní ekonomie do postkomunistického bloku, 
najít talentované studenty, kteří ale často neměli adekvátní přípravu pro rigorózní studium, dále je 
rozvíjet a snažit se, aby absolventi zůstali v regionu a pomáhali ho dále rozvíjet. V současnosti po-
chází studenti CERGE-EI z celkem více než 30 zemí, v naprosté většině právě ze střední a východ-
ní Evropy. Výzkum a výuku na CERGE-EI zároveň zajišťují členové mezinárodního profesorského 
sboru, kteří získali doktorát na předních světových univerzitách, jako jsou Chicago, Michigan, 
Minnesota, Pittsburgh, Virginia, Johns Hopkins, UCL, LSE.

Tito špičkoví výzkumníci jsou zárukou kvality výsledků CERGE-EI při výzkumu a publikační čin-
nosti, jejichž cílem je publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech. V hodnocení SSRN je 
CERGE-EI na 58. místě z celkem 1 236 ekonomických pracovišť na světě a v rámci hodnocení Re-
PEc je mezi 10 % nejlepšími v Evropě. Výzkumníci CERGE-EI produkují 70 % všech článků v nej-
vyšším tercilu impaktového faktoru v ekonomii v České republice. USAID vyznamenal CERGE-EI 
jako „Centrum excelence při výuce a výzkumu ekonomie“. Kvalitu pracoviště potvrzují i úspěchy 
vyučujících i studentů. Post-doktorand na CERGE-EI Filip Matějka nedávno získal cenu Mladý 
ekonom roku České společnosti ekonomické a Ján Palguta, student druhého ročníku, získal čestné 
uznání pro ekonoma 25 let věku.

Ph.D. studium, akademický život, přínos místní komunitě
Struktura studia se, jak již bylo zmíněno, řídí americkým modelem a výuka i všechny výstupy jsou 
v angličtině. V rámci studia je proto dáván důraz na rozvoj schopnosti používat anglický jazyk, 
důraz je dáván na psaný projev a na schopnost prezentovat. Pro potřeby studentů i výzkumníků 
a vyučujících má CERGE-EI několik zaměstnanců, kteří se výlučně zaměřují na výuku angličtiny 
a pomoc při editování a redigování prací. V rámci studia mají studenti pravidelné konzultace jak 
s vyučujícími z CERGE-EI, tak s hostujícími profesory, kteří nezřídka pocházejí z významných za-
hraničních pracovišť. 

Standardní doktorské studium je pětileté. V prvním roce studia mají studenti společné kuriku-
lum sestávající z mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie a akademického psaní. Během 
druhého roku si mohou vybrat kurzy v specializovaných oblastech: fi nančnictví, pokročilá mak-
roekonomie, průmyslová organizace, mezinárodní obchod, veřejná ekonomie, pokročilá ekono-
metrie atd.) a dále se zdokonalují v akademickém psaní. Zároveň absolvují semináře zabývající se 
metodologií výzkumu. Po absolvování druhého ročníku získají studenti titul M.A. Někteří z nich se 
rozhodnout dále nepokračovat v akademické kariéře a po získání titulu M.A. studium ukončí.
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Studenti, kteří se po absolvování magisterského studia rozhodnou pokračovat v Ph.D. programu 
a pracovat na dizertaci, na začátku třetího ročníku formulují a poté musí před komisí obhájit návrh 
dizertace. Během třetího, čtvrtého a pátého roku pak studenti pracují na dizertaci pod dohledem 
svých profesorů. Při práci na dizertaci je kladen důraz na mezinárodní spolupráci s nejlepšími vý-
zkumnými skupinami v daném oboru. Studenti také v rámci CERGE-EI publikují working papers, 
v kterých často představují své poslední výsledky. Ve čtvrtém ročníku se pro studenty koná jejich 
seminář o dizertaci, při kterém představují průběžný stav svého výzkumu, celý proces je pak v pá-
tém ročníku zakončen obhajobou dizertace před komisí složenou jak z vyučujících CERGE-EI tak 
i z jiných institucí, včetně zahraničních. Každá dizertace musí představovat originální příspěvek do 
ekonomie jako vědy, který je srovnatelný s články v mezinárodních odborných časopisech. 

Z hlediska nákladů na studium je CERGE-EI vůči studentům vcelku přívětivé. Studenti dostávají 
stipendia ve výši 500–1000 dolarů za rok, v závislosti na výsledcích. Financování je zajištěno na 5 
let, podmínkou pro něj je pomoc profesorům při výzkumu a výuce. 

Dlouhodobým úspěchem doktorského programu je to, že absolventi si pravidelně nacházejí za-
městnání v těch nejlepších světových společnostech i institucích. Absolventi CERGE-EI se uplatnili 
na špičkových zahraničních akademických pracovištích, jako je Kellogg Graduate School of Ma-
nagement na Northwestern University, University of British Columbia, či Arizona State Universi-
ty, Georgia State UNiversity, Tilburg, Copenhagen Business School, University of Bonn, Zurich, 
Innsbruck. Absolventi jsou také často zaměstnáni v mezinárodních organizacích jako je Meziná-
rodní měnový fond (tam zamířilo 5 % všech absolventů Ph.D. programu), Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj, Světová banka a další instituce, nebo v centrálních bankách, jako například čes-
ká, kanadská nebo centrální banka USA. Značný počet absolventů nachází zaměstnání v poraden-
ských společnostech a v soukromých fi nančních institucích. 

Práce studentů i akademiků na CERGE-EI je podhoubím pro čilý akademický život. Pravidelně 
se konají semináře o probíhajícím výzkumu (research seminars), každoročně jich proběhne více 
než 50, prezentovalo na nich dokonce 10 nositelů Nobelovy ceny. Studenti mají příležitost pre-
zentovat svou práci a dostat komentáře od svých kolegů a spolupracovníků během neformálních 
„svačinových“ seminářů (brown bag seminars). Na CERGE-EI se také pravidelně konají akademické 
konference (včetně konferencí sítí SED, EALE, FMA, GDN). Na jaře 2010 tak například v budově 
proběhla konference FP7 projektu FINNOV, který se zaměřuje na analýzu veřejných politik v Ev-
ropské unii a návrhy řešení, která mohou být implementována v praxi. V červnu 2011 pak na CER-
GE-EI proběhla konference Prague Economic Meeting, jež dala zejména mladým výzkumníkem 
příležitost prezentovat svou práci. 

Vyučující a studenti na CERGE-EI se nevěnují pouze akademickému výzkumu a výuce, ale při-
spívají i do činnosti společnosti jako celku. Jeden z členů profesorského sboru CERGE-EI je čle-
nem bankovní rady České národní banky, dva jsou členy Národní ekonomické rady vlády (NERV). 
V NERVu se navíc angažovalo i několik studentů CERGE-EI. Analyzování veřejných politik se vě-
nuje projekt myšlenkového centra IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu), které se 
zatím zaměřilo na penzijní a daňovou reformu a reformu veřejných fi nancí a jehož studie a analýzy 
se dočkaly velkého mediálního ohlasu a jsou oceňovány odborníky z praxe. Vyučující a výzkumníci 
na CERGE-EI také aktivně participují v grantových agenturách, vědeckých radách, radí minister-
stvům a veřejné správě, píší články pro média a vystupují v rozhlase i televizi. Důležitým příno-
sem pro ostatní univerzity v České republice je program tzv. Teaching Fellowships, kdy pokročilí 
doktorandi CERGE-EI přednášejí bakalářské předměty na ostatních veřejných univerzitách po celé 
České republice i v zahraničí. Univerzity tak mohou rozšířit nabídku výuky, zejména v angličtině, 
a to při minimálních nákladech.
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Chloubou CERGE-EI je knihovna, která obsahuje jeden z největších knihovních fondů současné 
ekonomické literatury ve střední a východní Evropě a nabízí více než 98 000 svazků: monografi í, 
časopisů, statistických databází, referenčních materiálů, doktorských dizertací a šedé literatury, 
která je z velké části volně dostupná v regálech. Základním pramenem informací je webová apli-
kace katalogu OLIB (Oracle for Libraries). Fond základních časopisů („Core journals“) je přístupný 
v téměř úplné retrospektivitě, ostatní časopisy jsou kompletní od začátku 90. let. Knihovní fond 
obsahuje 342 titulů současných vědeckých časopisů, 600 on-line přístupných elektronických ča-
sopisů v plných textech a noviny. Knihovna byla prvním knihovnickým pracovištěm v ČR s kom-
plexním volným přístupem k fondu. Knihovna je pracovištěm veřejně přístupných informačních 
služeb, které nabízí své služby pracovníkům CERGE-EI studentům, vědcům, akademické a odbor-
né veřejnosti. 

