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Idea nového vysokoškolského zákona

Akademická svoboda

Institucionální autonomie

Odpovědnost



Potřeba systémové změny

Masifikace / univerzalizace vysokého školství

Snižující se funkčnost detailní legislativní a 

administrativní regulace ze strany státu

Požadavky veřejnosti na důvěryhodnost vysokoškolských 

institucí



Kontext

ČR: 

- jeden z nejúplnějších a nejdetailnějších systémů akreditace (všechny 

programy/obory na všech institucích, od r. 1999)

-celostátní (procedurální) regulace akademických pozic

-postupně se rozvíjející institucionální hodnocení



Kontext

Evropa: 

- rozvoj akreditací jako nástroje zajišťování kvality od 80./90. let min. století 

- často partikulární zaměření akreditací (jen některé instituce – zejm. soukromé, jen 

některé typy/úrovně studijních programů)

-v poslední dekádě posilování evaluačních prvků (vliv ESG)

-zavádění institucionálních akreditací, příp. akreditací širších celků než programů, 

anebo institucionálního hodnocení jako podmínky zjednodušené akreditace



Principy věcného řešení

Jasná dělba odpovědnosti mezi vysokou školou a státem (vnitřní sytém zajišťování 

kvality x vnější mechanismy)

Požadavky na zajištění funkce, ne konkrétní podoby organizačního a procesního 

uspořádání (má odpovídat typu a vnitřní kultuře instituce)

Spojení institucionální akreditace s určením typu vysoké školy (potřeba diferenciace 

kritérií)

Dvouúrovňové vnější hodnocení vysokých škol (vnitřní systém zajišťování kvality, oblasti 

vzdělávání)

Veřejná přístupnost údajů o činnosti vysoké školy (ukazatele výkonu)



Institucionální akreditace

Ověření funkcí vnitřního systému zajišťování kvality 

-poslání vysoké školy (ve shodě s typem) a jeho specifikace (oblasti a cykly vzdělávání) 

ve statutu

-soubor pravidel (vnitřní předpisy a vnitřní politiky) vymezujících organizační nastavení, 

přístupy a postupy týkající se naplňování 7 klíčových oblastí podle ESG: vnitřní strategie 

zajišťování kvality; schvalování a hodnocení studijních programů; hodnocení studentů; 

zajišťování kvality učitelů; studijní opory a podpora studentů; informační systémy; 

veřejnost informací

Předpokladem funkčnosti tohoto řešení je autonomie vysoké školy v klíčových 

relevantních oblastech



Oblasti vzdělávání

Ucelený vzájemně související úsek vysokoškolského vzdělávání, v němž jsou vytvářeny 

studijní programy

Povinnost vnitřního hodnocení (celé oblasti i jednotlivých studijních programů)

Vnější hodnocení orientované na

- ověření praktické funkčnosti vnitřního systému zajišťování kvality

-srovnání úrovně vysokoškolského vzdělávání v téže oblasti a cyklu mezi jednotlivými vysokými 

školami

V budoucnu zřejmě (na úrovni druhého a zejména třetího cyklu) stále větší propojování s 

hodnocením tvůrčích činností



Organizační zajištění 

Agentura pro kvalitu vysokého školství (pracovní název):

-nezávislá veřejnoprávní organizace v čele s kolektivním řídícím orgánem

-transformace ze současné Akreditační komise (s popsaným mechanismem předání činnosti)

- vlastní odborný aparát (na rozdíl od současného stavu)

- možná potřeba více odborných grémií (samostatný orgán Agentury pro přijímání výsledků 

hodnocení, po vzoru slovenského návrhu?)

Zavedení nového modelu zajišťování kvality si však vyžádá také významné organizační 

zajištění na straně vysokých škol



Předpokládaný harmonogram zavedení

Předpokládaná účinnost nového zákona – 01/2013

Přijetí nových statutů vysokých škol,                                                                                        

vymezení vnitřních systémů zajišťování kvality – 12/2014

Posuzování institucionálních akreditací – 01/2015 až 12/2018

(v přechodném období stávající systém akreditací s posílením významu vnitřního hodnocení ve 

vztahu k prodlužování platnosti akreditací)

Plná implementace nového systému, zahájení hodnocení oblastí vzdělávání – od r. 2019



Děkuji za pozornost!


