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Rada kvality ČR Rada kvality ČR 

Základní cíl:

Udrţitelný rozvoj a růst kvality v ČR.

Strategické záměry:

Představují přehled těch nejdůleţitějších aktivit, kterými by 
se měly rezorty, samospráva, podnikatelská uskupení, 
poradenské a vzdělávací organizace, neziskový sektor a 
spotřebitelské organizace ve vztahu ke kvalitě zabývat.

Pozice Rady:

- iniciační;

- koordinační;

- poradenská.
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OS „Kvalita ve vzdělávání“OS „Kvalita ve vzdělávání“

Činnost OS je plně kompatibilní s přijatými

strategickými záměry NPK, a to zejména v

oblastech:

 Hodnocení a rozvoj kvality VŠ

 Podpora a rozvoj technického a přírodovědného 

vzdělávání (orientace za ZŠ, SŠ a VŠ)

 Oblast dalšího vzdělávání
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Definice klíčových problémůDefinice klíčových problémů

 Řada podniků ČR nepovaţuje dosud vzdělávání a znalosti za prioritní 

součást své personální politiky

 Výdaje do vzdělávání nedosahují ani poloviny analogických výdajů 

podniků západní Evropy

 Ţádný státní ani nestátní orgán nenese komplexní odpovědnost za 

vzdělávání dospělých

 Neexistuje dostatečná motivace k celoţivotnímu vzdělávání

 Neexistují informační systémy které by usnadnily orientaci v nabídce 

této komodity na trhu

 Procesy akreditace zatím jen minimálně uvaţují s hodnocením kvality 

systémů řízení fakult a VŠ

 Trvalá existence dvou izolovaných světů – akademického a 

podnikového

 Není dosud k dispozici ucelený mechanismus hodnocení a rozvoje 

kvality vzdělávání
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PROČ MÁME STÁLE DVA SVĚTY ?PROČ MÁME STÁLE DVA SVĚTY ?

„DEJTE NÁM HOTOVÉ LIDI 

PŘIPRAVENÉ PRO PRAXI !“

„SPECIFIKUJTE JASNĚ, CO 

VLASTNĚ CHCETE !“
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… A STAČIL BY JEDEN SPOLEČNÝ SVĚT … A STAČIL BY JEDEN SPOLEČNÝ SVĚT –– POSTAVENÝ NA POSTAVENÝ NA 

VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI, ZNALOSTECH A INOVACÍCH …VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI, ZNALOSTECH A INOVACÍCH …

… S NOVOU ROLÍ PRO OBA SVĚTY = DOMLUVIT SE A NÉST … S NOVOU ROLÍ PRO OBA SVĚTY = DOMLUVIT SE A NÉST 

SPOLEČNOU ODPOVĚDNOST ZA ROZHODNUTÍ I VÝSLEDEK SPOLEČNOU ODPOVĚDNOST ZA ROZHODNUTÍ I VÝSLEDEK ––

EFEKTIVNĚ UPLATNITELNÝ V PRAXI !EFEKTIVNĚ UPLATNITELNÝ V PRAXI !
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„Tvorba jednotné metodiky pro „Tvorba jednotné metodiky pro 

hodnocení kvality VŠ v ČR“hodnocení kvality VŠ v ČR“
(východiska projektu)(východiska projektu)

 OS „Kvalita ve vzdělávání“ je týmem odborníků z

univerzit i praxe s mimořádnou schopností dojít ke

konsensu.

 Zkušenosti a výstupy z řady projektů tuzemských i

zahraničních (i když není známo jak se je podařilo

dostat do praxe, v jakém rozsahu a kým jsou

systematicky využívány).

 Projekt „Excellence Ranking“ (Rakousko, Belgie,

Německo, Holandsko, Švýcarsko a další).

 Celospolečenská poptávka velkých podniků.
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Výstupy z projektuVýstupy z projektu

by měly slouţit jako:

 Nástroje interního rozvoje a neustálého 

zlepšování systému řízení jednotlivých fakult 

a VŠ

 Nástroje externího posuzování kvality VŠ vč. 

kvality systému řízení a vzdělávání
(zabezpečovala by buď akreditační komise nebo zvláštní 

instituce, k těmto úkonům pověřena MŠMT, případně 

zřízená na základě iniciativy samotných VŠ)
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Proč EFQM Model Excellence?Proč EFQM Model Excellence?

„ Model Excellence nám dal novou 

dimenzi řízení. Byli jsme si vědomi 

toho, že bychom měli dělat mnoho věcí 

jinak, ale až model nám řekl co a jak 

máme dělat jinak.“

Elke FischerElke Fischer
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Vyuţití EFQM Modelu ve školstvíVyuţití EFQM Modelu ve školství

 Jako rámec pro rozvoj a hodnocení systému 

řízení škol.

 Jako inspirace pro zvyšování výkonnosti.

 Jako rámec pro sebehodnocení.

 Jako kritérium pro hodnocení v soutěţích o 

národní a nadnárodní ceny za excelenci.

 Jako jednoduchý a transparentní rámec pro 

zaměstnavatele při volbě potenciálních 

zaměstnanců – absolventů té které VŠ.



1111www.neweurope.cz
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

www.npj.cz/sekce-rady-kvality-cr/

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Tel.: 595 620 145

E-mail: r.petrikova@dtocz.cz

www.dtocz.cz


