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1. 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 světě. Důvodů pro zdůrazňování kvality a jejího zajišťování je mnoho. Mezi 
nejvýznamnější patří zejména 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 prostředků, 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 volnému pohybu 
mezi vysokými školami i na pracovním trhu.   
Kvalitou vysokého školství se zabývají mezinárodní instituce, národní ministerstva 
odpovědná za vysoké školy a jejich čelní představitelé, národní agentury pro zajišťování 
kvality, národní výzkumné ústavy a zejména jednotlivé vysoké školy. Kvalitě vysokého 
školství je věnována i celá řada projektů, organizovaných jak na národní, tak na mezinárodní 
úrovni. V České republice je z tohoto pohledu v současné době velmi důležitý individuální 
projekt národní Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Tento 
projekt, který je podporován ze strukturálních fondů, byl zahájen v roce 2010 a skončí v 
polovině roku 2014. Věnuje se návrhu a implementaci komplexního systému hodnocení 
kvality terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje. Dalším významným projektem v oblasti 
kvality vysokého školství je mezinárodní projekt Identifying Barries in Promoting the 
European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level (IBAR), 
který je podpořen z Lifielong Learning Programme EU. Jeho výsledkům je věnována tato 
monografie.    
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2. KVALITA VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU 
 
2.1 OECD 
 Významnou roli v hodnocení kvality ve vysokém školství hraje OECD. V jedné 
z rozsáhlých oblastí činnosti této organizace, kterou je vzdělávání, a která samozřejmě 
zahrnuje i vysoké školství1, je věnována velká pozornost kvalitě vzdělávání, a to jak 
prostřednictvím různých projektů a aplikací jejich výsledků, tak poskytováním služeb v této 
oblasti. Jako příklad můžeme uvést hodnocení kvality vysokoškolských systémů pro potřeby 
vlád jednotlivých zemí.  
 Mezi nejvýznamnější aktivity v oblasti zajišťování kvality vysokého školství 
v posledním desetiletí patřil mnohonárodní projekt Thematic Review of Tertiary Education, 
který organizoval Direktorát pro vzdělávání OECD v letech 2004-2008.  
Záměrem projektu bylo pomoci vládám zúčastněných zemí při analýze situace, organizace, 
řízení a vlastní činnosti vysokoškolského vzdělávání tak, aby bylo dosahováno jejich 
ekonomických a sociálních cílů. V tomto kontextu byl analyzován vztah mezi národními 
politikami pro vysoké školství a chováním jednotlivých institucí, které do tohoto sektoru 
vzdělávání patří.  
V širokém pojetí se projekt soustředil na: 

• ekonomické a sociální cíle vysokého školství; 
• zajištění ekonomicky udržitelného systému vysokého školství s vhodnou strukturou, s 

efektivně propojenými součástmi a s příslušnými mechanismy pro zajištění jeho 
kvality; 

• mobilizaci zdrojů pro systém vysokého školství; 
• mechanismy a strategie na národní úrovni, které mohou zajistit efektivní řízení 

systému jako celku. 
 Česká republika se do projektu zapojila v plném rozsahu prostřednictvím Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Účast v plném rozsahu projektu zajistila, že tým expertů 
OECD formou studie Country Note (File et al. 2006) vypracoval analýzu silných a slabých 
stránek systému terciárního vzdělávání v ČR a doporučení k jeho dalšímu rozvoji. Základním 
zdrojem pro řešení projektu byla národní studie Country Background Report (Šebková et al. 
2006), kterou si sekretariát OECD vyžádal od každé z účastnických zemí a která byla 
zpracována podle jednotné osnovy. Podkladové zprávy, výzkumné studie objednané 
sekretariátem OECD a komentáře mezinárodních expertů následně posloužily jako materiál 
pro závěrečnou komparativní studii celého projektu, nazvanou Tertiary Education for the 
Knowledge Society (Santiago et al. 2008).      
 Zajišťování kvality bylo jednou z významných součástí tohoto mezinárodního projektu 
(viz jeho výše uvedené pojetí) i všech výše zmíněných studií. Národní koordinátor projektu v 
České republice (Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., dále jen CSVŠ) využil dále 
řadu studií, které byly v rámci výzkumu zajišťování kvality vysokého školství na národní 
úrovni zpracovány.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 OECD používá termín terciární vzdělávání, který je obecně nadřazeným pojmem k vysokému školství. Rozbor 
terminologie není účelem této studie a pro zjednodušení, které v tomto případě nevede k problému, je používán 
termín vysoké školství.     
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Téma zajišťování kvality je ve výše uvedené  závěrečné komparativní studii 
zpracováno na vysoké teoretické úrovni, s využitím rozsáhlých zkušeností odborníků OECD, 
velkého množství výsledků práce výzkumníků z celého světa, nově nabytých znalostí 
z národních podkladových studií účastnických zemí projektu a z hodnotících studií, které byly 
pro jednotlivé země zpracovány. 
 Účelem není zabývat se na tomto místě podrobně výsledky komparativní studie, 
případně probírat výsledky národních studií, které byly pro práci v projektu využity. Uvedeme 
však poznatky k některým základním záležitostem, jako jsou důvody hodnocení kvality, pojetí 
kvality a využití výsledků hodnocení kvality. O těchto věcech se v akademickém prostředí 
v České republice stále diskutuje a často se objevují zjednodušené výklady a problematické 
názory.  
 
2.1.1. Důvody pro zajišťování kvality  
 Jeden z článků z roku 2005 (Šebková, Münsterová 2005) k důvodům hodnocení 
kvality ve vysokém školství konstatuje, že současný vývoj dospěl do stadia, kdy se kvalita 
všech činností vysokých škol považuje za základní prioritu, a uvádí tři hlavní důvody, které 
tuto situaci silně ovlivňují a které podobným způsobem zpracovává též studie OECD:   
1. Rychlý a pokračující nárůst počtu studijních příležitostí, který v mnoha zemích již 

umožňuje, aby více než 50 % mladých lidí z příslušných populačních ročníků vstoupilo 
do některého ze vzdělávacích programů vysokého školství. Tuto skutečnost zdůrazňovala 
již v roce 1998 tehdejší prezidentka American Council for Education Elaine el Khawas 
nejen ve svých publikacích, ale i při několika návštěvách v Praze, které v té době 
vykonala. O 10 let později výsledná komparativní studie projektu OECD komentuje 
nárůst počtu vysokoškolských studentů jako přechod od elitního vzdělávání ke vzdělávání 
masovému (Santiago et al. 2008), což platí i pro Českou republiku. Potvrzuje to například 
i publikace zpracovaná v CSVŠ (Prudký et al. 2010), využívající výkladu expanze 
vysokého školství podle amerického sociologa Martina Trowa (Trow 1973), s výhledem 
přechodu do fáze univerzálního vysokoškolského vzdělávání. 
Studie OECD (Santiago et al. 2008) k uvedeným důvodům připojuje ekonomické 
problémy, které zvyšují zájem vlád jednotlivých zemí na efektivnosti využití finančních 
prostředků vkládaných do vysokého školství. Zdůrazňuje změny v koncepci a řízení 
institucí poskytujících veřejné služby a soutěž mezi subjekty veřejného a soukromého 
sektoru, která vede k požadovanému zvyšování efektivity využití nákladů na veřejné 
služby. Zajišťování kvality se v důsledků tohoto vývoje stává jak pro vlády, tak pro 
vysoké školy nutností, protože jeho prostřednictvím mohou prokázat, že veřejné 
prostředky jsou vynakládány efektivně a že vysokého školství skutečně slouží veřejným 
účelům.   

2. Decentralizace vysokoškolských systémů, která vedla k výraznému snižování kompetencí 
států v řízení vysokého školství a k přenášení odpovědnosti za vykonávané činnosti na 
vysoké školy a jejich řídící pracovníky. Tyto změny v České republice popisuje například 
publikace editovaná holandskými odborníky – Jon File, Leo Goedegebuure: Real Time 
Systems, která uvádí, že významné změny v řízení vysokých škol po roce 1989 se 
odehrály velmi demokratických způsobem, ale přenesly většinu pravomocí ze státu na 
vysoké školy (File, Goedegebuure 2003). Studie OECD (Santiago et al. 2008) v této 
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souvislost konstatuje, že kontrola kvality je chápána jako doplněk vnějšího řízení 
systému. Důsledkem deregulace spojené s masifikací je podle OECD také rozvoj nových 
forem a nových poskytovatelů vzdělávání. Zdůrazňován je rozvoj soukromých vysokých 
škol, z nichž některé působí i za účelem zisku, a proto je ochrana jejich studentů 
prostřednictvím zajišťování kvality velmi důležitá.  
Z pohledu vysokých škol je kvalita jejich činností důležitá pro získávání uchazečů o 
studium ve stále sílícím konkurenčním prostředí. Studie OECD cituje na tomto místě 
kromě jiného i Lisabonskou strategii, diskutuje ambiciózní cíle Evropské komise a pojetí 
excelence evropských vysokých škol.  
Podobně jako některé materiály Evropské komise, také studie OECD konstatuje, že 
zajišťování kvality je „důležité nejen na excelentních vysokých školách, zejména 
z pohledu zaměstnanosti a sociální koheze“ (Santiago et al. 2008). Očekávání 
zaměstnavatelů vůči vysokým školám jsou náročná, a proto je potřeba, aby kvalita 
vzdělání byla garantována minimálními standardy a aby zároveň prokázala, že 
kompetence absolventů jsou v souladu s požadavky pracovního trhu.      

3. Internacionalizací vysokého školství, která je ve výše uvedeném článku (Šebková, 
Münsterová 2005) spojena především s Boloňským procesem a s předpokladem, že se 
bude rozvíjet volný pohyb studentů po vysokých školách v rámci EHEA (European 
Higher Education Area, Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání), se zabývá též 
OECD. Upozorňuje, že dramatický nárůst mezinárodní studentské mobility v posledních 
třech desetiletích i narůstající nabídka různých forem přeshraničního vzdělávání otázku 
kvality zdůrazňuje a vyvolává potřebu systematického monitorování kvality 
vysokoškolského vzdělávání (Santiago et al. 2008). Dále uvádí, že vliv internacionalizace 
se neomezuje pouze na její přímé uživatele, ale ovlivňuje vývoj systémů 
vysokoškolského vzdělávání i jejich konvergenci, podporovanou v Evropě principy 
Boloňského procesu. Bez ohledu na iniciátory a důvody je podle OECD jasně 
identifikovatelný všeobecný trend ke konvergenci vysokoškolských vzdělávacích 
systémů, který se týká i systémů zajišťování kvality.     