Model řízení a zajišťování kvality
Z právního a administrativního hlediska má CERGE-EI unikátní strukturu. CERGE-EI je společným 
pracovištěm dvou právních entit, Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE) 
Univerzity Karlovy a Národohospodářškého ústavu Akademie věd. V současné době je ředitelem 
CERGE-EI Štěpán Jurajda. Klíčová strategická rozhodnutí činí Výkonná a dozorčí rada CERGE-EI, 
jejímiž členy jsou věhlasní světoví ekonomové jako Jan Švejnar, Philippe Aghion, Alan Krueger, 
John Sutton nebo Gerard Roland. Členové Výkonné a dozorčí rady také schvalují najmutí nových 
vyučujících, vyhodnocují činnost všech výzkumníků a vyučujících a rozhodují o profesorské defi -
nitivě. Pravidelně se účastní seminářů o dizertacích.

Jednou ze základních zásad činnosti CERGE-EI je dlouhodobý důraz na kvalitu, k jejíž kontrole 
jsou využívány interní i externí přístupy. Z interního hlediska jde zejména o důraz na kvalitu jed-
notlivých vyučujících. Ti jsou najímáni na mezinárodním akademickém trhu pro ekonomy, takže 
vyučující musí obstát v mezinárodní konkurenci. Neformální, ale dodržovanou zásadou je, že se 
nepraktikuje „inbreeding“, tj. najímání vlastních absolventů po ukončení doktorátu. Vyučující de 
facto fungují v rámci systému, který nabízí profesorskou defi nitivu, jež je udělována na základě pu-
blikačních výsledků. Všechny kurzy jsou po skončení hodnoceny studenty, takže vyučující i vedení 
instituce dostávají zpětnou vazbu o své práci. Poskytování zpětné vazby je důležité i při výzkumu 
a psaní článků – jak mezi samotnými vyučujícími navzájem, tak i od nich studentům, jak již bylo 
zmíněno výše. Zpětná vazba a hodnocení nestojí jen na splnění formálních kritérií, ale i na odbor-
ném posouzení akademické kvality článků a disertací. 

Neméně důležitá je i externí kontrola kvality. O tu se stará zejména mezinárodní konkurence – 
jak o studenty, tak i o vyučující. Schopnost přilákat kvalitní studenty a vyučující, i občasné neúspě-
chy, kdy je na úkor CERGE-EI přiláká jiná univerzita v zahraničí, jsou objektivním měřítkem kva-
lity pracoviště v mezinárodním srovnání. Formální externí kontrolu zajišťují opakované evaluace 
a přísní kritéria akreditační komise státu New York a již zmíněná externí Výkonná a dozorčí rada.

Výzvy do budoucna
CERGE-EI v tuto chvíli čelí několika výzvám, které jsou dány jak jeho specifi čností jako instituce 
globálního charakteru, tak situací v českém vysokém školství všeobecně, a které se týkají fi nan-
cování a kvality studentů. Ačkoliv CERGE-EI v České republice produkuje 70 % článků v ekono-
mii v nejvyšším tercilu impaktového faktoru, podíl CERGE-EI na „výzkumných výstupech“ podle 
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vzorce RVVI je pouze 16 %, což se odráží v přerozdělování fi nancování. Ani státní fi nancování 
doktorandských programů („normativy“, stipendia“) neodráží kvalitu jednotlivých programů. Na-
víc protože většina peněz z evropských strukturálních fondů není dostupná pro instituce se sídlem 
v Praze, CERGE-EI nemá možnost dosáhnout na stejné prostředky jako mimopražské instituce. 

V rámci těchto fi nančních výzev je ale také třeba dbát na kvalitu výuky i studentů. V postgra-
duální ekonomii se zesiluje konkurence škol ze západní Evropy, které mohou nabídnout štědřej-
ší stipendia pro studenty Ph.D. programů. Zároveň připravenost studentů z mnoha zemí střední 
a východní Evropy na náročné studium zůstává slabá slabá, což si při výuce poté vyžaduje další 
prostředky a úsilí. CERGE-EI se zároveň dál snaží přilákat ty nejlepší výzkumníci, v poslední době 
byli najati Filip Matějka, který získal doktorát z ekonomie na Princetonské univerzitě, a Jakub Stei-
ner, absolvent CERGE-EI, který naposled vyučoval na Kellogg Graduate School of Management na 
Northwestern University ve Spojených státech, kde rozvíjel modely koordinace v teorii her. 

Vzhledem k tomu, že CERGE-EI letos slaví své dvacáté výročí, je dobré si shrnout klíčové faktory 
jeho úspěchu. Základním předpokladem byla a stále zůstává jasně daná vize a mise, která byla a je 
široce sdílená všemi zainteresovanými stranami, jež tuto vizi vzaly za svou a snažily se ji obohatit 
a rozšířit o nejlepší příklady z praxe ze zahraničí. Pro udržení vysoké úrovně výuky zůstává zásadní 
mezinárodní původ profesorského sboru. Důležitou roli hraje i externí Výkonná a dozorčí rada, 
která přináší důležitou mezinárodní expertizu. Výhodou při založení CERGE-EI bylo i to, že se bu-
dovalo zcela od základů a konečně k úspěchu pomohlo i fi nancování ze západních zdrojů v počát-
cích transformace ekonomiky, které však již region opustily. 
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6 
Nadaní a talentovaní studenti 
na vysokých školách
Jiří Mareš

ABSTRAKT

Přehledová studie upozorňuje, že se na českých vysokých školách zatím věnovalo více pozornos-
ti jedné skupině studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. studentům handicapovaným. 
Stranou pozornosti zůstávají (na rozdíl od situace ve vyspělých zemí) studenti nadaní a talentovaní. 
Studie charakterizuje současné názory na vztah dvou klíčových pojmů – nadání a talent. S oporou 
o práce F. Gagného přibližuje hlavní determinanty rozvoje nadání a talentu. Na příkladech ukazuje 
možnosti, jak odstupňovat projevy nadání a talentu. Pro inspiraci popisuje nejběžnější postupy, jimiž 
se pečuje o nadané a talentované žáky na základních středních školách. Analyzuje současnou péči ta-
lentované studenty a absolventy na českých vysokých školách a konstatuje, že není dostatečná.
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Úvod
Zájem o nadané a talentované jedince v České republice není ucelený. V posledních desetiletích 
soustřeďuje především jedince na základních a středních školách. Právě s poukazem na péči o na-
dané žáky vznikala po r. 1989 plošně víceletá gymnázia, ale též velmi výběrové soukromé základní 
a střední školy. Většina odborné literatury, která u nás na toto téma se vychází, se věnuje dětem 
a dospívajícím. 

Problematika nadaných a talentovaných vysokoškoláků zůstávala poněkud stranou odborné po-
zornosti. Jedinci se speciálními potřebami byli pro vysoké školy pouze handicapovaní: pro ně se 
připravovala, realizovala a důsledně kontrolovala speciální opatření v rámci vysokých škol i jednot-
livých fakult. Vysoké školy se chlubily tím, co všechno dělají pro handicapované studenty. O druhé 
části spektra – o jedincích nadaných a talentovaných – se implicitně předpokládalo, že se prosadí 
sami. Stačí, když jim fakulta poskytne soubor volitelných předmětů a nabídne účast ve studentské 
vědecké a odborné činnosti. Systematické vyhledávání a rozvíjení talentů se dlouhou dobu poklá-
dalo za doménu pouze uměleckých vysokých škol.

V péči o nadané vysokoškoláky jsme zaostali za vyspělými zeměmi. Potvrzuje se totiž zahraniční 
zkušenost, že péče o nadané a talentované studenty se musí stát součástí pedagogické i vědec-
ké činnosti všech vysokých škol. Klientela se vysokoškoláků se proměňuje. Vysoké školy přijímají 
více studentů, než dříve; mezi přijatými bývají studenti méně připravení ze střední školy i studenti 
s nižšími předpoklady pro vyšší stupně vysokoškolského studia. Proto se úsilí vyučujících soustře-
ďuje na práci s běžnými studenty; není mnoho času na práci s nadanými a talentovanými. Potenci-
ality nadaných jedinců zůstávají v řadě případů nevyužity, v lepších případech využity jen částečně; 
ti velmi dobří často pracují pod své možnosti (v zahraničí se označují jako uderachievers). 

Přitom téma nadaných a talentovaných vysokoškoláků nemůže být jen individuální záležitostí, 
věcí osobní iniciativy studentů. Je zde celospolečenský kontext: společnost potřebuje a společnost 
je odpovědná za jejich vyhledávání, rozvíjení a využívání. Přitom nejde jen o utilitaristický přístup 
(abychom byli jako stát či fi rma konkurenceschopní, obstáli v tvrdé soutěži). Talentovaní jedinci 
obohacují ostatní lidi o nové hodnoty, jsou jim příkladem, inspirací, udávají směr. 

