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Osnova příspěvku 

• Úvodní poznámky

• Třetí výzva k předkládání návrhů na zařazení osob 
do Seznamu hodnotitelů

• Diskuze
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Úvodní poznámky
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Perspektiva studujících v HKVŠ I/III
• Zapojení studentů do jednotlivých etáží procesu hodnocení

• NAÚ: Rada NAÚ, seznam hodnotitelů, zapojení do činnosti 
jednotlivých hodnoticích komisí

• VŠ: Rada pro vnitřní hodnocení, hodnocení výuky z pohledu 
studujících („studentská evaluace výuky“ – evaluační komise), 
zapojení do přípravy studijních programů

• SK RVŠ: Pracovní skupina pro kvalitu ve vysokém školství

• Řádově stovky studujících
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Perspektiva studujících v HKVŠ II/III
• Rozvoj kompetencí studujících v oblasti HKVŠ

• Dlouhodobý a kontinuální proces

• Školení pro studentské hodnotitele pořádané NAU 27. 4. 
2017 (další je plánováno na 11. 5. 2017)

• Aktivity SK RVŠ: kupř. Kulatý stůl 11. 11. 2016

• Aktivity na jednotlivých vysokých školách

• Mezinárodní přesah (ESU, ESG)
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Perspektiva studujících v HKVŠ III/III
• Průběžná obměna studujících je zcela přirozená:
• přerušení či ukončení (úspěšné i neúspěšné) studia

• dlouhodobé stáže v zahraničí

• zahájení studia na jiné VŠ – CAVE! konflikt zájmů klíčový pro NAÚ

• Hledání a příprava potenciálních zájemců – mít dostatečný 
pool

• Třetí výzva k předkládání návrhů na zařazení osob do 
Seznamu hodnotitelů vyhlášená NAU
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Třetí výzva k předkládání návrhů na 
zařazení osob do Seznamu 
hodnotitelů
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Třetí výzva k předkládání návrhů na zařazení 
osob do Seznamu hodnotitelů

• Dosud vyhlášeny dvě výzvy

• V dostatečné míře nebyly naplněny všechny oblasti v SH

• Třetí výzva (2/2017): projednání na zasedání Rady 20. 4. 2017

• Lhůta pro doručení návrhů: 22. 5. 2017 v 15:30 

• Pro studenty otevřena v 18 OV – CAVE! v některých OV dosud není 
žádný student

• Podmínky:

• student: 3. ročník Bc. studia a výše

• zkušenost s akad. samosprávou nebo doporučení AS či orgánu reprezentace VŠ
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Diskuze
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Možné náměty pro diskuzi

• Kde hledat aktivní zájemce z řad studentů?

• Specifika přípravy a školení pro studenty

• Garance kolegiálního prostředí a skutečného naslouchání 
jejich názoru 

• Co má být vlastní náplní hodnocení kvality VŠ z pohledu 
studentů?

• Práce se studenty po ukončení jejich studia
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Děkuji vám za vaši pozornost

JOSEF.FONTANA@NAUVS.CZ
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