 
2.1.2 Pojetí kvality          
 V souvislosti s diskusí o důvodech a potřebě hodnocení kvality se stále a po letech 
opakovaně otvírají diskuse o pojetí („definici“) kvality vzdělávání, což dokládá i studie 
OECD, která se tomuto problému zevrubně věnuje. Uvádí několik různých obecných náhledů 
na kvalitu vzdělávání a její zajišťování, které především vysvětlují její komplexní povahu.  
 Někteří autoři se snaží vysvětlit zajišťování kvality jako mechanismus vytváření 
důvěry zúčastněných aktérů, že vzdělávání (vstupy, proces a výstupy) plní jejich očekávání. 
Zdůrazňují přitom dynamický rozměr zajišťování kvality, což znamená, že očekávání by 
měla být naplňována v každém čase (naplnění minimálních požadavků) a v průběhu času by 
se měla kvalita zvyšovat.  
 Pojem kvality je komplexní, což vyplývá z různého vnímání kvality. V abstraktním 
smyslu „lze kvalitu považovat za vzdálenost mezi cílem a výsledkem s implicitním 
předpokladem, že se kvalita zlepšuje se zmenšující se vzdáleností cíle a výsledku“ (Santiago 
et al. 2008). Různé výklady kvality a tudíž i její komplexní charakteristika závisí na tom, kdo 
stanovuje cíle (závislé na jeho potřebách) a kdo posuzuje jejich plnění. Potřeby a požadavky 
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se mohou lišit na národní úrovni i na úrovni různých typů vysokých škol. Zaměstnavatelé 
mohou vidět kvalitu vzdělávání v tom, jaké znalosti, dovednosti a další kompetence dosahují 
absolventi, studenti kvalitu spojují především se svými zájmy a s podporou svého 
individuálního rozvoje, případně s přípravou na efektivní účast v rozvoji společnosti. 
Akademičtí pracovníci vnímají kvalitu vzdělávání v souvislosti s předáváním znalostí 
studentům, s úrovní propojení vzdělávání s výzkumem a vývojem apod. Státní správa spojuje 
kvalitu vysokoškolského vzdělávání především s efektivitou využívání veřejných financí a 
s odpovědností vůči daňovým poplatníkům.    
 Řada autorů, odborníků v pojednávané oblasti, se na základě abstraktního a 
komplexního konceptu snaží najít definici kvality a studie OECD se inspiruje argumentací 
Lee Harveye and Madelaine Green, kteří ve své publikaci (Harvey, Green 1993) uvádějí pět 
základních aspektů kvality:      
Kvalita jako dokonalost (přednost, excelence). Jde o tradiční akademické hledisko, jehož 
cílem je být nejlepší a které je často zastáváno i tvůrci koncepce vysokoškolské vzdělávací 
politiky.  
Kvalita jako dokonalost (shoda předpokládající nulovou chybu). Tímto způsobem lze 
relativně snadno definovat kvalitu výrobku, kde je možné detailně specifikovat požadavky na 
jeho vlastnosti a standardizovanými metodami určovat, zda jsou splněny.  
Kvalita jako vhodnost (způsobilost) k danému účelu. Toto pojetí implicitně konstatuje, že 
neexistuje žádná obecná kvalita a že by definice kvality měla být vždy specifikována pro 
nějaký určitý účel. Pojetí zdůrazňuje potřeby zákazníka, jakkoliv nesnadná může být jejich 
definice ve vysokém školství (zákazníkem mohou být studenti, jejich rodiče, zaměstnavatelé, 
akademická komunita nebo vláda jako představitel společnosti i společnost jako celek). 
Podstatné rozdíly v představě o kvalitě a nároky na splnění různých požadavků výše 
zmíněných rozdílných zákazníků potvrzují neexistenci jedné kvality a naopak zdůrazňují její 
komplexní charakter. Zmíněná koncepce kvality má však i slabinu: může totiž navozovat 
zdání, že kvalitní je vše, pro co umíme formulovat účel. Je proto vhodné toto pojetí doplňovat 
ještě koncepcí kvalita účelu ve vysokém školství. V tomto ohledu může hodnocení kvality 
dokonce prokázat, že stanovené cíle nejsou ani obsažné, ani závažné a může tím přispět k 
jejich lepšímu výběru a formulaci (Šebková, Münsterová 2005). 
Kvalita jako hodnota finančních prostředků je zaměřená na efektivitu a posuzuje výstupy 
vzhledem ke vstupům.  
Kvalita jako transformace vyjadřuje změnu, kterou student v průběhu studia projde a která ho 
vybaví specifickými dovednostmi, znalostmi a postoji. Velmi obdobně je definována kvalita 
jako přidaná hodnota, která srovnává dovednosti, znalosti a postoje studentů na začátku a na 
konci sledovaného období.   
 Výsledky řady výzkumů ukazují, že především manažeři vysokých škol se přiklánějí 
ke třetímu a poslednímu pojetí kvality. Některá odborná literatura doporučuje nepoužívat 
pojetí nulové chyby, neboť se nepředpokládá, že všichni absolventi budou úplně stejní. Na 
základě uvedených definic a vysvětlení komplexní povahy kvality vysokoškolského 
vzdělávání lze uvést dva základní účely zajišťování kvality:  

• Zajišťování kvality pro odpovědnost, které je spojeno především s vnějším 
prostředím kontroly, centrální administrativou a vnějšími hodnotiteli 
kvantitativních indikátorů úspěchu. 
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• Zajišťování kvality pro zdokonalování charakterizované zejména vnitřním 
prostředím kontroly a spojené s hodnocením odborníky, kteří sledují především 
kvalitativní indikátory úspěchu (Santiago et al. 2008).    

 Uvedené dva účely zajišťování kvality a jejich souvislost je po léta předmětem diskusí. 
Někteří odborníci jsou toho názoru, že lze zajišťování kvality pro oba účely kombinovat, že 
externí kontrola kvality je vždy nějakým způsob spojena se zdokonalováním a že není nutné 
procesy oddělovat prostřednictvím různých agentur pro hodnocení a zajišťování kvality. 
 Velmi rozdílné názory prosazovali jiní odborníci, mezi nimi například Christian 
Thune, který patří mezi nejdůležitější tvůrce evropských standardů pro zajišťování kvality 
(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 
dále jen ESG). Tyto názory jsou založeny na tom, že procesy hodnocení kvality pro 
zdokonalování a pro odpovědnost vnějšímu prostředí jsou velmi odlišné a nelze je 
kombinovat. Zdůrazňují velmi rozdílné mechanismy pro hodnocení kvality užívané a proto i 
potřebu, aby se různými účely zajišťování kvality zabývaly různé agentury.  
 Vývoj a současná situace ukazuje spíše na rozdíly – na jedné straně přesun 
odpovědnosti za kvalitu činností na vysoké školy samotné, související s požadavkem 
zdokonalování a s vnitřními systémy zajišťování kvality, a na druhé straně požadavek 
efektivity a vnější kontroly.  
 Koexistenci obou účelů zajišťování kvality ukazuje studie OECD na evropské situaci 
prostřednictvím Boloňského a Lisabonského procesu. Zatímco Boloňský proces se 
soustřeďuje na harmonizaci a srovnatelnost podporující zdokonalování kvality (ENQA 2009), 
Lisabonský proces zdůrazňuje excelenci a konkurenceschopnost, vyžadující vnější kontrolu 
kvality. Systémy zajišťování kvality musí proto najít způsob, jak se těmto nadnárodním cílům 
přizpůsobit.  
 
2.1.3 Doporučení pro rozvoj vnitřního hodnocení kvality 
 Projekt IBAR byl zaměřen výhradně na výzkum týkající se vnitřních systémů 
zajišťování kvality na vysokých školách, proto je zajímavé sledovat doporučení, která v tomto 
směru obsahuje studie OECD (Santiago et al. 2008).  
Rozvoj kultury kvality. Kultura kvality, kterou v instituci sdílí její vedení společně 
s akademickými pracovníky a studenty, je pro rozvoj vnitřních systémů hodnocení kvality 
velmi důležitá a je potřeba ji vytvářet průběžně. Přestože jde o vnitřní záležitost instituce, 
může vysoká kultura kvality vznikat, a praktické příklady to potvrzují, i jako výsledek 
veřejných zásahů.  Například tehdy, je-li vytvoření systému vnitřního zajišťování kvality pro 
vysokou školu povinností, jindy jako reakce na vhodný podnět, jímž může být publikování 
výsledků studentského hodnocení apod.  
Důraz na vhodné mechanismy pro vnitřní zajišťování kvality. Mechanismy vnitřního 
zajišťování kvality musí brát velmi vážně v úvahu očekávání a hodnoty, které jsou důležité 
pro vedení vysoké školy a pro akademické pracovníky a musí být podnětem a motivací pro 
stálé zlepšování. Není vhodné soustředit se pouze na procesy vnějšího hodnocení kvality a 
odvodit mechanismy vnitřního systému z jejich požadavků. V takovém případě je běžné, že 
jsou mechanismy vnitřního zajišťování kvality velmi drahé a neefektivní. V ideálním případě 
by akademičtí pracovníci v jednotlivých studijních oblastech měli systematicky 
shromažďovat zpětnou vazbu od svých studentů, hodnotit efektivitu studijních programů, 
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systematicky omezovat slabé stránky všude tam, kde jsou nalezeny, užívat jasné a dobře 
zdůvodněné metody hodnocení výuky i učení, ale mít též přiměřené zdroje pro nutné 
zdokonalování. Rozvoj vnitřních mechanismů zajišťování kvality je založen především na 
iniciativě vysoké školy a na implicitním předpokladu její autonomie. Vnější systémy 
zajišťování kvality z národní úrovně by měly poskytovat různé druhy pomoci a podpory, jako 
například technickou asistenci, workshopy a rozšiřování příkladů dobré praxe ve vnitřním 
hodnocení, které by mohly dobře fungovat v daných národních podmínkách.  
Některé základní principy vnitřních systémů zajišťování kvality. Procesy vnitřního zajišťování 
kvality by neměly být příliš obtížné a únavné a zodpovědnost by měla být svěřena těm 
pracovníkům, kteří jsou schopni uskutečnit změny ve vzdělávacím procesu. Výzkum v oblasti 
vnitřního hodnocení ukázal, že nejúčinnější je neformální vnitřní monitorování studia  
studentů a jeho zlepšování. Hodnocení učitelů by proto mělo vést k jejich povzbuzování a 
pomoci jim se zlepšovat. Zpětná vazba pro jednotlivé učitele by měla být důvěrná. Vhodná se 
zdá být asistence poskytovaná centry excelentního vzdělávání, která se na jednotlivých 
vysokých školách mohou vytvořit. Ta mohou rozvíjet pedagogické schopnosti učitelů a 
poskytovat jim k tomu potřebné materiály.       
Externí ověření systémů vnitřního zajišťování kvality. Dostatečnou legitimitu mohou vnitřní 
systémy zajišťování kvality získat pravidelným externím hodnocením. Tato záležitost by se 
měla stát rutinou a je plně v kompetenci každé jednotlivé instituce.   
 