Cíle této přehledové studie proto jsou: 1. charakterizovat současné názory na vztah odborných 
pojmů nadání a talent, 2. popsat hlavní determinanty rozvoje nadání a talentu, 3. ukázat mož-
nosti odstupňování nadání a talentu, 4. shrnout postupy, jimiž se pečuje o nadané a talentova-
né žáky na základních středních školách, 5. popsat současné snahy pečovat o talenty na českých 
vysokých školách.

Různá pojetí nadání a talentu
V odborné literatuře, ani mezi odborníky nepanuje shoda v tom, jaký je vzájemný vztah mezi poj-
my „nadání“ (giftedness) a „talent“ (talent). V zásadě se objevují tři přístupy: 1. jde o synonyma, 
2. jde o dva pojmy vyjadřující rozdílnou míru obecnosti, 3. jde o dva pojmy vyjadřující rozdílnou 
míru aktualizace, rozvinutosti. 
Ti, kdo je považují za synonyma (např. u nás Dočkal, 2005; Hříbková, 2009), argumentují takto: 
Oba pojmy se vztahují ke schopnostem lidí a oba vyjadřují nadprůměrnou až vysoce nadprůměr-
nou úroveň schopností. Defi nice nadání a talentu se u mnoha autorů překrývají a je obtížné stano-
vit hranici, která by je zřetelně oddělila. Lze je tedy chápat spíše jako synonyma.

Ti, kdo je doporučují rozlišovat, uvažují dvěma poněkud odlišnými směry. 
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Nadání i talent skutečně vyjadřují nadprůměrnou, až vysoce nadprůměrnou úroveň schopností. 
Rozdíl od prvního pojetí je v tom, že u nadaných jedinců jde o schopnosti zjištěné standardizova-
nými testy intelektových schopností. Tito jedinci jsou výjimeční v řešení problémů obecně intelek-
tové povahy a problémů, které se týkají akademické sféry. Uvedený typ testů ovšem předpokládá, 
že intelektové schopnosti jsou stabilní charakteristikou osobnosti. Jedinci takto identifi kovaní mají 
předpoklady pro velmi úspěšné zvládnutí nároků školy a jsou jako nadaní žáci označováni po ce-
lou dobu školní docházky. Nadání je tedy obecně intelektové povahy, je úžeji propojeno se školní 
sférou a je fi xní. Oproti tomu označení talent a jeho nositelů jako talentovaných jedinců je třeba 
rezervovat pro specifi cké schopnosti, pro užší oblast, v níž se projevuje. Rozdíl je i v tom, že ozna-
čení talentovaný jedinec není označením jednou provždy; talent může ustrnout, zplanět, být pro-
marněn. Jedinec (pokud chce být nositelem označení talent) se musí zavázat k rozvíjení zjištěných 
předpokladů, musí na sobě pracovat pod vedením učitelů, rodičů, mentorů, trenérů i psychologů 
(Subotnik, Knotek, 2009). V tomto případě jsou specifi cké intelektové a další schopnosti chápany 
jako rozvojeschopné, přičemž při vhodném vedení a adekvátním úsilí jedince dochází k přírůstku 
schopnosti – odtud pojem inkrementální, přírůstková inteligence (Dwecková, 1999). Rozdíl mezi 
oběma pojmy je tedy spatřován v rozdílné úrovni obecnosti/ konkrétnosti, v obsahovém zaměření, 
v úrovni stability/ měnlivosti.

Konečně zde máme třetí pojetí. Ti, kdo ho zastávají, říkají: měli bychom mít specifi cké označení 
pro rozdílné úrovně aktualizace činnosti takového jedince (např. Ďurič, 1999, Gagné, 2003, Poli-
cy and Implementation, 2004). Jedno označení pro úroveň skrytých, latentních možností a druhé 
označení pro úroveň již uplatněných možností, jež se navenek projevují mimořádnými výkony. 
Nadání v tomto diferencovaném pojetí označuje potenciality, možnosti jedince pro úspěšné vy-
kovávání určité činnosti, které ještě neměly čas se naplno projevit. Nadaný jedinec, „nositel“ na-
dání, nebyl ještě „odhalený“ svými okolím; někdy si ani neuvědomuje své nadání, neodhalil ho 
sám v sobě. Proto je třeba vyvinout dva typy činností: vnější – vyhledávání, odhalování nadaných 
jedinců a vnitřní – jedincovo uvědomění si svého nadání, nalezení vlastní identity, ztotožnění se 
se svým nadáním. 

Talent je v tomto druhém pojetí chápán jako realizace nadání, projevení se, uplatnění původně 
skrytých možností. Musí však jít o opakované prokazování pozoruhodných výsledků v určité ob-
lasti lidské činnosti, které zaregistruje jak společnost, tak jedinec sám. V tomto smyslu představuje 
talent vyšší, rozvinutější úroveň, než nadání.

Teoretické úvahy je třeba doplnit praktickým pohledem. V České republice se identifi kace nada-
ných žáků na základních a středních školách řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušným 
ustanovením vyhlášky č. 73/2005 Sb:

„Žákem a studentem mimořádně nadaným je… takový jedinec, jehož rozložení schopností dosa-
huje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumo-
vých oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. V oblasti rozumových schop-
ností je nadaným žákem takový žák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na základě 
pedagogicko-psychologického vyšetření. V dalších oblastech nadání se vyjadřuje školské poradenské 
zařízení zejména ke specifi kům žákovy osobnosti, která mohou ovlivnit jeho vzdělávání; stupeň na-
dání posuzuje odborník, ke kterému se nadání vztahuje, na základě doporučení školského poraden-
ského pracoviště.“ (Zapletalová, 2006, s. 11).

Z toho, co bylo právě uvedeno, je zřejmé, že se v českých poradenských zařízeních má uplatňovat 
pojetí nadání jako nadřazeného pojmu, které v sobě implicitně obsahuje i pojem talent, jak byl 
charakterizován výše (viz druhé a třetí pojetí).



48 HODNOCENÍ KVALITY
VYSOKÝCH ŠKOL

Souhrnně lze říci, že ve všech pojetích se prosazuje myšlenka, že nadání i talent jsou kategorie 
multidimenzionální. Dokonce ve dvojím smyslu: jednak multidimenzionálního pojetí inteligen-
ce (např. Gardner, 1999), jednak toho, že se netýkají pouze intelektových schopností, ale také 
dalších, nonkognitivních schopností. Nadaným a talentovaným tedy může být i handicapovaný 
jedinec. 

Determinanty nadání a talentu
Nejde pouze o to, jak budeme defi novat nadaného či talentovaného jedince. Pro školní praxi je 
důležité vědět, co všechno může ovlivnit jeho rozvíjení; co určuje, determinuje jeho další vývoj. 
Podle modelu, který navrhl Kanaďan F. Gagné (2003) pod názvem Diferencovaný model nadání 
a talentu, jde o šest skupin determinujících faktorů:

vývoj jedince v čase1. 
vnější cílené intervence (vyučování, výcvik, praxe, způsob hodnocení jedincovy činnosti)2. 
vnitřní procesy (jedincovo učení, autoregulace činnosti)3. 
intrapersonální faktory, tj. osobnostní zvláštnosti (somatické, motivační, volní, self-manage-4. 
ment, temperament, sebedůvěra, vnímaná vlastní zdatnost, adaptabilita, tvořivost)
prostředí, v němž jedinec žije (fyzikální, kulturní, sociální, rodinné; osoby, které jedince ovliv-5. 
ňují – rodiče, vrstevníci, učitelé; zabezpečení – programy pro talentované, letní školy, kursy, 
soutěže, služby; události – setkání, odměny, náhody)
příležitosti, šance.6. 

Nestačí však determinující faktory vyjmenovat, je třeba se podívat, jak fungují jako systém. Obr.1 
přibližuje celkovou podobu systému. 
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 Gagného model, který rozlišuje nadání a talent (Gagné, 2003; česká verze Konečná, 2010, s. 43) Obrázek č. 1.: 

Stupně nadání a stupně talentu 
Laici často kladou otázku: mají nadání a talent nějaké úrovně, lze je odstupňovat? Vždy záleží na 
tom, která kritéria použijeme pro jejich defi nování. Starší pojetí, které akcentovalo převážně ko-
gnitivní schopnosti, stavělo na hodnotách IQ. Třebaže se názory odborníků liší v tom, kde přesně 
leží hranice jednotlivých úrovní „nadání“, jedno z obvyklých řešení nabízí Grossová (tab. 1).