2.1.4 Shrnutí     
 Z uvedeného stručného popisu některých aktivit a studií OECD jednoznačně vyplývá 
důležitost zajišťování kvality v oblasti vysokého školství. Zároveň se však ukazuje, nebo 
spíše znovu potvrzuje, že jde o velmi složitý problém. Kvalita vysokoškolského vzdělávání je 
komplexní pojem, ovlivněný nejen vnímáním a požadavky jeho různých uživatelů a 
zainteresovaných skupin, ale i rychlým vývojem a změnami v této oblasti a tudíž i priorit ve 
strategiích rozvoje vysokého školství.  
 Z pohledu projektu IBAR, jehož cíle byly zaměřeny na zajišťování kvality uvnitř 
institucí, je potřeba si povšimnout některých velmi důležitých myšlenek, které lze z materiálů 
OECD a velkého počtu výzkumných studií renomovaných odborníků z celého světa využít. 
Především je to implicitně předpokládaná autonomie vysokých škol a jejich odpovědnost za 
činnosti, které uskutečňují a nabízejí studentům a dalším zájemcům. Kultura kvality by se 
měla proto tvořit především uvnitř institucí, i když by si jejich řídicí pracovníci měli 
uvědomovat vnější vlivy, vyplývající v této oblasti především z požadavků externích subjektů 
pro zajišťování kvality a/nebo akreditaci. Významné je konstatování, že tyto státní či 
kvazistátní orgány (což je v evropských zemích velmi obvyklý  model vnějšího zajišťování 
kvality) by měly pro rozvoj vnitřních systémů zajišťování kvality poskytovat technickou a 
metodickou pomoc a brát v úvahu jejich činnosti i výsledky. Stejně je důležité i to, že by 
vnitřní systémy zajišťování kvality neměly být založeny na principu pouhého naplňování 
požadavků vnějších agentur. Institucionální systémy v takovém případě nepociťují potřebu se 
rozvíjet, jejich činnost se stává rutinou vykonávající pouze požadované aktivity a vnitřní 
kultura kvality se nejen nerozvíjí, ale stává se nepochopitelným pojmem pro většinu 
akademické obce.  
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 K zamyšlení jsou i úvahy o souvislostech hodnocení kvality pro účely odpovědnosti a 
pro zdokonalování, které se často vůbec nerozlišují. Výsledky hodnocení kvality pak slouží 
pouze k potvrzení požadované minimální úrovně kvality, které často a dlouhodobě žádné 
zdokonalování nepotřebuje a tudíž ani nepodporuje.    
 Za velmi důležité je třeba považovat také nastavení určité kontinuity procesů na 
základě analýzy spolehlivých dat, bez níž výsledky hodnocení postrádají smysl. K tomu je 
třeba též zajistit informovanost všech skupin aktérů, jichž se procesy zajišťování kvality 
dotýkají, a to co nejvhodnějším způsobem.   
 
 
2.2 Kvalita vysokoškolského vzdělávání v dokumentech Evropské komise 
	   	   	  
2.2.1 Strategie Evropské Unie 
 Evropská komise vydala v  období od roku 2000 tři komplexní strategie Evropské 
unie, které zohledňovaly evropský vývoj a formulovaly jeho priority pro další období:  
Lisabonská strategie (přijatá v r. 2000), Revidovaná Lisabonská strategie (přijatá v r. 2005) a 
Strategie Evropa 2020 (přijatá v r. 2010). 
 Lisabonská strategie přijatá na zasedání Evropské rady v březnu 2000 v Lisabonu 
formulovala jako primární cíl Evropské unie vytvoření Evropy znalostí a dosažení světové 
úrovně. Evropa se podle ní měla stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní 
ekonomikou na světě, schopnou zabezpečovat udržitelný ekonomický růst s větší a lepší 
zaměstnaností a hlubší sociální soudržností.” (European Council 2000) Strategický dokument 
se soustředil především na výzkum jako na jeden z nejdůležitějších nástrojů pro zvýšení 
ekonomického růstu, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti i kvality života. Požadavek 
rozvoje a podpory výzkumu se promítl především do velmi silného zdůrazňování potřeby 
excelence na evropských univerzitách, aniž by se dokument věnoval explicitně vysokým 
školám a jejich roli. Evropská rada v Barceloně v březnu 2002 uznala potřebu excelence ve 
svém požadavku, aby evropské vzdělávací systémy dosáhly světové úrovně do roku 2010.  
 Revizi Lisabonské strategie zahájil dokument Evropské komise s názvem Partnerství 
pro růst a zaměstnanost. Nový začátek pro Lisabonskou strategii byl schválen Radou v 
březnu 2005 (Commission of the European Communities 2005). Šlo o dokument, který měl 
přinést střednědobé hodnocení Lisabonské strategie, fakticky však byl návrhem na její revizi. 
Jádrem revidované strategie se stalo zaměření na ekonomický růst a vytváření pracovních 
příležitostí, které by vedlo ke zvyšování evropské zaměstnanosti. Revize zmiňovala dosavadní 
překážky uskutečňování strategie, mezi něž patřilo příliš velké množství často i vzájemně 
protichůdných cílů a priorit. Vyjádřila záměr překážky odstranit a plně využít potenciál všech 
zemí EU. K naplnění záměru doporučila soustředit se na priority v pěti oblastech: vytváření 
znalostní společnosti, dokončení formování vnitřního trhu, zabezpečení příznivého klimatu 
pro podniky, vytvoření pružného a integrovaného trhu práce, zabezpečení ochrany životního 
prostředí a udržitelného rozvoje. Plnění revidované strategie se každoročně vyhodnocovalo a 
na základě vyhodnocení se měnil počet priorit a i jejich formulace. První výroční hodnocení 
revidované strategie proběhlo již na jarním zasedání Evropské Rady v březnu 2006, kde 
Komise navrhla zaměřit orientaci na čtyři následující oblasti: zvýšení investic do vzdělání a 
inovací, využití potenciálu v oblasti malého a středního podnikání, postupující globalizaci a 
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proces stárnutí populace, efektivnější a integrovanější energetickou politiku EU. V březnu 
roku 2008 Rada zahájila druhý tříletý cyklus revidované strategie a při této příležitosti 
potvrdila existující čtyři priority. Hlavními cíli zůstalo posílení globální 
konkurenceschopnosti EU, zajištění udržitelného růstu, zvýšení zaměstnanosti a sociální 
soudržnosti, zajištění zdravých veřejných financí, zvýšení bezpečnosti dodávek energie a boj 
proti změně klimatu. 
 Novou strategii Evropa 2020 zveřejnila Evropská komise v březnu 2010. Evropská 
rada schválila příslušný dokument v červnu téhož roku (European Commission 2010.) Aby 
bylo možné překonat dopad finanční krize a nasměrovat Evropu v průběhu následujícího 
desetiletí zpět k hospodářskému růstu, stanovuje dokument konkrétní cíle v oblastech jako je 
zaměstnanost, vzdělávání, energetika či inovace. Záměrem strategie je vytvořit v Evropě 
inteligentní (na znalostech a inovacích založenou) a udržitelnou (konkurenceschopnou a 
ekologickou) ekonomiku, která podporuje sociální začleňování (důraz na hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost). Tyto tři vzájemně provázané priority by měly Evropské unii, a 
tedy jejím členským státům, pomoci ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity a ke zlepšení 
sociální soudržnosti.  
 Vysokého školství se bezprostředně týká zejména priorita inteligentního růstu. 
Dokument zdůrazňuje: “Kroky učiněné v rámci této priority uvolní evropský inovační 
potenciál, což umožní dosáhnout lepších výsledků v oblasti vzdělávání a lepší kvality a 
výsledků vzdělávacích institucí a také plně využít hospodářských a společenských výhod 
digitální společnosti.“ (European Commission 2010).  
 Ke strategii Evropa 2020 se vztahují tři prioritní iniciativy, pojednané v dokumentech 
Inovace v Evropě (European Commission 2010a), Mládež v pohybu (European Commission 
2010b) a Digitální program pro Evropu“. (European Commission 2010c), které se vzájemně 
podporují a nabízejí vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století. K jejich 
realizaci si Evropská unie stanovila pět cílů, které by měly být dosaženy do roku 2020. Týkají 
se zaměstnanosti, výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny 
klimatu a energetiky. V oblasti vzdělávání byly stanoveny zejména tyto cíle: snížit míru 
nedokončení studia pod 10 % a dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40 % 
podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Stanoven byl rovněž cíl pro oblast výzkumu: 
investovat 3 % HDP Evropské unie (v kombinaci veřejných a soukromých zdrojů) do 
výzkumu, vývoje a inovací (Evropská komise 2010a). 
 
2.2.2 Sdělení pro evropské univerzity 
 Evropská komise vydala v roce 2011 sdělení s názvem Podpora růstu a zaměstnanosti 
- program modernizace evropských vysokoškolských systémů (European Commission 2011), 
čímž se dovršila zatím tříčlenná řada souborných strategických dokumentů k vysokému 
školství. V roce 2006 totiž vydala Komise sdělení Plnění programu modernizace pro 
univerzity: vzdělávání, výzkum a inovace  (European Commission 2006) a v roce 2003 sdělení 
Role univerzit v Evropě znalostí (European Commission 2003).  
 V dalším textu stručně projdeme záměry a priority jednotlivých sdělení 
s podrobnějším pohledem na sdělení platné v současném období a dále budeme sledovat 
vývoj priorit a doporučení týkajících se kvality vysokoškolského vzdělávání.   
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Priority evropské vysokoškolské politiky ve Sděleních 2003, 2006  
 Ve Sdělení 2003, které zohledňuje záměry Lisabonské strategie 2000, je implicitně 
obsažen požadavek na vyšší podíl studentů na vysokých školách, není ale nijak kvantifikován. 
Naopak ve vztahu k výzkumu a vývoji (který nebudeme v této studii podrobně rozebírat) byl 
kvantifikován cíl 3 % HDP na výzkum do roku 2010. Za velký problém je v tomto 
dokumentu považován vysoký podíl studentů, kteří nedokončí vysokoškolské studium, a který 
v rámci EU tvoří 40 %. Charakteristické je rovněž zaměření dokumentu na lepší využívání 
finančních zdrojů na výzkum a obecně na přenos výsledků výzkumu do aplikační sféry, a to 
zejména v kontextu s hledáním rovnováhy mezi požadavky použití v praxi a obecným 
zájmem, autonomií vysokých škol a svobodou přístupu k vědění. Obecně se zde objevuje 
důraz na excelenci a zároveň na proces konvergence ve vysokém školství v EU (příkladem 
může být proces uznávání studia), ale s vědomím velké diverzity evropských 
vysokoškolských institucí. 
Sdělení 2006 je stále spojeno s Lisabonskou strategií 2000, resp. s její revizí. Nově 
identifikuje problém vzniku možné uniformity vysokých škol na národních úrovních, 
podporované snahou o regulaci a detailní kontrolu, jejichž výsledkem může být všeobecné 
zaměření především na talentované studenty, kteří nejlépe odpovídají požadovanému 
výzkumnému profilu vysokých škol, a na excelenci ve výzkumu. Takový přístup může vést 
např. ke znemožnění přístupu k vysokoškolskému studiu různých skupin potenciálních 
zájemců, jako jsou uchazeči ze sociálně slabšího prostředí nebo ke stagnaci celoživotních 
forem vzdělávání. Cílem podle Sdělení má proto být především dosažení skutečné autonomie 
vysokých škol a nastavení obecných pravidel, nikoliv zaměření na mikromanagement ze 
strany státních/národních institucí. Zdůrazňována je také plná zodpovědnost vysokých škol za 
výsledky procesu vzdělávání. Dalšími preferencemi Sdělení je spolupráce vysokých škol s 
vnějším okolím, překonání fragmentace na fakulty, uplatnitelnost absolventů, avšak podpora 
takového vzdělání, které se neorientuje pouze na uplatnění na trhu práce, ale které vede k tzv. 
obecně kreativnímu myšlení. 
 