VÝVOJOVÝ PROCES
formání/neformální učení 

a procvičování

PŘIROZENÉ 
SCHOPNOSTI

INTELEKTOVÉ:
fl uidní a krysta-
lická inteligence, 

paměť, usuzování, 
metakognice

TVOŘIVÉ
invence, předsta-
vivost, originalita, 

fl uence

SOCIAFEKTIVNÍ:
vnímavost, komunika-

ce, empatie, vedení

SENZOMOTORICKÉ:
vizuální, auditiv-

ní, síla, koordinace, 
vytrvalost

NÁHODA

SYSTEMATICKY 
ROZVÍJENÉ 

SCHOPNOSTI
akademické
umělecké
obchodní

zájmy
sociální aktivity

sporty
technologie

INTRAPERSONÁLNÍ

FYZICKÉ A DUŠEVNÍ:
vzhled, zdraví, han-
dicap, temperament, 
osobnostní rysy, well 

being

AUTOREGULACE
motivace, vůle, sebe-
pojetí, emoce, potře-

by, hodnoty, úsilí

PROSTŘEDÍ
fyzické, kulturní, soci-

ální, rodinné ap.

OSOBY:
rodiče, učitelé, 

vrstevníci

PODPORA:
programy, aktivity, 

služby

UDÁLOSTI:
ocenění, nehody, 

setkání

NADÁNÍ
horních 10 %

TALENT
horních 10 %KATALYZÁTORY

pozitivní /negativní 
vliv

vliv
pozitivní /negativní 
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Odstupňování nadání podle kognitivních schopností (Grossová, 2009, s. 337)Tabulka 1: 

anglické označení české označení hodnoty IQ výskyt v populaci

mildly or basically gifted mírně nadaný jedinec; základní 
úroveň nadání

115–129 1:6 až 1:4

moderately gifted střední úroveň nadání 130–144 1:40 až 1:1 000

highly gifted vysoká úroveň nadání 145–159 1: 1 000 až 1:10 000

exceptionally gifted mimořádná úroveň na dání 160–179 1: 10 000 až 1:1 miliónu

profoundly gifted naprosto výjimečná úroveň nadání 180 a více méně než 1:1 miliónu

Od toho „jednodimenzionálního“ pojetí založeného pouze na IQ se však ustupuje. Lze zvolit širší 
pojetí.

Ilustrujme si odlišné pojetí, tentokrát na pojmu „talent“. Zde už se přihlíží k oblasti, v níž se ta-
lent projevuje, tj. k obsahovému zaměření a také k míře tvořivosti jedinců. Pro matematicky talen-
tované jedince lze použít odstupňování, které navrhl Usiskin (viz tab. ).

Typologie osob talentovaných na matematiku (modifi kovaně podle Usiskin, 2000, s.153–159)Tabulka 2: 

označení úrovně prevalence v popu laci charakteristika jedince uplatnění v životě

0. úroveň 
nelze mluvit o talentu

běžná u velmi malých 
dětí; u dospělých závisí na 
vzdělání, socio-kul turních 
a ekonomických fakto rech

nemá hlubší matema tické 
zna losti, pocho pil základy 
arit me tiky, počítá, ale 
s obtížemi

u malých dětí přechodné 
stá dium; u části dospě-
lých obtíže s uplatněním 
v ži votě

1. úroveň
zá kladní úroveň 
talentu

dosahuje ji vět šina 
dospělých osob, ale též 
většina žáků po 6. třídě

absolvoval stovky vyučova-
cích hodin ma tematiky, 
ovládá arit metické ope race

znalosti a do vednosti tvoří 
jen předpoklad dalšího 
vzdělá vání; v běž ném 
životě by jedi nec byl po-
kládán za člo věka, který 
nemá ukon čené ani zá-
kladní vzdě lání a měl by 
obtíže se sháněním za-
městnání

2. úroveň
stan dardní žák

dosahují ji žáci po ab-
solvování 2. a 3. stupně 
školy

absolvoval tisíce hodin 
matema tiky, ovládá arit-
metiku, zá klady algebry 
a geometrie; snaží se mate-
matice porozumět, je pilný, 
vypraco vává domácí úkoly

ti lepší přechá zejí na vyso-
kou školu a mohou se 
věnovat mate matice jako 
oboru anebo se stá vají učiteli 
matematiky na ZŠ či SŠ

3. úroveň
vy nika jící student

dosahuje ji asi 1–2 % 
z příslušného populač ního 
ročníku

jedince baví matematika 
a fy zika, prokazuje 
vhled do mate matických 
pro blémů, přichází 
s nestandardními řešeními; 
ne-stačí mu úlohy, které 
se probí rají ve škole, shání 
si odborné publi kace, 
zajímá se o programo vání 
počítačů apod.

volí si matema tiku jako 
hlavní obor vysoko škol-
ského studia a někteří po-
kra čují v doktorském stu diu 
matema tiky
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označení úrovně prevalence v popu laci charakteristika jedince uplatnění v životě

4. úroveň
mi mo řádně talento-
vaný student

rekrutují se z nejlep ších stu-
dentů na střed ních školách, 
tvoří 0,5–1 % z těch, 
kteří dosáhli úrovně č. 3 – 
vynikající student

jde o studenty, kteří milují 
ma tematiku a zabývají se 
jí ve svém volném čase 
(několik hodin denně, 
o víkendech, o prázdni-
nách). Kupují si od borné 
publi kace a časopisy. Mí vají 
i jiné zájmy, ale prioritou je 
pro ně matema tika. Rádi 
deba tují s matematiky.

jde o studenty, kteří se cítí 
být matematiky; studují 
matema tiku na vysoké 
škole jako hlavní obor, 
většina obvykle pokra čuje 
v doktorském studiu mate-
ma tiky

5. úroveň
pro duktivní mate-
matik

desítky osob ročně re-
krutující se z nejlepších 
absol ventů vyso koškol-
ského studia matema tiky

jde o studenty, kteří po 
absolvo vání vysoké školy 
pokračují v doktorském 
studiu matema tiky;

doktorandi pub likují své 
první kratší články, učí se 
výzkumné práci; časem se 
z nich stanou produk tivní 
matematici

6. úroveň
vy nika jící, špič kový 
mate matik

jedinci rekrutu jící se 
z absolventů nej prestiž-
nějších univer zit

jde o špičky ve své 
věkové sku pině v dané 
zemi; posouvají poznání 
v daném oboru, přichá zejí 
s originálními řešeními

uplatňují se jako vůdčí 
osobnosti svého oboru

7. úroveň
geni ální matematik

několik jedinců v celé 
historii lidstva, uzná vaní 
velikáni

Eukleides, Ar chimedes, 
Pas cal, New ton, Leibnitz, 
Euler, Lagrange, Gauss, 
Rieman atd.

věnovali se matematice 
a svými objevy ovlivnili celé 
generace matematiků

Cílené rozvíjení nadaných a talentovaných jedinců 
na základních a středních školách

V zásadě existují tři prostředí, v nich se dá nadání objevit a pak cíleně rozvíjet. Jsou to rodina, škola 
a mimoškolní zařízení. My se soustředíme na školní prostředí.

Na základních a středních školách se uplatňují dva organizační principy práce s nadanými a ta-
lentovanými žáky: diferenciace a individualizace. Berou v úvahu zvláštnosti žáka a jeho specifi cké 
vzdělávací potřeby. Obsah a rozsah vzdělávacích opatření pro nadané žáky stanovuje individuální 
vzdělávací plán. Plán navrhuje školské poradenské zařízení a zpracovává ho škola ve spoluprá-
ci s rodinou. Při úpravě vzdělávání mimořádně nadaných žáků se využívají dva pedagogické po-
stupy – obohacování a akcelerování.

Obohacování:
rozšíření učiva jednoho předmětu o další témata (oproti běžným žákům) 

rozšíření učiva tak, aby postihovalo mezioborové vztahy, nutilo žáky propojovat poznatky  

z více předmětů
prohloubení téhož učiva o větší podrobnosti, detaily o probíraném tématu 

poskytnutí informací a témat, které nesouvisí s běžným školským učivem 

řešení problémových úloh, které založené rozvíjení vyšších úrovně myšlení 

projektové vyučování založené na zpracování samostatných prací, ucelených projektů 

organizování školních soutěží, olympiád 
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nabízení volitelných předmětů na základních středních školách 

zapojování žáků do zájmových kroužků organizovaných školou, ale vedených externisty 

u jednostranně nadaných žáků vytváří škola podpůrné programy, aby se u nich rozvíjely soci- 

ální dovednosti a předešlo se tak problémům ve vztazích k vrstevníkům i učitelům.

Akcelerování:
předčasný vstup do školy, zahájení školní docházky dříve, než u běžné populace 

absolvování některého předmětu ve vyšším ročníku, ostatní předměty standardně v kmenové  

třídě (dílčí akcelerace)
absolvování dvou ročníků najednou 

přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (přeskočení ročníku) 

při akceleraci musí škola dbát na to, aby existovala návaznost další vzdělávací cesty pro žáka,  

kterému je umožněna akcelerace, tj. dbát na reálnost přechodu ZŠ – SŠ – VOŠ či VŠ; jinak ak-
celerace ztrácí opodstatnění. 