Priority Sdělení 2011 
 Hlavní obecné cíle vyplývající z dokumentu z roku 2011 jsou již spojeny se strategií 
Evropa 2020:  
 Požadavek na 40 % mladých lidí s úspěšně dokončeným úplným vysokoškolským 
vzděláním nebo jeho ekvivalentem (národní cíl ČR 32 %). 
 V posledních letech je trendem (v Evropě stejně jako v řadě jiných zemí světa) 
výrazný růst počtu absolventů vysokých škol v daných věkových kohortách (tzv. masifikace 
vysokoškolského vzdělávání), který ale stále neodpovídá projektovaným (budoucím) 
požadavkům na kvalifikaci zaměstnanců, tzv. knowledge-intensive jobs. Dosažení požadavku 
na kvalifikaci (tj. 40 % mladých lidí s vysokoškolským vzděláním) je pak také ohroženo 
evropskou demografickou situací, protože přes velké národní diference se v průměru snižuje 
(a nadále bude snižovat) počet absolventů středních škol (tj. potenciálních uchazečů o přijetí 
na vysoké školy). 
 V současnosti platí, že vysokoškolské vzdělání má 26 % pracovní síly v rámci EU, 
zatímco v roce 2020 bude existovat 35 % pracovních míst, která budou vyžadovat 
vysokoškolské vzdělání. Dalším podpůrným argumentem pro zvyšování podílu 
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vysokoškolsky vzdělaných osob je také skutečnost, že tento stupeň vzdělání znamená nižší 
míru nezaměstnanosti, a to i v době ekonomické krize, v níž se již několik let ekonomika EU 
nachází. 
 Dokument klade důraz na podporu diverzity vysokoškolských institucí a na její 
důkladné a relevantní zmapování (projekt U-Map a U-Multirank), které by poskytlo 
podrobnou mapu Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, a na snížení podílu 
neúspěšných studentů.  

V rámci EU existuje nyní více než 4000 vysokoškolských institucí. Znamená to 
různorodost na úrovni národních systémů vysokého školství i mezi institucemi (velikost, 
poslání atd.), které do systémů patří, ale různost i v rámci institucí. Ve Sdělení je tato různost 
vnímána jako pozitivní znak a zároveň jako stále nedostatečně podporovaná záležitost. 
Evropské university totiž potřebují stavět na svých vlastních silných stránkách a na jejich 
základě rozvíjet různorodé aktivity. Musí proto sdílet určité společné hodnoty a úkoly, avšak 
nikoliv stejný podíl výzkumu a výuky, stejný přístup k výzkumu a vzdělávání, ani tentýž 
soubor různých služeb a akademických disciplín. Dostatečná diverzita vysokoškolských 
institucí znamená mimo jiné i schopnost oslovit širší spektrum studentů (tj. napříč celou 
společností), ale i adekvátnější reakce na požadavky pracovního trhu a obecně vyšší 
schopnost k inovacím.  
 Na druhou stranu sbližování (konvergence) některých aspektů vysokoškolského 
vzdělávání (jako je třístupňová strukturace studia, Diploma Supplement, ECTS – European 
Credit Transfer System a jejich vzájemné uznávání, národní kvalifikační rámce, národní 
systémy zjišťování kvality) je žádaným procesem, který vede k vytvoření otevřeného 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. 
 Sdělení se dále zabývá snadnější dostupností vysokoškolského vzdělání pro širší 
spektrum společenských skupin, včetně znevýhodněných a ohrožených uchazečů, a 
zdůrazňuje rovný přístup ke vzdělání, který v sobě nese dva základní aspekty. Prvním z nich 
je myšlenka sociální spravedlnosti jako jedné ze základních podmínek demokratického 
zřízení. Druhý, pragmatičtější aspekt, je spojen s větším potenciálem pro rozvoj lidského 
kapitálu, což znamená i snazší uplatnění absolventů na trhu práce. Rovný přístup ke vzdělání 
vyžaduje soustředit se na různé skupiny potenciálních uchazečů a studentů vysokých škol. 
Potřeba je i nadále podporovat rovné příležitosti mužů a žen, protože je stále patrná 
nedostatečná otevřenost některých oborů jak pro ženy, tak pro muže, a také je evidentní nižší 
podíl žen v doktorském studiu. Velké rezervy nadále existují v oblasti rovného přístupu 
z hlediska společenského prostředí či sociálně-ekonomického statusu. Na vysokých školách je 
například výrazně nižší zastoupení studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání. 
V ČR může jít zejména o studenty z nízkopříjmových rodin nebo rodin s romským původem, 
ale i o fyzicky postižené apod. Pro ČR je důležité také zmínit problém brzké selekce žáků ve 
vzdělávacím systému, která do značné míry determinuje šance na vzdělání, protože děti, které 
se vzdělávají na odborných školách, mají menší šanci studovat poté na vysoké škole. Další, 
zatím mezi vysokoškoláky málo zastoupenou skupinou, jsou studenti vyšších věkových 
kategorií, kteří studují při zaměstnání. 
 Orientace na výzkum a inovace vyžaduje více studentů v doktorském studiu, podporu 
silnějšího zastoupení žen v doktorském studiu (odbourání bariér zejména v některých 
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oborech) a 3 % HDP poskytované na výzkum a spojené s nově vytvořeným miliónem 
výzkumných míst. 
 Ve vztahu starších dokumentů z let 2003 a 2006 k nejnovějšímu dokumentu Evropské 
komise jsou tedy některé priority zachovány (např. vyšší podíl vysokoškoláků-absolventů, 
3 %  HDP na výzkum, nižší neúspěšnost ve studiu, snaha o konvergenci ve struktuře studia 
podle Boloňské deklarace), nově se objevuje zejména zdůraznění možnosti rovného přístupu 
k vysokoškolskému vzdělání. 
 Sdělení 2011 dále specifikuje úkoly členských států EU a Evropské komise. Hlavní 
zodpovědnost při reformování systému vysokoškolského vzdělávání leží na členských státech 
a samotných institucích, které by měly podporovat všechny výše uvedené záměry.  
 Evropská komise by měla fungovat jako koordinátor a podporovat reformu 
vysokoškolského vzdělávání především prostřednictvím dobře vedené datové základny 
v podobě multidimensionální klasifikace vysokoškolských institucí (výše zmíněné projekty 
U-Multirank, U-Map), která umožní vytvořit profily institucí. Taková základna má sloužit 
k podchycení mnohem širšího spektra informací o vysokoškolských institucích, než poskytují 
například globální žebříčky, které odrážejí zejména výkon několika málo výzkumných 
universit. Má též respektovat diverzitu vysokoškolských institucí členských zemí EU. Cílem 
datové základny je poskytovat relevantní a transparentní informace (studentům, 
zainteresovaným aktérům – zaměstnavatelům, státní správě, i samotným vysokým školám), a 
následně umožnit různé druhy analýz. První výsledky se podle Sdělení očekávají v roce 2013. 
 Dalším úkolem Evropské komise bude práce na tzv. European Tertiary Education 
Register (ve spolupráci s Eurostatem), který bude obsahovat zejména data o mobilitě a 
zaměstnanosti absolventů. 
 Dvě doplňující činnosti spočívají v poskytnutí doporučení pro zvýšení základních a 
průnikových dovedností a překonávání jejich neshod a v analýze (ve spolupráci s členskými 
zeměmi a dalšími zainteresovanými partnery) dopadu rozdílných přístupů ve financování na 
diverzifikaci, efektivitu a rovnost systému vysokoškolského vzdělávání a také na mobilitu. 
 
2.2.3 Kvalita a excelence ve Sděleních 2003, 2006 a 20011 
 
Hlavní trendy ve Sděleních 2003 a 2006 
 Sdělení z roku 2003 konstatuje, že evropské univerzity nejsou v současné době 
schopny konkurovat řadě excelentních světových univerzit, a je proto cílem dostat se na jejich 
úroveň. Kvalitě vysokých škol je v dokumentu věnována zvláštní část, pojímaná jako 
excelence. Je však zdůrazňováno, že excelence není jediná, ale naopak velmi různorodá a 
univerzity by ji měly budovat na základě poznání svých vlastních silných stránek: „Cílem 
musí být přivést všechny univerzity na vrchol jejich potenciálu, nenechat žádnou pozadu.“ 
(European Commission 2003: 16). 
 O tři roky později vydaný dokument Sdělení 2006 (European Commission  2006) je 
odlišně strukturovaný a kvalitě, resp. excelenci, nevěnuje zvláštní kapitolu, ale zmiňuje ji 
explicitně (ale i implicitně) v souvislosti s různými oblastmi činnosti univerzit. Nepřímo tak 
potvrzuje, že kvalita/excelence není jediná, že jde o komplexní pojem a že ji mohou instituce 
rozvíjet především tam, kde identifikují svoje silné stránky. V tomto smyslu je dokument 
zcela v souladu s představou o rozvoji excelence ve Sdělení 2003.   
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 Dokument je opět k evropským vysokým školám kritický. Zcela ve shodě jsou oba 
dokumenty v tom, že jenom velmi málo institucí v kterékoliv členské zemi EU je schopno 
dosáhnout excelence ve všech oblastech svých činností. Proto je nutné zaměřit se na 
jednotlivé oblasti činností či na součásti instituce, které jsou schopny v určité oblasti 
dosáhnout excelence na evropské/mezinárodní úrovni a soustředěním zdrojů do těchto oblastí 
vytvářet centra excelence.  
 Na úrovni systémů oba dokumenty zdůrazňují potřebnou různost vysokých škol, které 
budou schopny zajistit zásobárnu znalostí, talentů a energie a umožnit tak srovnatelnost 
systémů s nejlepšími na světě. 
 Výzkum a vývoj v souvislosti s kvalitou má svou návaznost na diverzifikaci. Přestože si 
tato studie neklade za cíl podrobně se věnovat vysokoškolskému výzkumu a vývoji, je na 
tomto místě vhodné zdůraznit významný posun mezi Sděleními 2003 a 2006. Zatímco první 
dokument považuje vazbu vzdělávání na výzkum a vývoj za nutnou stránku rozvoje každé 
vysoké školy, i když různou u různých institucí a programů poskytovaných na všech 
úrovních, druhý dokument je volnější a požaduje, aby výzkum zůstal základním úkolem 
vysokoškolského systému jako celku, přičemž nemusí být nezbytně úkolem všech vysokých 
škol. 
 Lidské zdroje podle obou dokumentů s kvalitou úzce souvisejí. Sdělení 2003 rozebírá 
řadu problémů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Je to např. malá atraktivita technických 
a přírodovědných oborů umocněná nedostatkem zajímavých pracovních míst, otázka 
zastoupení žen v akademických pozicích (v některých oborech), kariérní postup v některých 
zemích velmi úzce spojený s tradicemi, odchod velké skupiny odborníků do důchodu 
v určitém období apod., a navrhuje možnosti, jak situaci zlepšit. Jako příklad lze uvést 
motivaci žen pro studium některých oborů, kde jsou stále zastoupeny jenom v malém 
procentu, podporu mobility mezi univerzitami a průmyslovými podniky, která může být i 
virtuální, využívání informačních a komunikačních technologií, ale také vhodné rozvíjení 
mechanismů hodnocení vědeckých pracovníků, které zatím vesměs dostatečně nezdůrazňují 
výhody mezinárodní spolupráce a nepobízejí k práci na jiných evropských univerzitách. 
Sdělení 2006 navazuje v tom smyslu, že zdůrazňuje potřebu vytvářet na univerzitách pro 
akademické pracovníky atraktivní prostředí, získávat ty nejlepší na základě flexibilních a 
otevřených procedur a garantovat výzkumníkům atraktivní pracovní kariéru a nezávislost. 
Zabývá se také potřebou evropské spolupráce mezi doktorskými školami, které dosahují 
kritérií podmiňujících excelenci: kritická kapacita, interdisciplinarita, silná evropská dimenze, 
podpora jak z veřejných zdrojů, tak z průmyslu, identifikované oblasti excelence, nabídka 
post-doktorských příležitostí, atd. Kromě doporučení k rozvoji doktorského studia (viz též 
níže) zdůrazňuje velké možnosti otevřené ke změnám na post-doktorské úrovni, která je 
v současné době vesměs velmi úzce zaměřena. 
 Financování je podle Sdělení 2003 jednou ze zásadních podmínek budování 
excelence. Z pohledu zajišťování kvality je velmi důležitý požadavek dlouhodobé stability, 
kterou by zajistilo kontraktové financování na období 6-8 let. Dokument v tom vidí možnost 
překonání problémů souvisejících se změnami vlád, které mohou cíle dlouhodobého rozvoje 
vysokých škol negativně ovlivňovat. V tomto smyslu Sdělení 2006 nijak nenavazuje, ani 
záležitosti dlouhodobých kontraktů nekomentuje. Pro systematický rozvoj zajišťování kvality 
(budování excelence) však formuluje další důležitý požadavek: aby každá země udržovala 
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vhodnou rovnováhu mezi základním/podstatným zdrojem financí, financováním založeným 
na soutěži a financováním podle výstupů, a to jak pro vzdělávání, tak pro výzkum a vývoj.  
 Uznávání studia a kvalifikací oba dokumenty opět shodně považují na evropské úrovni 
za jednu z velmi důležitých podmínek rozvoje kvality evropského vysokého školství. Sdělení 
2003 považuje neexistenci jednoduchého a rychlého uznávání pro akademické i profesní 
účely za závažnou překážku rozvoje mobility (přestože existuje řada nástrojů, které by ji měly 
usnadňovat -  ECTS, Diploma Supplement, konzultační střediska NARIC-National Academic 
Recognition Information Centre apod.) a klade otázku, jak do budoucna přispěje k jejímu 
odstranění Boloňský proces a/nebo evropská síť pro kvalitu ENQA (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education). Sdělení 2006 je v tomto ohledu mnohem 
konkrétnější a to především proto, že v průběhu času došlo k pozitivnímu vývoji. Dokument 
zdůrazňuje úzkou souvislost kvality s uznáváním studia a kvalifikací, které pomáhají 
zjednodušit direktivy EU o uznávání profesních kvalifikací z roku 2005. Připravované 
posouzení procedur akademického uznávání by mělo zajistit také v této oblasti rychlejší a 
předvídatelné výstupy. Evropská komise požaduje, aby stejně jako u profesního uznávání 
nečekal žadatel na rozhodnutí déle než 4 měsíce.  
 Navíc se zdůrazňuje možný příspěvek Boloňského procesu, v němž se pro první 
desetiletí označují jako podstatné reformy týkající se zavedení srovnatelných kvalifikací 
(krátký cyklus, bakalář, magistr, doktor) a vývoje flexibilního, moderního kurikula na všech 
úrovních, které bude v souladu s požadavky pracovního trhu a rozvoje důvěryhodného 
systému zajišťování kvality.  
 Interdisciplinarita je opět shodně v obou dokumentech označena za nezbytnou součást 
rozvoje kvality a excelence. Sdělení 2003 zdůvodňuje tento požadavek komplexností nových 
disciplín a nutností posuzovat jednotlivé problémy z pohledu řady oborů. Za podmínku 
rozvoje interdisciplinarity považuje jak vhodnou strukturu a organizaci práce uvnitř institucí, 
která tomuto vývoji nebrání, tak široké využití nových komunikačních a informačních 
technologií. Text Sdělení 2006 pak navazuje tím, že rozvoj interdisciplinarity si vyžádá nový 
přístup k řadě aspektů činnosti vysokých škol, včetně nových kritérií pro hodnocení kvality. 
Interdisciplinaritu uvádí jako jedno z kritérií (vedle kritické kapacity, evropské dimenze, 
finanční podpory z veřejných i průmyslových zdrojů, atd.) podmiňující excelenci evropských 
doktorských škol. 
 Řízení vysokých škol je s kvalitou a excelencí samozřejmě také úzce propojeno. 
S budováním excelence (v širším pojetí řízení a zajišťování kvality) souvisí profesionalizace 
institucionálního řízení, kterou zdůrazňuje Sdělení 2003, avšak pouze v případě, že účast 
profesionálů z mimoakademického prostředí neohrozí důvěru akademické komunity. Potřebu 
profesionálního managementu potvrzuje i Sdělení 2006 a z pohledu řízení kvality zdůrazňuje 
další dva důležité aspekty: vyvážení autonomie vysokých škol s odpovědností za kvalitu 
výsledků činností vůči společnosti jako celku a překonání vnitřní roztříštěnosti institucí na 
fakulty, případně další součásti.  
 
Priority Sdělení 2011 
 Kvalita a excelence je důležitou prioritou nejnovějšího dokumentu, Sdělení 2011 
(European Commission 2011), a je jí věnována pozornost již v úvodu. Nicméně se opakuje 
prakticky totéž, co ve sděleních předcházejících: Evropské univerzity se snaží konkurovat 
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ostatním univerzitám světa v příliš mnoha oblastech své činnosti a málo z nich má kapacitu na 
to, aby mohly být excelentní ve všech těchto oblastech. V konečném důsledku to pak 
znamená, že jenom málo evropských univerzit se umísťuje na předních místech světových 
globálních žebříčků. Evropa proto potřebuje diverzitu vysokoškolských institucí, z nichž 
každá by se měla snažit o excelenci v souladu se svým posláním a strategickými prioritami. 
Transparentní informace o jednotlivých institucích umožní efektivní strategické plánování a 
snadnější rozvíjení institucionálních silných stránek. Mezi klíčové aktivity reforem proto patří 
zlepšování kvality vysokého školství.  
 Podobně jako v předcházejících dokumentech je kvalita vysokých škol spojována 
s diverzifikací a samozřejmě také s výzkumem, vývojem a zejména inovacemi ve spojení se 
vzděláváním.  
 Úloha členských států EU a jejich vysokých škol pro rozvoj a zajišťování kvality ve 
vysokoškolském vzdělávání je pak formulována v různých souvislostech.     
 Lidské zdroje jsou obdobně jako v textech z let 2003 a 2006 úzce propojeny se 
zajišťováním kvality vzdělávání v rámci reforem vysokého školství. Rozvoj lidských zdrojů 
by měl stavět na rozvoji kompetencí akademických pracovníků prostřednictvím zlepšování 
jejich motivace. Vysoké školy by proto měly najít cesty, jak investovat do systematického 
profesního rozvoje svých pracovníků a jak tvořit svoje akademické sbory, které by byly 
schopny rozvíjet nově vznikající disciplíny. Oproti oběma zmíněným předcházejícím 
dokumentům je v tomto Sdělení explicitně zmíněna excelence ve vzdělávání a potřeba ji 
náležitě odměňovat.  
 Zcela novou myšlenkou oproti předcházejícím dokumentům přináší Sdělení 2011 
námětem na průmyslově orientované doktorské studium, které umožní vyhovět novým 
požadavkům trhu práce na znalosti vědecké a výzkumné. Inovativní doktorské vzdělávání by 
mělo Evropě umožnit, aby získala snadněji a rychleji nové vědecké pracovníky.   
 Uznávání studia zdůrazňuje Sdělení 2011 v souvislosti s mobilitou a mezinárodní 
spoluprací, které jsou důležitými prvky zajišťování kvality. V této tématice (na rozdíl od textů 
předcházejících) navazuje na Boloňský proces a jeho cíle v oblasti mobility, formulované 
v Lovaňském komuniké (The Bologna Process 2020-The EHEA in the new decade 2009).  
 Jednou z nových myšlenek je, že iniciátorem rozvoje kvality by mělo být získávání 
nejlepších studentů a akademických pracovníků ze zemí mimo EU a různé formy mezinárodní 
spolupráce s těmito zeměmi. Zároveň Sdělení upozorňuje, že uznávání akademického 
vzdělání získaného v zahraničí je stále hodně obtížné (obdobně jako to ukazovala již obě 
předchozí Sdělení), vertikální mobilita je stále limitována, půjčky a granty mají svá omezení a 
dobře nefunguje ani volný pohyb výzkumníků v rámci EU. Předpokládá se proto, že velkou 
pomocí budou evropské nástroje v zajišťování kvality zmiňované také již v předcházejících 
Sděleních, ale také ty, které vznikly nebo vznikají jako aktivity Boloňského procesu. 
Explicitně se hovoří o registru EQAR (European Quality Assurance Register), který podpoří 
vzájemnou důvěru v oblasti zajišťování kvality, a tudíž akademické uznávání a mobilitu, a o 
Evropském kvalifikačním rámci.   
 S kvalitou vzdělávání na národní úrovni je velmi úzce spojen Národní kvalifikační 
rámec odpovídající kvalifikačnímu rámci Boloňského procesu i Evropskému kvalifikačnímu 
rámci, který nebyl zmíněn v předcházejících dokumentech. Sdělení 2011 ho zmiňuje 
v souvislosti s přechodem z profesního středoškolského vzdělávání do vysokého školství, 
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které by mělo být s jeho využitím usnadněno. Definované výstupy z učení by také měly 
pomoci v uznávání vzdělání a zkušeností, získaných mimo formální vzdělávací systém.         
 V souvislosti s financováním a řízením institucí uveďme na tomto místě požadavek 
Sdělení 2011 na zajištění finanční stability, která je zásadní podmínkou dosahování vysoké 
kvality.        
 
Úloha Evropské komise ve Sdělení 2011 
 Evropská komise hodlá přispět k diverzifikaci a transparentnosti prostřednictvím 
podpory nového přístupu k „mapování“ vysokých škol a mnohorozměrnému hodnocení 
kvality (U-Map, U-Multirank).   
 Další Komisí podporované aktivity spadají do nejrůznějších oblastí činnosti vysokých 
škol a při komplexním pojetí kvality vysokého školství všechny nějakým způsobem kvalitu 
ovlivňují.  
 Evropská komise hodlá podporovat mobilitu a mezinárodní spolupráci prostřednictvím 
řady programů a explicitně zdůrazňuje podporu kvality (zajištění standardů kvality) 
transnárodního vzdělávání  
 V oblasti podpory znalostního trojúhelníku je explicitně zmíněna podpora evropského 
průmyslového doktorátu a doktorských škol. Evropská komise hodlá mnoho vykonat také 
v podpoře kvality praktického vzdělávání studentů, které by jim mělo zajistit lepší pozice na 
pracovním trhu.  
 V závěrečné části textu jsou jmenovitě uvedeny programy, které budou otevřeny 
s horizontem do roku 2020, některé z nich (Evropský regionální rozvojový fond, Evropský 
sociální fond) dokonce i s finančními částkami, které do nich EU vloží. 
  