Právě uvedené pedagogické postupy se musí opírat o specifi cká organizační opatření, kterými naše 
školství vychází vstříc nadaným a talentovaným žákům a jejich rodičům. Zahrnují škálu od vnitřní 
diferenciace až po diferenciaci vnější. 

Vnitřní diferenciace:
výuka v kmenové třídě, ale zvýšená péče učitele 

výuka mimo kmenovou třídu, ale jen na některé předměty 

výuka v kmenové třídě + individuální vyučování s vybraným učitelem 

výuka v kmenové třídě + individuální vyučování se studentem vysoké školy 

výuka v kmenové třídě + individuální vyučování s některým starším žákem 

Přechod od vnitřní k vnější diferenciaci:
zřízení speciální skupiny žáků s obohacenou výukou určitého předmětu; ostatní předměty se  

tito žáci učí v kmenových třídách
zřizování věkově heterogenních skupin žáků s obohacenou výukou určitých předmětů 

samostudium on-line v některém předmětu. 

Vnější diferenciace:
zřizování specializovaných tříd pro nadané a talentované žáky v rámci běžné školy 

zřizování specializovaných škol pro nadané a talentované žáky. 

Uvedené postupy jsou propracované a vyzkoušené na základních a středních školách. Situaci na 
českých vysokých školách přibližuje další oddíl.

Péče o talentované studenty na českých vysokých školách
Vyhledávání a pečování o talentované studenty vysokých škol má několik úrovní. Dosavadní snahy 
můžeme zjednodušeně vyjádřit tímto schématem (obr. 2).
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Péče o talentované vysokoškoláky v ČRObrázek č. 2.: 

Vyhledávání vhodných uchazečů. Obvykle jde o dva typy aktivit. Jedním typem je spolupráce vyso-
ké školy se středními školami. Mívá různou podobu: weby pro zájemce o obor, přednášky pro stře-
doškoláky, korespondenční semináře, organizování oborových olympiád, vedení středoškolských 
odborných prací; letní tábory pro talentované žáky. Míra talentu se podle šeření českého Národ-
ního institutu dětí a mládeže v těchto případech obvykle neměří standardizovanými nástroji, ale 
odvozuje se ze zájmu středoškoláků o předmět, z účasti na různých akcí, z jejich spokojenosti s ak-
cemi, z jejich umístění v soutěžích (Shrnutí, 2008).

Druhým typem je propagace studijních oborů, získávání studentů pro obor, propagace fakult či vy-
sokých škol. Obvykle má jen charakter „náboru“ potenciálních uchazečů. Objevují se však nové tren-
dy a zejména české technické vysoké školy vyvíjejí v tomto směru velkou aktivitu. Příkladem může 
být projekt pro středoškoláky s názvem Nové talenty pro vědu a výzkum, který spustily Technická 
univerzita-Vysoká škola báňská v Ostravě a Technická univerzita v Liberci s fi nanční podporou EU.

Přijímací řízení (někde i talentové zkoušky). V rámci běžného přijímacího řízení se talenty nezjiš-
ťují. Přijímací řízení může mít trojí podobu: testy připravené fakultou, testy všeobecných studijních 
předpokladů fi rmy SCIO, výsledky státní maturity. Do jisté míry se přihlíží k talentu uchazečů při 
další, čtvrté variantě: fakulty přijímají absolventy středních škol bez přijímacího řízení, pouze na zá-
kladě výborného studijního průměru (buď celkového, nebo průměru z tzv. profi lových předmětů). 

Talentové zkoušky v pravém slova smyslu se provádějí jen na uměleckých či sportovních obo-
rech. Někdy se mezi uchazeči vyskytne časný výrazný (ale úzký) talent. Pak přijímací komise zva-
žuje prominutí některých podmínek, např. maturity, aby se vývoj talentu urychlil. Podrobněji tyto 
případy diskutuje jiný příspěvek v tomto sborníku.

Péče o talenty během vysokoškolského studia. Pokud jde vysoké školy, fakulty a katedry, ty 
všechny v podstatě spoléhají na iniciativu studentů samotných. Vytvářejí pro ně jen podmín-
ky: nabízejí volitelné předměty, nabízejí místa studentských vědeckých odborných sil, organizují 
každoročně soutěže SVOČ, nabízejí stáže v zahraničí (Shrnutí, 2008). Teprve v posledních letech 
stoupá iniciativa vysokoškolských pracovišť, která oslovují schopné studenty s nabídkou řešení 
rozvojových programů nebo s nabídkou podílet se na řešení vědeckých grantů v rámci už fungu-
jících výzkumných týmů. 

vyhledávání vhod-
ných uchazečů 

o studium

přijímací ří zení 
(někdy talentové 

zkoušky)

přijímací ří zení 
(někdy talentové 

zkoušky)

péče o talenty 
po absolvování 
vysoké školy

spolupráce se  
středními školami
SOČ 
olym piády 
pro gramy pro ta- 
lentované žáky

pouze u někte-rých 
studijních oborů: umě-
lec-kých, sportov-ních 
apod.

prominutí někte- 
rých podmínek 
(maturity)

volitelné předměty 

zaměření studia ve  
vyš ších ročnících

SVOČ 

studium v zahraničí 

zaměstnání už při  
studiu

aktivity student- 
ských organizací

aktivity fi rem; „lo- 
vení“ talentů

nástup do fi rmy 

vstup do PhD.  
studia (vědecká 
příprava)

nástup na VŠ v roli  
vědec kého pracov-
níka

spolupráce s ústavy  
AV ČR

nástup do fi rmy 
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Do hry vstupují též mezinárodní studentské organizace, např. AIESEC, která vypisuje zahraniční 
stáže, organizuje projekty typu Career Days, Tvojekariera.cz, konference AIESEC.

Vyhledávání talentů provádějí v České republice také velké fi rmy a to jak „lovením“ jednotlivců, 
tak cílenou spoluprací s vybranými českými vysokými školami. Připomeňme pro ilustraci: Škoda 
Auto a tematika designu (spolupráce probíhá s Vysokou školou umělecko-průmyslovou Praha, 
ČVUT – Fakultou architektury), Česká spořitelna a tematika managementu (spolupráce probíhá 
s Vysokou školou ekonomickou Praha, Univerzitou Hradec Králové); talenty hledají IBM, ČEZ, 
Johnson & Johnson aj. fi rmy.

Jedinec může svůj talent rozvíjet i ryze individuálně. Tím, že si sám vyhledá zajímavou práci 
v určitém podniku, formě a provozuji ji jako zaměstnání vedle svého studia. Jsou obory, kde je to 
možné (ekonomika, management, počítače) a obory, kde to není možné není, neboť studentovi 
chybí oprávnění k výkonu takové činnosti (lékařství).

Problémy s talenty během studia na vysoké škole. Materiály Národního institutu dětí a mládeže 
(Shrnutí, 2008) upozorňují explicitně na tyto problémy:

problematika nadaných studentů není českými vysokými školami vnímána jako zásadní pro- 

blém, neobjevuje se ani v jejich Dlouhodobých záměrech
nabídka příležitostí pro talentované se řeší tradičně, tj. převážně postupy, které se osvědčily  

v minulosti (účast v odborné práci)
spoléhá se na zájem studentů, na jejich iniciativu 

nepředpokládá se, že by dosavadní nabídka příležitostí nemusela pokrývat všechny potřeby  

nadaných studentů
vztah k nadaným středoškolákům berou vysoké školy převážně jako otázku „náboru“, nikoli  

systematické a dlouhodobé práce.

Péče o talenty po absolvování vysoké školy. Pokud jde o fakulty samotné, mívá péče zpravidla dvojí 
podobu: 1. získávání vhodných zájemců pro doktorské studium a tedy pro postgraduální vědeckou 
přípravu, 2. získávání vhodných absolventů z jiných vysokých škol ať už z českých vysokých škol, 
tak (spíše výjimečně) ze zahraničí pro výzkum na škole. Ve velkých městech typu Praha či Brno se 
objevuje ještě třetí varianta péče o talentované absolventy a tou je spolupráce fakult s ústavy Aka-
demie věd ČR při rozvíjení talentů u doktorandů a absolventů doktorského studia. 

Pokud nás zajímá péče o talentované absolventy vysokých škol ve fi rmách, je třeba zmínit snažení, 
které přichází ze zahraničí a má souhrnné označení „talent management“, řízení talentů. Manažer-
skou disciplinu označovanou jako řízení talentů lze obecně charakterizovat jako používání vzájemně 
propojeného souboru činností, jež mají zabezpečit, aby daná organizace přitahovala, udržovala si, 
motivovala a rozvíjela talentované lidi, které potřebuje v současnosti i v budoucnosti. Tyto činnosti 
mají zajistit tok talentů, neboť talenty jsou hlavním zdrojem organizace (Armstrong, 2007).