2.2.4 Shrnutí  
 Kvalita vysokoškolského vzdělávání má v dokumentech Evropské komise vysokou 
prioritu. Evropská komise je k vysokým školám v tomto smyslu hodně kritická a velmi jasně 
deklaruje, že v současné době nejsou schopny konkurovat některým světovým univerzitám a 
doporučuje, jak by se situace měla zlepšit.  
 Z pohledu výsledků projektu IBAR je velmi důležité zdůraznit prosazovanou diverzitu 
vysokých škol a tomu odpovídající kvalitu jejich různorodých činností, případně excelenci, 
která není očekávána na úrovni celé vysoké školy, ale v jejich jednotlivých vybraných 
činnostech, které jsou silnou stránkou dané vysoké školy, případně její součásti. Klíčové jsou 
proto reformy vysokého školství zaměřené na zdokonalování kvality.  
 Zajímavé a velmi důležité je sledovat vývoj a změny názorů na rozvoj vysokého 
školství, včetně zajišťování kvality. Nejnovější Sdělení se zaměřuje velmi silně na 
internacionalizaci a všechny nástroje, které by ji mohly podporovat. Z pohledu české situace 
v zajišťování kvality jde o velmi důležité nastavení priorit, které se zejména na externí úrovni 
s kvalitou zatím prakticky vůbec nespojují. Mezi nimi by pak měla být věnována pozornost 
zejména akademickému uznávání, které je v České republice odpovědností vysokých škol (až 
na výjimečné případy, za jejichž řešení je odpovědné Ministerstvo školství, mládeže, 
tělovýchovy (MŠMT)), a které nejen že není považováno za indikátor kvality, ale působí 
mnohdy velké potíže.            
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2.3 Aktivity Evropské asociace univerzit (EUA)  
  
 Evropská asociace univerzit (EUA) je řádným členem Boloňského procesu a v jeho 
rámci organizuje řadu aktivit, mezi které se řadí vydávání dokumentů TRENDS. Velmi 
důležité jsou též strategické a koncepční dokumenty EUA. V této kapitole budou uvedeny 
důležité myšlenky ze Strategického prohlášení z roku 2010 (European University Association 
2010).   

 
 2.3.1 TRENDS 2010 
 Systematická a velmi důležitá je práce na dokumentech TRENDS, které zkoumají 
implementaci cílů Boloňského procesu v jeho účastnických zemích. Hlavním účelem 
TRENDS je poskytnout informaci o situaci v signatářských zemích Boloňského procesu pro 
pravidelná setkávání ministrů odpovědných za vysoké školství.  
 TRENDS VI, vydané v roce 2010 (Sursock, Smidt 2010), zdůrazňují, že procesy 
vnějšího zajišťování kvality by se měly rozvíjet v souladu s ESG, což především znamená 
respektování institucionální autonomie a zároveň hledání rovnováhy mezi autonomií a 
odpovědností vysoké školy vůči vnějšímu prostředí. Mechanismy vnějšího zajišťování kvality 
by měly podporovat rozvoj různých procesů vnitřního zajišťování kvality. 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 kvality podporovalo diverzitu institucí. Novinkou, se kterou zatím 
není mnoho zkušeností ani v ČR ani na mezinárodní úrovni, je podpora možnosti, aby si 
vysoká škola vybrala pro vnější hodnocení jakoukoliv agenturu, která je součástí EQAR.  
 Projet IBAR se plně věnoval vnitřnímu hodnocení kvality a implementaci ESG na 
institucionální úrovni, a proto je zajímavé sledovat výsledky výzkumu, který byly pro účely 
TRENDS 2010 provedeny.   
 
Mechanismy vnitřního hodnocení kvality  
 Zmapování situace v zajišťování kvality na institucionální úrovni bylo provedeno na 
základě dotazníku pro vysoké školy. Výsledky ukázaly, že rozvoj procesů vnitřního 
zajišťování kvality byl pro 60 % zkoumaných vysokých škol jednou z nejvýznamnějších 
změn v posledních deseti letech. Více než polovina škol uvedla, že za významnou změnu 
považují také rozvoj vzájemné spolupráce. Výsledky návštěv na sledovaných vysokých 
školách potom potvrdily důležitost, v některých případech povinnost, vnitřního hodnocení 
kvality pro mezinárodní spolupráci vysokých škol, která přirozeně nutí školy k tomu, aby 
svoje činnosti pravidelně hodnotily.  
 Velmi jasně se ukázalo, že na všech úrovních (od lokální přes regionální, národní a 
evropskou až k úrovni světové) se vysoké školy ve vnitřním hodnocení kvality soustřeďují 
především na zpětnou vazbu od studentů a vysoké procento zkoumaných škol se zabývá též 
hodnocením studijních programů. Méně pozornosti je věnováno hodnocení jednotlivých 
učitelů (akademických pracovníků) a málo jsou rozšířené především ty části vnitřního 
zajišťování kvality, které by se věnovaly službám pro studenty.       
 Výzkum se velmi pečlivě věnoval působení systémů vnitřního zajišťování kvality 
v oblasti doktorského studia. Ukázalo se, že existuje řada aspektů, kterým se tyto systémy 
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věnují, i když to často není explicitně uváděno (různé modely vedení doktorandů a kvalifikace 
příslušných akademických pracovníků, vnitřní předpisy a jejich uplatnění, dohody uzavírané 
mezi doktorandy, školiteli a vysokou školou, pravidelné sledování pokroku doktoranda, čas 
potřebný k dokončení studia apod.).         
 Časová analýza výsledků výzkumu pro TRENDS 2007 a 2010 ukázala, že přestože 
vysoký počet škol informuje o rozvoji aktivit v zajišťování kvality, nedošlo v tomto mezidobí 
k zásadním změnám. Zdůraznit je možné už výše uvedenou malou pozornost hodnocení 
kvality služeb pro studenty. Další důležitý poznatek konstatuje, že i když se vzdělávání věnuje 
v hodnotících systémech hodně pozornosti, výzkumné a vývojové aktivitě se přiznává stále 
větší váha. K tomu je potřeba dodat, že kvantitativní metody se snaží měřit všechno, co je 
možné, což působí problém pro nalezení skutečné kvality vzdělávání.  
 Dále je z výsledků výzkumu zřetelné, že relativně málo vysokých škol sleduje 
uplatnění svých absolventů v praxi. Školy tudíž nemají k dispozici zpětnovazební údaje o 
kvalitě vzdělání absolventů, které jsou důležité pro zlepšování studijních programů.  
 Data získaná z dotazníkového výzkumu doplňují podrobnější kvalitativní informace 
z návštěv a rozhovorů na sledovaných vysokých školách. Kromě jiného z nich lze zjistit, že 
procesy zajišťování kvality mají častěji své zázemí na fakultách, než na úrovni vysokých škol. 
„Vlastnictví“ vnitřních hodnotících systémů, a tudíž i koncept rozvoje kultury kvality, je tedy 
na úrovni fakulty a je přitom zřejmé, že často není nijak propojen se strategickými plány 
vysoké školy.  
 V souladu s výsledky z dotazníkového výzkumu bylo v rozhovorech potvrzeno, že 
přestože hodnocení kvality akademických pracovníků směřující ke zlepšování výuky bylo již 
na mnoha vysokých školách zavedeno, ještě stále tomu tak není všude. 

Další problémy se týkají příliš vysoké závislosti procesů zajišťování kvality pouze na 
několika nebo dokonce na jednom akademickém pracovníkovi a širší zapojení akademické 
komunity je zcela nedostatečné. Tato situace někdy souvisí s určitým podceňováním studentů, 
s představou, že je z jejich strany rozvíjena pouze kultura stížností, že nejsou kompetentní 
hodnotit akademické pracovníky a výuku, a z toho plynoucím názorem, že studenti nejsou v 
procesech zajišťování kvality důležití.  
 Závažný problém akademických pracovníků často spočívá v tom, že jsou součástí 
dvou neprovázaných strategických konceptů: ve vzdělávání se požaduje, aby působili 
v souladu s přístupem založeném na uznání ústředního postavení studenta, zatímco jsou 
zároveň hodnoceni podle konceptu výkonu ve výzkumu a vývoji.  
 Výzkum byl zaměřen i na posouzení využití ESG ve vnitřních systémech zajišťování 
kvality. Výsledky potvrdily, že povědomí o ESG je na vysokých školách relativně nízké, 
zatímco některé vysoké školy se soustřeďují především na to, aby byly schopné vhodně 
reagovat na národní požadavky. Platí to přirozeně zejména tehdy, není-li na národní úrovni 
vedena vhodná a dostatečně informativní diskuse o ESG, nebo v případě, že agentura pro 
zajišťování kvality explicitně nesleduje souvislosti mezi svými požadavky a doporučeními 
ESG.  
 Některé vysoké školy se rozhodly uplatňovat jiné existující mechanismy zajišťování 
kvality, například využití standardů ISO (International Organization for Standardization), 
aniž by si dostatečně uvědomovaly potřebu zahrnout také akademický přístup, který se 
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zaměřuje na různé komponenty zajišťující kvalitu činností vysokých škol a udělovaných 
hodností a titulů, jako např. národních kvalifikačních rámců a výsledků učení.  
 Závěrem lze ze studie TRENDS 2010 k vnitřním systémům zajišťování kvality vybrat 
konstatování, že bylo v zajišťování kvality dosaženo značného pokroku, avšak že je potřeba 
vnímat komplexitu systémů, které mohou kvalitu vzdělávání zajišťovat. S odkazem na některé 
další dokumenty EUA (například (European University Association 2009a, European 
University Association 2009b) studie doporučuje, aby vysoké školy v rozvoji systémů 
vnitřního zajišťování kvality respektovaly institucionální kontext, národní a evropské 
požadavky, aby reagovaly na měnící se prostředí, jednaly strategicky a účinně přispívaly 
k rozvoji společnosti znalostí.  
 
Náměty k rozvoji vnitřních systémů zajišťování kvality  
 Základním doporučením studie TRENDS 2010 pro vysoké školy k budoucímu rozvoji 
systémů zajišťování kvality na institucionální úrovni je najít optimální vztah mezi vlastními 
aktivitami a aktivitami externí hodnotící agentury. Studie dále formuluje několik doporučení 
pro vysoké školy a také doporoučení pro strategické úvahy na národní úrovni.  

Institucionální hledisko:  
• Vysoké školy by si měly uvědomit, že vnitřní procesy zajišťování kvality nemusí být na celé 
škole jednotné a že jejich přizpůsobení konkrétním činnostem a podpoře tvořivosti a inovací 
umožní efektivně rozvíjet kulturu kvality (European University Association 2006). Užitečné 
bude využít přitom ESG, Část 1.  
• Rozvoji kvality vzdělávání a kultury kvality obecně bude napomáhat smysluplné a 
konstruktivní začlenění akademických a administrativních pracovníků i studentů do 
hodnotících procesů. Tam, kde jsou studenti a akademičtí a administrativní pracovníci takto 
do vnitřních procesů zajišťování kvality zapojeni, je kvalita zlepšována prostřednictvím 
obnovujícího se smyslu pro sdílení komunitou společných přístupů ke kvalitě a detailního 
rozpoznání různých aspektů zkušeností s kvalitním vzděláváním a učením. 
• Vnitřní zajišťování kvality by mělo být zaměřeno především na zdokonalování. Mělo by být 
vhodně propojeno s externími procesy zajišťování kvality a s institucionálním strategickým 
cyklem, což může výrazně přispět k tomu, aby rozvoj kvality nepožadoval neúměrné pracovní 
zatížení a finanční prostředky. Významnou pomocí k tomu bude systematický sběr 
spolehlivých dat (The Bologna Process 2020 - The EHEA in the new decade 2009) a jejich 
analýza na centrální úrovni. 
• Vnitřní procesy zajišťování kvality by měly být komplexní a využitelné ke sledování 
pokroku při uplatňování boloňských principů v zajišťování kvality. 