Podle Zíkové (2010) ovšem existují dvě pojetí řízení talentů: 1. užší, které předpokládá, že talent 
je cosi mimořádného; talenty je třeba získávat zvenčí, z vnějšího trhu práce (spolupráce se škola-
mi, získávání z jiných organizací), jejich motivací, a dlouhodobější stabilizací ve fi rmě; jejich další 
rozvíjení (kariérní plány, vzdělávání studijní pobyty, nástupnictví); uplatňují se jako manažeři nebo 
specialisté; 2. širší pojetí, které předpokládá, že určitý talent má každý, jen je třeba ho rozpoznat; 
talent je třeba získávat uvnitř vlastní organizace; je třeba ho objevit, rozvíjet, umístit na správnou 
pozici a využít. 

Oklikou přes praktické problémy se nám tedy vracejí teoretické otázky Co je talent? Lze míru 
talentu odstupňovat?
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Závěr
Péče o nadané a talentované jedince se v České republice soustřeďuje především na základní 
a střední školy. Naše studie upozornila na skutečnost, že o talentované jedince bude třeba důklad-
něji pečovat i na úrovni vysokých škol. Charakterizovala čtyři hlavní oblasti: vyhledávání vhodných 
uchazečů o studium, přijímací řízení a příp. talentové zkoušky, péče o talenty během vysokoškol-
ského studia a problémy práce s talenty během studia, péče talenty po absolvování vysoké školy.
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7 
Problémy hudebně nadaných 
studentů na vysoké škole: jaký je 
osud „zázračných dětí“?
Vladimír Tichý, Jiří Mareš

ABSTRAKT

Studie charakterizuje zvláštnosti systematické výchovy hudebně nadaných dětí, zejména v raném 
věku. Přibližuje náročnost rozhodování o postupu hudebně nadaných dětí na vyšší stupně škol. Po-
pisuje problémy spojené s komisionálním zkoušením uchazečů při přijímacím řízením na konzerva-
toře a vysoké hudební školy. Detailně diskutuje výhody a nevýhody urychlování vývoje u hudebně 
nadaných a talentovaných studentů, tj. případy, kdy jsou přijati bez maturity. Na třech kasuistikách 
ilustruje reálné osudy nadaných studentů, kterým byla prominuta maturita. S oporou o zahraniční 
literaturu upozorňuje na mnohorozměrnost pojmu hudebně nadaný a talentovaný jedinec a před-
kládá tabulku, která dokládá devět možných uplatnění těchto jedinců, často v různých kombinacích 
u téhož jedince.
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Úvod
Fenomén „zázračných dětí“ budí od nepaměti pozornost odborné a hlavně laické veřejnosti. Tyto 
děti vykazují mimořádné nadání už v raném věku, výrazně se odlišují od svých vrstevníků. S proje-
vy nadání u dětí se setkáváme v nejrůznějších oborech od přírodovědných až po umělecké. Jedním 
z oborů, u nichž se lze s případy předčasného projevu nadprůměrných schopností již v raném věku 
setkat, je i hudba. V historii lze koneckonců nalézt množství příkladů: W. A. Mozart, L. Beetho-
ven, F. Mendelsson-Bartholdy, B. Smetana, F. Chopin. Nabízejí se proto dvě otázky: Existují dnes, 
za současné situace hudebního školství všech stupňů, možnosti objevit, podchytit a rozvíjet takto 
talentovaného jedince? A pokud takové možnosti existují, jakou mají konkrétní podobu?

Na takto položené otázky bychom byli schopni dát řadu obecně formulovaných odpovědí. Je 
zřejmé, že pro objevení a rozvoj hudebního talentu je třeba: citlivosti a vstřícnosti rodičů, možnos-
ti dostat se k dobrému učiteli, příležitosti zúčastnit uměleckých soutěží, které mohou takovýto ta-
lent „objevit“. Některé soutěže mohou nadanému jedinci „dát křídla“ k dalšímu růstu: poskytnou 
mu šanci veřejné prezentace. Mnohé hudebně interpretační soutěže ruku v ruce s udělením ceny 
laureátovi zprostředkují např. možnosti zajímavých vystoupení na prestižních zahraničních pódi-
ích, možnost nahrávek. Mnohdy však záleží i na štěstí: hudebně nadaný jedinec se musí objevit se 
v pravý čas na pravém místě.

Nemůže ovšem zůstat u obecných úvah. Naše studie si proto klade tyto cíle: 1. charakterizovat 
zvláštnosti systematické výchovy hudebně nadaných dětí, 2. přiblížit rozhodování o postupu hu-
debně nadaných dětí na vyšší stupně škol, 3. popsat problémy spojené s přijímacím řízením na vy-
soké hudební školy, 4. shrnout výhody a nevýhody urychlování vývoje nadaných a talentovaných 
studentů, 5. na kasuistikách ilustrovat reálné osudy nadaných studentů, kterým byla prominuta 
maturita, 6. s oporou o zahraniční literaturu upozornit na mnohorozměrnost pojmu hudebně na-
daný a talentovaný jedinec.

Zvláštnosti výchovy hudebně nadaných dětí
Obdobně jako v případě ostatních uměleckých oborů (tj. výtvarných, dramatických, tanečních, 
literárních) ani v případě hudby se nelze obejít bez nadání, talentu. V případě hudebního umění 
jsou však nyní podmínky mimořádně náročné: má-li nadaný jedinec uspět v tvrdé konkurenci, je 
třeba s jeho uměleckou výchovou začít co nejdříve. Děti jsou dnes ke studiu hudby na základní 
umělecké školy přijímány ve velmi raném věku, obvykle v 6 letech, ale i dříve. 

Laická veřejnost se ptá, proč tak brzy. Souvisí to s nutností rozvíjet u dětí specifi cké psychofyzio-
logické schopnosti, nezbytné k budoucímu hudebnímu mistrovství: schopnosti motorické, hlaso-
vé, dechové, nátiskové aj. Je prokázáno, že systematickou práci učitele a žáka na rozvoji některých 
z takovýchto schopností je nezbytné zahájit co nejdříve. Zatímco talent výtvarný, dramatický, lite-
rární může být objeven i na prahu dospělosti, ba i v dospělosti samé, u hudebního oboru je tomu 
jinak. Hudební talent sestává z řady antropologicky podmíněných složek, jejichž rozvoj je situován 
do určitých věkových etap. Pokud se nepodchytí v pravý čas, může se propást příležitost k opti-
málnímu rozvíjení některé důležité složky. 

Jde zejména o sluchové dispozice, smysl pro rytmus a to vše ve vazbě na senzomotorické schop-
nosti, fantazii, hudební představivost, přirozenou kreativitu. Je však nezbytné u dětí též vypěstovat 
a zafi xovat návyky, které souvisejí se smyslem pro řád a osobní disciplinu, cílevědomost, zodpo-
vědnost. V jistém smyslu lze přirovnat výchovu mladého hudebníka k výchově mladého adepta 
vrcholového sportu. V obou případech již v raném dětství má být do budoucna rozhodnuto o jeho 
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eventuální značné zátěži. Má-li se dostavit v určitém – a přesně načasovaném časovém horizon-
tu – vítězství v prestižní sportovní soutěži, musí tomu předcházet tvrdá příprava a náročné rozví-
jení sportovního talentu.

Rozhodování o postupu hudebně nadaných dětí na vyšší 
stupně škol

Je zřejmé, že jak ve sportu, tak v hudbě nerozhoduje o sobě v nejranějším věku dítě samo. Tuto 
odpovědnost na sebe berou jednak rodiče, jednak učitelé. Odpovědnost rodičů a spoluodpověd-
nost učitelů, byť se v průběhu dospívání postupně přenáší na dítě, přesto v jisté míře přetrvává až 
do dosažení dospělosti. K rozhodování o osudu dítěte dochází na několika stupních.

Nejprve v raném školním nebo dokonce předškolním věku při rozhodování se pro výchovu dí-
těte k hudbě na základní umělecké škole. Podruhé v období staršího školního věku při rozhodo-
vání se pro studium na konzervatoři. Vstupem na konzervatoř je již zcela zřetelně vytyčen zájem 
o profesionální hudební dráhu. Potřetí ve fázi čerstvě nabyté dospělosti, kdy se uchazeč o vysoko-
školské hudební studium rozhoduje jako relativně zralá osobnost s jasně vyhraněnými cíli a zájmy, 
osobnost plně zodpovědná za sebe a svůj další osud. V některých případech nastupuje ještě čtvrtá 
fáze, kdy dospělý jedinec volí po promoci doktorské studium, ať už zaměřené na interpretaci hu-
debních děl, na skladbu či hudební vědu. 