Národní hledisko: 
 Externí zajišťování kvality musí hledat rovnováhu mezi autonomií a odpovědností, 
brát v úvahu vnitřní procesy zajišťování kvality a klást důraz na sebehodnocení jako na 
rozhodující fázi procesu, s cílem zajistit zapojení instituce do hodnotícího procesu a realizace 
doporučení, a tak vést ke zlepšení kvality. 

Kvalita služeb pro studenty 
 Z pohledu strategie zajišťování kvality je v českém kontextu velmi inovativní důraz 
TRENDS 2010 na služby studentům. Jejich důležitost je spojována s přechodem na 
vzdělávací proces zaměřený na centrální postavení studenta, ale také s implementací 



	  
	  

23	  

třístupňové struktury studia, s cílem snižovat neúspěšnost ve studiu i s respektováním velké 
diversity uchazečů o studium i studentů v masovém vysokoškolském vzdělávání a tudíž i 
vysoké variability jejich vlastní cílů, potřeb i očekávání týkajících se vysokoškolského studia. 
Podle studie je zajištění služeb studentům odpovědností vysoké školy, avšak ve vhodném 
propojení s ostatními vysokými školami, místními i národními vládami a orgány a se 
studentskými organizacemi tak, aby se jejich aktivity vhodně spojily nebo doplňovaly.       

Partnerství na podporu kvality, tvořivosti a inovací 
 Studie TRENDS 2010 zdůrazňuje, že kvalita vysokého školství je stále významnou 
prioritou Boloňského procesu. Jednoznačně to dokládá zpracování ESG, vytvoření EQAR a 
každoroční organizování Evropského fóra zajišťování kvality, což jsou jedny 
z nejkonkrétnějších a nejúspěšnějších aktivit Boloňského procesu.  
 Současnou výzvou pro příští desetiletí je proto podpora výrazného zapojení všech 
zainteresovaných aktérů do rozvoje zjišťování kvality, včetně studentů. Podobně by mělo 
podle TREDNDS 2010 pokračovat vyjasňování dělby práce mezi vysokými školami, 
národními orgány a agenturami zajišťování kvality, s respektováním autonomie vysokých 
škol. 
 Studie formuluje řadu otázek, které by měl řešit dialog mezi výše uvedenými aktéry a 
jehož výsledky by měly podporovat diverzitu zemí Boloňského procesu, při dodržení 
sjednocujících principů a hodnot. V tomto duchu byly tvořeny společné standardy pro 
zajišťování kvality, jejichž cílem bylo nepotlačovat rozmanitost, inovativní výukové postupy 
a kreativní výzkum a výrazně podporovat kvalitu na základě uznání ústřední role vysokých 
škol. EUA se svými partnery ze skupiny E4 (ENQA – European Association for Quality 
Assurance in Higher Education, ESU (dřívější ESIB) – European Students‘ Union a 
EURASHE – European Association of Higher Education Institutions) bude i nadále 
podporovat správné chápání a vhodné uplatňování ESG a je připravena v případě potřeby 
revidovat jejich text.  
 
2.3.2 EUA Statement 

Výbor EUA se v říjnu 2010 rozhodl vydat Strategické prohlášení k tematice 
zajišťování kvality ve vysokém školství (European University Association 2010). V preambuli 
tohoto dokumentu se potvrzuje, že kvalita vysokého školství zůstává stále jedním ze 
základních principů Boloňského procesu. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o různé typy 
žebříčků (rankingů), ale také ke studentským protestům, které se obecněji týkaly právě 
principů Boloňského procesu, došla EUA k závěru, že university musí znovu převzít svoji 
odpovědnost za kvalitu uskutečňovaných činností a podporovat vytváření kultury kvality na 
institucionální a systémové 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. 

• Institucionální management kvality vyžaduje komplexní přístup, což znamená, že by 
měl pokrývat všechny činnosti vysoké školy: vzdělávání, výzkum a vývoj, službu 



	  
	  

24	  

společnosti a podpůrné služby. Zároveň je potřeba, aby řízení kvality bylo odvozeno 
od základních strategických cílů instituce. 

• Kvalitu je třeba pojímat v souvislostech. Je nutné vzít v úvahu diverzitu poslání a 
profilů institucí i národní kontext a tradice. Z toho vyplývá, že neexistuje žádná 
jednodimenzionální definice kvality. Procesy zajišťování kvality proto musí být 
flexibilní a adaptabilní tak, aby nepotlačovaly inovativní a kreativní rozvoj.  

• Hlavním cílem 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. 
(European University Association 2010). 

 Tyto základní principy jsou pak v prohlášení doplněny dalšími podrobnostmi a nově 
koncipovanými principy, které se do velké míry shodují s tím, co je pro zajišťování kvality 
doporučováno v TRENDS 2010 (viz část 2.3.1).  
 Prohlášení zdůrazňuje souvislost s institucionální autonomií a odpovědností 
v systémech zajišťování kvality a význam mezinárodní spolupráce, která k pravidelnému 
hodnocení kvality podněcuje. Podmínkou pro rozvoj systémů hodnocení kvality je podle 
prohlášení existence informací o institucionálním poslání, činnosti, výkonnosti a získaných 
znalostech a kompetencích absolventů. Další důležitou podmínkou pro rozvoj kvality 
vysokých škol je spolupráce s různými klíčovými aktéry a stálý dialog mezi partnery na všech 
úrovních.       
 Upozorňuje na to, že nástroje transparentnosti, kterými mohou být kromě jiného též 
různé žebříčky nebo klasifikace, nelze zaměnit za vyjádření kvality nebo odpovědnosti, 
protože tyto nástroje slouží jako prostředek srovnávání vysokých škol na základě určitých 
kritérií, tudíž k jinému účelu, než systémy zajišťování kvality.  
 Pro vnitřní systémy zajišťování kvality je v prohlášení formulována také řada 
významných principů, které lze považovat za důležitá doporučení, jak kvalitu na 
institucionální úrovni dále rozvíjet: Na úrovni institucí je potřeba rozvíjet především společné 
hodnoty a postoje, které charakterizují kulturu kvality instituce, a nepovažovat procesy 
zajišťování kvality především nebo výhradně za manažerskou záležitost. Dále je potřeba, aby 
vnitřní systémy byly vhodné k danému účelu, nikoli podřízené jedinému způsobu, který by se 
pro všechny vysoké školy nastavil. Vedení vysokých škol by mělo uplatňovat svoje názory na 
potřeby vnitřních procesů zajišťování kvality prostřednictvím diskuse s akademickou 
komunitou i s administrativním a technickým personálem, realizovat hodnocení v souvislosti 
se strategickými (plánovacími) cykly a využívat centrálně sbíraná data o vysoké škole i 
výsledky jejich analýz, jejichž existence patří mezi důležité podmínky fungování vnitřního 
zajišťování kvality. Důraz by měl být kladen na efektivitu systémů, které by neměly připustit 
nadměrnou byrokratizaci.       
 Vzájemná souvislost s vnějším zajišťováním kvality je důležitá a zcela jednoznačná. 
Vnější procedury by také měly přijmout přístup vhodnosti k účelu, který respektuje diverzitu 
v poslání vysokých škol, prokázat orientaci na odpovědnost i na zlepšování kvality a zaměřit 
se také na podporu institucionálních mechanismů zajišťování kvality.  
 
2.3.3 Shrnutí  
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 Výzkumy a jejich výsledky, různé dokumenty a prohlášení EUA jsou vysokým školám 
patrně nejbližší ze všech mezinárodních aktivit. Plyne to z vlastní podstaty EUA, která 
motivuje ke spolupráci rektory a konference rektorů evropských vysokých škol.   
 Z doporučení a námětů pro mechanismy zajišťování kvality na národní úrovni lze 
zdůraznit, že by měly vycházet z předpokladu autonomie vysokých škol. Měly by přijmout 
přístup hodnocení kvality založený na vhodnosti k účelu, který respektuje diverzitu poslání 
vysokých škol. Agentury pro zajišťování kvality by měly respektovat nejen představu 
národních vlád na straně jedné a akademické komunity na straně druhé, ale také názory všech 
vnějších partnerů a uživatelů vysokého školství, včetně názorů mezinárodních odborníků a 
v neposlední řadě též názory studentů. Velmi důležitý, a pro české prostředí inovativní je 
požadavek, aby hodnotící agentury podporovaly rozvoj různých procesů zajišťování kvality 
na institucionální úrovni technickým i věcným poradenstvím, aby respektovaly a vhodně 
využívaly jejich výsledky a aby hledaly optimální vzájemné vztahy. Zásadním, nikoliv 
neznámým, ale v ČR zatím jen zcela okrajově používaným principem je hledání vyváženého 
vztahu mezi externími procesy hodnocení kvality zaměřenými na prokázání zodpovědnosti a 
na zdokonalování.                
 TRENDS 2010 se podrobně zabývají charakteristikou mechanismů vnitřního 
zajišťování kvality a konstatují, že ve vytváření institucionální kultury kvality bylo mnohé 
dosaženo, ale pro skutečnou kulturu kvality a pro optimální návaznost vnitřního a vnějšího 
zajišťování kvality je potřeba ještě mnohé udělat (Sursock, Smidt 2010). 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 specifika. 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 též studenti. Další podmínkou je, aby procesy zajišťování 
kvality nevyžadovaly neúměrné pracovní zatížení a příliš vysoké finanční prostředky. Novou 
myšlenkou, která se objevuje též v komuniké ministrů z Lovaně (2009), je potřeba využití 
spolehlivých a podrobných dat pro reflexi mechanismů zajišťování kvality, včetně možnosti 
přístupu k tematickým institucionálním analýzám. Výsledky výzkumu ukázaly, že relativně 
málo vysokých škol zahrnuje do vnitřního hodnocení internacionalizaci, uplatnění absolventů 
a další činnosti vysoké školy, které s kvalitou vzdělávání úzce souvisejí a zároveň potvrzují 
její komplexní povahu. Pro české vysoké školy může být velmi podnětná myšlenka věnovat 
v hodnocení kvality zvýšenou pozornost také službám pro studenty.  
 Důležitým poznatkem je, že povědomí o ESG je na vysokých školách relativně nízké 
(což je ve shodě s výzkumem prováděným v rámci projektu IBAR) a že se vysoké školy 
soustřeďují především na národní požadavky (vesměs kladené externími agenturami pro 
zajišťování kvality). Platí to, opět ve shodě s výsledky výzkumu projektu IBAR, především 
tam, kde se o ESG dostatečně nediskutuje a kde využití tohoto mezinárodního dokumentu 
nepodporují národní agentury.          
 