Přijímání nadaných a talentovaných studentů konsensem
Je běžnou praxí, že uchazeči o studium na konzervatoři nebo hudební fakultě umělecké vysoké 
školy procházejí přijímacím řízením. Účelem tohoto řízení je vybrat z mnoha uchazečů ty, kteří 
jsou perspektivní, tj. mají předpoklady pro náročné studium. Své nadání a hudební schopnosti 
prokáží při zkoušce kvalitním výkonem. 

Jde o komisionální zkoušku, při níž odborné znalosti i odbornou úroveň uchazečů hodnotí sku-
pina odborníků – učitelů hudby, teoretiků hudby i výkonných umělců. R. Persson (2009) upozor-
ňuje, že komisionální zkoušení staví na třech předpokladech: 1. odborníci dokáží (v rámci časově 
omezené zkoušky) rozpoznat mezi uchazeči ty slibné, nadějné, 2. ze všech aktuálních uchazečů 
vyberou ty, kteří jsou nejtalentovanější, 3. hlasování či konsensus jsou nejlepším způsobem roz-
hodování o talentu.

Přitom je zřejmé, že uvedený postup (podobně jako je tomu v případě uměleckých soutěží, 
v nichž se má určit vítěz) je závislý na mnoha dalších vlivech, které s identifi kací talentu nemusejí 
vůbec souviset.

Zde jsou některé argumenty (Persson, 2009):
velmi dobří výkonní umělci či skladatelé ještě nemusí být dobrými porotci, citlivými hodnoti- 

teli; mívají svůj vyhraněný názor na to, jak se má interpretovat umělecké dílo
učitelé, kteří působí na konzervatoři nebo na hudební fakultě vysoké školy, se chtějí v komisi  

předvést; hodnotí především technické aspekty provedeného výkonu, bezchybnost provedení 
skladby; neocení např. originální přístup, jímž se může talent projevovat
členové komise bývají ovlivněni tím, kde uchazeč studoval a u koho konkrétně studoval; tyto  

údaje někdy převáží nad skutečností, jaký výkon uchazeč předvedl
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členové komise mívají rozdílné osobní názory na to, koho považovat za hudebně nadaného  

a jak se takové nadání projevuje; z toho plyne, že tentýž výkon uchazeče může být posuzován 
podle vnitřně odlišných kritérií; hlasování pak bude svědčit spíše kritériích, která v dané komi-
si převládají, než o míře perspektivnosti uchazeče.
typickými rozdíly mezi členy poroty jsou polarity mezi pohledy: akademický – umělecký, inte- 

lektuální – emoční, technický – prožitkový (jak upozorňuje Dubal, 1985). 

Výhody a nevýhody urychlování vývoje
Při přijímacích zkouškách bývají členové komise svědky opravdu mimořádných hudebně-interpre-
tačních výkonů vzhledem k věku uchazeče. Mimořádných tím, že jsou srovnatelné s výkony stan-
dardně očekávanými ve věkové kategorii o stupeň vyšší. Tedy v raném dětství výkonu srovnatel-
ného se standardem staršího školního věku. Nebo výkonu třináctiletého uchazeče odpovídajícího 
standardu již pokročilého konzervatoristy. Anebo výkonu adolescenta srovnatelného s výkonem 
dospělého interpreta.

V uvedených situacích se pak často zrodí rozhodnutí zajistit uchazeči možnost studovat o stu-
peň výše. Jinak řečeno: zajistit mu předčasné přijetí ke studiu na umělecké škole vyššího stupně, 
než je ten, který mu s ohledem na jeho věk přísluší. Za tímto rozhodnutím komise stojí úvaha: je 
třeba zajistit talentovanému jedinci takové podmínky, aby nebyl v rozvoji svého nadprůměrného 
talentu brzděn kolektivem méně zdatných vrstevníků. Je třeba urychlit rozvoj talentu i za cenu 
prominutí některých povinností. 

Rozhoduje-li se přijímací komise na vysoké umělecké škole, má k udělení výjimky právní pod-
klad. Zákon o vysokých školách dává takovýmto výjimečným talentům možnost a šanci rozvoje 
na vysokoškolské úrovni přijetím bez maturitní zkoušky. Zákon č. 111/98 sb., § 48, odst. 2 přímo 
říká: „Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení úplného 
středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání posky-
tovaného v konzervatořích.“

Úvahy o urychlování vývoje talentu však s sebou nesou závažnou otázku: Je tento způsob uva-
žování správný? Zdá se, že na takto obecně položenou otázku neexistuje jednoznačná odpověď.

Argumenty hovořící pro urychlování vývoje:
Talentovaný jednotlivec není brzděn kolektivem méně schopných vrstevníků, je mu vytvářeno  

individuální klima a prostředí náročné, zároveň však inspirující, motivující.
Díky svému ranému věku se v případě kvalitního pedagogického vedení mohou stále ještě  

pružně rozvíjet ty složky jeho talentu, jež jsou u starších spolužáků již málo fl exibilní, zafi xova-
né, „zakonzervované“. 
Jedinec neztrácí čas a ve svém osobním uměleckém rozvoji postupuje rychle vpřed. Ruku  

v ruce s tím si rozšiřuje své obzory, pokud jde o poznávání širšího repertoáru, obecnějších 
kontextů historických, estetických, slohových.
Již v raném věku má snadnější přístup k četným příležitostem a možnostem své umělecké  

prezentace. Ať je to formou účasti na uměleckých interpretačních soutěžích či vystupová-
ním na prestižních pódiích. To vše zpětně přispívá k jeho rozvoji formou nabývání cenných 
zkušeností.
Dříve než jeho vrstevníci má možnosti účastnit se domácích i zahraničních stáží, workshopů,  

kursů a dalších akcí, pořádaných nebo zprostředkovávaných vysokou školou.
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Již jako poměrně velmi mladý získává cenné společenské kontakty a příležitosti, což je důleži- 

tá a nepostradatelná deviza pro budoucí profesionální hudební dráhu.
Existují ovšem závažné argumenty proti urychlování vývoje:

Nástup na vysokou školu představuje i pro maturanta – čerstvého absolventa střední školy –  

mnohdy značný psychický nápor, neboť jde vstup do zcela odlišného stylu studia. Na vysoké 
škole se od studenta předpokládá vyšší míra samostatnosti a osobní zodpovědnosti při studiu, 
schopnost samostatně si systematicky organizovat čas a racionálně zvládat nápor kvantitativně 
mnohdy značně rozsáhlých úkolů a povinností, v četných situacích se předpokládá schopnost 
samostatného rozhodování. Pro patnáctiletého studenta jsou tyto situace neobyčejně nároč-
né, není na ně zralý. 
Předčasný nástup na vysokou školu představuje pro studenta, jemuž byla prominuta maturita,  

vytržení z kolektivu přirozených vrstevníků. Ocitá se v kolektivu studentů o 4 až 6 let starších 
a nepoměrně zralejších, mentálně vyspělejších. Připomeňme, že mnozí posluchači hudebních 
fakult nastupují do vysokoškolského studia až po 6. ročníku konzervatoře, tj. v 21 letech; roz-
díl mezi spolužáky až šesti let představuje v tomto věku značný odstup.
Mnohdy se ukáže, že jedincův výkon, prezentovaný v rámci přijímací zkoušky, byl ve skuteč- 

nosti vrcholem uchazečových možností. Byl cílem, dosaženým v dosavadním studiu s vysoce 
aktivním spolupůsobením mimořádně angažovaného pedagoga. Z hlediska dalšího hudebního 
rozvoje již představuje dále nepřekročitelný „strop“, hranici jedincových schopností.
Může nastat i situace, že účinek nepochybně kvalitního výkonu je „umocněn“ dětským zje- 

vem mladého interpreta. Po několika letech – po dosažení dospělosti – onen umocňující fak-
tor dětského zjevu vyprchá a předváděný výkon je vnímán již „jen“ jako kvalitní, bez onoho 
charismatu „zázračného dítěte“.
Určitý druh rizika je spojen s nemožností kvantifi kovat, „změřit“ talent. Právě odhad míry ta- 

lentu je přitom základním argumentem pro příp. rozhodnutí o předčasném nástupu na vyso-
kou školu, pro přijetí k vysokoškolskému studiu. Ve hře jsou nejméně dva faktory: 
 Výraznou roli v rozhodování hraje jednak názor pedagoga, který studenta k předčasnému 
nástupu na vysokou školu připravuje a doporučuje. Případné předčasné přijetí svého žáka na 
vysokou školu vnímá sám též jako svůj pedagogický úspěch; osobní prestiž učitele by ovšem 
neměla být hlavní motivací při takovémto rozhodování.
 Dále je to názor přijímací komise příslušné vysoké školy, která svým hodnocením rozhodu-
je o přijetí či nepřijetí mladého uchazeče. Sama talentová zkouška probíhá podobnou formou 
jako hudebně interpretační soutěže: adept prezentuje svůj výkon před komisí, složenou z od-
borníků, a rozhodování probíhá na základě průměru bodových hodnocení všech členů komi-
se. Komise hodnotí „čistý výkon“ a není v jejích možnostech zkoumat a brát v úvahu všechna 
výše zmíněná rizika, související s případnou měrou zralosti či nezralosti konkrétního uchazeče 
o studium.
Mezi riziky lze zmínit i studentovu nepřipravenost ke studiu odborně teoretických disciplin.  

U nich se předpokládá zvládnutí učiva na středoškolské úrovni, aby se při vysokoškolském 
studiu mohly stát předmětem i nástrojem činnosti, která je kompatibilní se studiem samotné-
ho hudebně interpretačního oboru. Středoškolský základ je v případě předčasně přijímaného 
uchazeče přeskočen a student si jej musí urychleně doplňovat, což bývá na úkor kvality.

Podali jsme souhrnný obraz výhod a nevýhod urychlování vývoje nadaných a talentovaný studen-
tů. Jaká je realita naznačuje další oddíl.
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Kasuistiky hudebně nadaných studentů
Kasuistika č. 1. Studentka přijatá v raném věku. Zvládla absolvovat jen bakalářský stupeň; k ma-
gisterskému studiu již přijata nebyla. Zřejmě šlo o případ, kdy sice v určitém období předstihla své 
vrstevníky, ale záhy dosáhla „stropu“ svých možností. Další rozvoj jejích hudebních schopností na 
vyšší úrovni byl již problematický.

Kasuistika č. 2. Student přijatý v raném věku. Absolvoval úspěšně bakalářský i magisterský stupeň 
studia. Po absolutoriu se dnes uplatňuje jako mnozí jeho další spolužáci na standardní úrovni. 
Není zcela zřejmé, zda předčasný nástup ke studiu pro něj představoval nějaký zvláštní přínos.

Kazuistika č. 3. Student přijatý v raném věku. Vystudoval úspěšně bakalářský i magisterský stu-
peň. V současné době studuje ve stupni doktorském, avšak již ve věku odpovídajícím zvyklostem 
doktorského stupně. Časový náskok, získaný předčasným přijetím k vysokoškolskému studiu byl 
v podstatě ztracen doplňováním mezer, nutností prodlužovat bakalářské a magisterské studium 
nad standardní dobu studia. 

Mnohorozměrnost pojmu hudebně nadaný a talentovaný 
jedinec

Zatím jsme mluvili o hudebně nadaných a talentovaných jedincích obecně. Mohl vzniknout do-
jem, že jde o pouze o jedince, kteří budou výkonnými hudebníky: budou interpretovat hudbu buď 
jako členové hudebních těles nebo jako sólisté anebo budou skladatelé. Hudební nadání má však 
mnoho podob a tím i mnoho možných vyústění. Názorně to dokládá tab. 1.

Na diagonále v tab. 1 vidíme tři základní podoby hudebního talentu: výkonný umělec, učitel 
hudby a hudební vědec. Tyto základní možnosti jsou silněji orámovány. Současně však tabulka uka-
zuje, každá z těchto základních možností může těžit (za určitých podmínek) ze zbývajících dvou. 

Např. výkonný umělec může vypracovávat originální postupy, jak vyučovat děti hudbě (C. Orff, 
Z. Kodály), jiný může vést mistrovské kursy a tak být současně učitelem. Výkonný umělec může 
také zkoumat hudební dějiny toho období, z něhož skladby interpretuje. Může analyzovat, jak 
se interpretace těchto skladeb proměňovala v čase a dopracovávat se k historicky poučené in-
terpretaci (připomeňme např. českého hudebního interpreta a současně teoretika barokní hudby 
M. Munclingera).
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 Různé typy nadání, různé typy hudební přípravy a různé typy vyústění této přípravy Tabulka 1: 
(modifi kovaně podle Scripp, Subotniková, 2003, s. 498)

výkonný umělec učitel hudby hudební vědec

umění1 Hudební praxe, způsoby 
hudebního myšlení. Vý-
sledkem je kvalifi kovaný 
hudebník který je hudeb-
ním tvůrcem či interpretem.

Hudebník, který origi nálně 
rozvíjí postupy, jak vyučovat 
hudbě.

Hudební, který bádá 
o hudbě, zkoumá dějiny 
hudby, studuje tvořivé 
procesy v hudbě.

učitelství2 Hudebník, který vede 
mistrovské kursy nebo 
vyučuje na školách při-
pravujících profesionální 
hudebníky (na konzer-
vatořích, vysokých umě-
leckých školách).

Pedagogická praxe, pe-
dagogický způsob uva-žo-
vání o tom, jak naučit hudbě. 
Výsled kem je kvalifi kovaný 
učitel hudby, který vyučuje 
žáky a stu denty.

Hudebník, který vyučuje 
budoucí badatele; školitel 
v hudební vědě a teorii 
interpretace hudby.

vědecká práce3 Hudebník, který se vě nuje 
bádání o hudbě, zkoumá 
skladatelské a interpretační 
postupy.

Hudebník, který se sou-
střeďuje na výzkum toho, 
jak se lidé učí hudbě a jak 
nejlépe vyučovat hudbu na 
školách.

Vědecká praxe, vědecký 
způsob uvažování. Vý-
sledkem je kvalifi ko-
vaný hudební vědec, který 
produkuje vě decké vý stupy. 

Závěr
V naší studii jsme se soustředili na vážnou nebo klasickou hudbu. Souhrnné označení hudební na-
dání a talent jsme chápali široce: pro oblast instrumentální, vokální, dirigentskou, skladatelskou, 
ale také hudebně výchovnou. První tři představují spíše interpretační talent, čtvrté spíše tvůrčí ta-
lent, pátá spíše pedagogický talent.

Ukázali jsme, že péče o hudebně nadané a talentované jedince začíná už v předškolním věku 
a pokračuje (podle míry nadání) přes základní umělecké školy, konzervatoře až po vysoké hudeb-
ní školy. Speciálně jsme se zabývali případy, kdy jedinec svými výkony předčí své vrstevníky, pro-
kazuje mimořádný talent a odborníci stojí před otázkou, zda jeho vývoj urychlit přijetím na vyšší 
stupeň školy, než odpovídá jeho věku. Shrnuli jsem výhody i nevýhody takového řešení a doložili 
je třemi příklady ze života.

Nabízí se tedy otázka, zda mají existovat nějaká zvláštní systémová opatření pro studium mimo-
řádně nadaných studentů. Domníváme se, že legislativně nikoli, stačí formulace vysokoškolské-
ho zákona. Pokud se vysoká škola rozhodne prominout hudebně nadanému studentovi maturitu 
a přijmout ho k vysokoškolskému studiu, znamená to určitou práci navíc pro studenta samotného, 
jeho učitele i rodiče. 

1 Umění: Schopnosti pro danou oblast a přání věnovat se umělecké činnosti, což ústí ve velmi kvalitní umělecké výkony, 
skladatelskou činnost, dovednost naslouchat hudbě a refl ektovat hudbu; znalost hudební praxe, tvořivých postupů 
a dovednost dál se učit, zdokonalovat se v umělecké oblasti.

2 Učitelství: Schopnosti pro danou oblast a přání věnovat se vyučování hudby, vedení lidí, individuální výuce v různých 
oblastech hudby; dovednost veřejně vystupovat, odborně poslouchat a hodnotit různé typy hudebních výkonů 
a hudebních děl.

3 Vědecká práce: Schopnosti pro danou oblast a přání věnovat se studiu, výzkumu; dovednost refl ektovat vlastní hudební 
a pedagogickou práci; schopnost podívat se na problém z pohledu jiných lidí; postihnout širší historické, sociální 
a umělecké kontexty.
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Ukazuje se, že rozvoj hudebně-interpretačního talentu je vysoce individuální záležitostí. Hudeb-
ní talent není defi nitivním stavem, ale složitým procesem. Může narazit na limity daného studen-
ta. Může být tvořivě rozvíjen citlivým pedagogem. Může být znehodnocen nedostatečnou snahou 
studenta i tím, že jej učitelé nechají zplanět nedostatkem péče anebo naopak, že jej přemírou 
„péče“ udusí.

Celosvětové zkušenosti naznačují, že důležitý jev – akcelerace nadaných a talentovaných stu-
dentů – je sice v zahraničí zkoumán, ale běžná praxe a názory veřejnosti neberou výsledky šetře-
ní v úvahu (Colangelo, Assouline, 2009). Více se o akceleraci ví na úrovni základních a středních 
škol, méně na úrovni vysokých škol. Česká republika zatím ve výzkumu nadaných a talentovaných 
vysokoškoláků velmi zaostává, zejména v longitudinálním sledování jejich dalších osudů. Přitom 
nadání a talent je právě to bohatství, z něhož bychom mohli těžit. 
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