 
2.4 Boloňský proces  
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2.4.1 Zajišťování kvality v základních dokumentech Boloňského procesu  
 Prvním impulsem k rozvoji aktivit pro zajišťování kvality byla již Boloňská deklarace 
(The Bologna Declaration 1999) přijatá ministry odpovědnými za vysoké školství v roce 
1999. Kvalitu zmiňovala nepřímo ve výzvě k posílení 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 kulturním a vědeckým tradicím tohoto 
kontinentu. Přímo potom vyzvala k evropské spolupráci v oblasti udržování kvality a 
k vypracování srovnatelných kritérií a metodiky.    
 Reakce akademické komunity na vytváření společné metodiky a srovnatelných kritérií 
byla hodně negativní. Jasně se to ukázalo na shromáždění zástupců evropských vysokých škol 
v Salamance v březnu roku 2001, kde bylo zajišťování kvality jednou z hlavní tematik k 
projednání. Kritické názory se týkaly možného nárůstu byrokracie ve společných postupech a 
v případném zřízení evropské agentury pro kvalitu, příliš komplikovaného mechanismu, který 
by dovolil hodnotit kvalitu 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 shromáždění byly zpracovány v dokumentu nazvaném 
Salamanka Convention: The Bologna Process and the European Higher Education Area, 
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 záležitostí jedné agentury,  
která by prosazovala obecné standardy. Evropská cesta spočívá ve vytvoření mechanismu, 
který umožní vzájemné uznávání výsledků hodnocení a zajišťování kvality a akreditace jako 
možné alternativy. Tento mechanismus bude respektovat národní, jazykové a odborné rozdíly 
a nebude vysoké školy neúměrně přetěžovat." (Salamanka Convention 2001:8) 
 Pražské komuniké přijaté na setkání ministrů v Praze (Towards the European Higher 
Education Area 2001) bylo 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 (Realising the 
European Higher Education Area 2003) potvrdili, že zajišťování kvality vysokoškolského 
vzdělávání je klíčovým principem pro vytváření Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání (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 a její partnery EUA, EURASHE a ESU (dřívější ESIB) o 
zpracování společného souboru standardů, postupů a pokynů pro zajišťování kvality. (Těmto 
standardům se budeme věnovat v kapitole 3). 
 Také následující setkání ministrů v roce 2005 v Bergenu věnovalo kvalitě velkou 
pozornost. Ministři 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 (ESG), 
• zavázali se zavést peer-review model hodnocení národních agentur pro zajišťování 

kvality, 
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• 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 
zefektivnění vzájemného uznávání rozhodnutí (The European Higher Education Area 
2005).    

 Londýnské komuniké ministrů z roku 2007 potvrdilo význam a užitečnost Evropského 
fóra pro zajišťování kvality, které poprvé organizovala ENQA a její partneři (skupina E4) 
v roce 2006. Ministři prostřednictvím tohoto dokumentu také uvítali další aktivitu skupiny E4, 
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 financován z 
vlastních zdrojů, takže bude nezávislý a zcela transparentní..“ (Towards the European Higher 
Education Area 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 obecnějším tematikám.  
 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 jednotlivých vysokých škol, včetně angažovanosti v oblasti sociální 
soudržnosti a kulturního rozvoje (The Bologna Process 2020 - The EHEA in the new decade 
2009). V tomto komuniké se poprvé objevuje požadavek nalézt vícerozměrné nástroje pro 
zajištění transparentnosti a vytvářet mechanismy umožňující poskytovat podrobné informace 
o jednotlivých vysokoškolských institucích v EHEA. Cílem těchto iniciativ je popsat a 
zprůhlednit diverzitu institucí poskytujících vysokoškolské vzdělávání a umožnit jednotlivým 
institucím identifikovat a následně podporovat vlastní silné stránky. Nástroje transparentnosti 
jsou podle komuniké založeny na vhodných, spolehlivých a porovnatelných datech, která 
umožní popsat profil každé instituce a která jsou úzce svázána s mechanismy zajišťování 
kvality.      
 Schůzka ministrů v Budapešti a ve Vídni v roce 2010 hodnotila uplynulých deset let 
aktivit Boloňského 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 dokončeno. Dohodli se proto, že bude potřeba nejen formulovat nové 
společné strategie, ale také 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 konstatováno, 
že kritika byla především důsledkem nedostatečného vysvětlení náročné mezinárodní 
spolupráce a reforem, které z harmonizačních cílů vyplývaly, a bylo dohodnuto se tímto 
aspektem v následujícím období vážně zabývat (Budapest-Vienna Declaration 2010).  
 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 
implementace na národní úrovni. 
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 Setkání ministrů v Bukurešti v roce 2012 potvrdilo, že kvalita vysokého školství je 
stálou prioritou Boloňského procesu. Komuniké ministrů zdůrazňuje nutnost poskytovat 
kvalitní vzdělávání všem zájemcům, s důrazem na odstraňování nerovností a na výuku 
zaměřenou na studenta. V oblasti zajišťování kvality formulují ministři řadu důležitých 
myšlenek, zejména posílení EHEA včetně přeshraničního vzdělávání a trvající odpovědnost 
státu za zajišťování kvality se současným zahrnutím širokého spektra zainteresovaných 
aktérů. Ministři přijali zprávu skupiny E4 o implementaci ESG a rozhodli o revizi ESG, která 
standardy vyjasní a zlepší rozsah jejich využitelnosti. Uvedli, že revize bude provedena na 
základě návrhu skupiny E4 ve spolupráci s dalšími třemi subjekty: Education International, 
BUSINESSEUROPE a European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) 
a předložena Bologna Follow-Up Group. Ministři také podpořili EQAR a agentury pro 
zajišťování kvality, které požádaly o registraci v tomto registru. Dohodli se umožnit působení 
těchto agentur v EHEA v případě, že bude v souladu s národními požadavky a bude uznávat 
rozhodnutí těchto agentur o společných programech (joint degrees a double degrees). Se 
zajišťováním kvality spojili svoji odpovědnost za financování vysokého školství z veřejných 
zdrojů a vyzvali k dialogu na toto téma. Kromě toho ministři velmi jasně poukázali na 
souvislost zajišťování kvality s kvalifikačními rámci a smysluplným zaváděním výsledků 
učení (learning outcomes) i s dalšími nástroji transparentnosti, zejména s využíváním ECTS 
(Making the most of our Potential 2012).    
 Z uvedeného stručného pohledu na deklarace a komuniké ministrů vydávané vždy u 
příležitosti jejich pravidelného setkávání ve dvouletých intervalech (tato pravidelnost se ve 
druhé dekádě Boloňského procesu mírně mění a schůzky se odehrávají v intervalech 2-3 roky) 
je zřejmé, že názory na harmonizaci v oblasti zajišťování kvality se významně změnily. Po 
roce 2001, kdy se akademická komunita v Salamance velmi ostře postavila proti možnosti 
ustavit nadnárodní evropskou agenturu pro zajišťování kvality, došlo už v roce 2003 
k souhlasu ministrů odpovědných za vysoké školství ke zpracování ESG a o dva roky později 
k jejich přijetí. Při neznalosti ESG a zejména při chápání slova standard v češtině by se mohlo 
zdát, že jde o poměrně velký rozpor mezi názorem akademické komunity a jednáním 
ministrů. Tento dokument však neobsahuje žádné tvrdé standardy kvality, ale velmi obecné a 
moudré návody, jak budovat vnitřní i vnější procesy zajišťování kvality a jak by měly 
pracovat národní agentury, které jsou za zajišťování kvality odpovědné. 
 Využití ESG a sledování bariér při jejich implementaci na institucionální úrovni je 
věnována podstatná část této monografie.              
 
2.4.2 Nezávislé hodnocení Boloňského procesu  
 Nezávislé hodnocení prvních deseti let Boloňského procesu zpracovaly společně tři 
vysoce uznávané evropské instituce: Center for Higher Education Policy Studies, Enschede 
(NL), International Centre for Higher Education Research, Kassel (SRN) a ECOTEC (člen 
společnosti Ecorys Group, UK). Studie byla zpracována na zakázku pro Directorate General 
for Education and Culture Evropské komise a k práci byli kromě odborníků z uvedených 
institucí přizváni další evropští renomovaní odborníci. Studie je velmi rozsáhlá, v prvním 
svazku se zabývá podrobným hodnocením výsledků Boloňského procesu, zatímco druhý 
svazek obsahuje případové studie a přílohy (Westerheijden et al 2010). 
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 Pro účely této studie není cílem podrobně probírat obsáhlé nezávislé hodnocení 
Boloňského procesu, ale jenom stručně ukázat, jak nezávislí hodnotitelé pojednali zajišťování 
kvality a v kterých oblastech našli úspěchy v naplňování principů Boloňského procesu a kde 
naopak shledali problémy.  
 Nejdůležitější a globální cíle Boloňského procesu v oblasti zajišťování kvality byly 
v průběhu prvního desetiletí následující:   

• Podpora evropské spolupráce v zajišťování kvality s požadavkem ministrů vyvinout 
srovnatelná kritéria a metodiky v této oblasti (1999).  

• Zpracování akceptovatelného souboru standardů, procedur a návodů pro zajišťování 
kvality a zavedení systému peer review pro zajišťování kvality a/nebo pro akreditační 
agentury (ESG) (2003).  

• Návrh Evropského registru agentur pro zajišťování kvality (EQAR) (2005).  
 Autoři nezávislého hodnocení uvádějí, že k posouzení vývoje, ke kterému v průběhu 
deseti let došlo, je důležité vzít v úvahu situaci před zahájením Boloňského procesu. Mnoho 
evropských zemí v období 1980-1990 zavedlo určitou formu zajišťování kvality na základě 
zájmu/požadavku svých národních vlád. V zemích střední a východní Evropy se jednalo 
prakticky výhradně o akreditaci, která měla podpořit zejména hlavní cíl transformace 
vysokého školství v těchto zemích, a to dlouhodobě nenasycenou poptávku po 
vysokoškolském vzdělávání. V ostatních částech Evropy ovlivnila vývoj v oblasti zajišťování 
kvality masifikace vysokého školství, která probíhala někdy prakticky zároveň se škrty ve 
veřejných rozpočtech. Důsledkem bylo proto zavádění nových kontrolních mechanismů, mezi 
nimi často vnitřní i vnější zajišťování kvality, většinou však bez akreditace.  
 V hodnoceném období bylo do roku 2005 charakteristické přizpůsobení se 
požadavkům (doporučením) Boloňského procesu prostřednictvím zavádění akreditace, tj. 
procedury s jasným výstupem ano/ne, a dále procedur, které si kladly za cíl zlepšit 
mezinárodní průhlednost vysokoškolských kvalifikací.  
 Další vývoj zajišťování kvality byl podnícen zpracováním ESG: pro externí 
zajišťování kvality byl zcela novým požadavek ESG na pravidelné hodnocení agentur pro 
zajišťování kvality, zatímco na úrovni institucí byly novinkou některé oblasti, které do té 
doby do hodnocení zahrnovány nebyly. Nejzávažnější dopad na zajišťování kvality měl 
požadavek, který je ještě jednoznačněji vyjádřen v Kvalifikačním rámci pro EHEA, a sice že 
obsah studia má být rozvíjen z perspektivy studentů a hlavními pilíři mají být výsledky učení 
a studijní zátěž.  
 Nezávislé hodnocení se pokusilo v různých oblastech působení Boloňského procesu 
zmapovat, které aktivity, reformy a politiky se ukázaly jako úspěšné a které naopak jako 
úspěšné zatím hodnotit nelze.  
 V oblasti zajišťování kvality bylo za úspěch považováno především přijetí ESG, které 
se ukázalo jako významný příspěvek pro mezinárodní spolupráci v Boloňském procesu. 
Úspěchem je podle nezávislého hodnocení také zřízení EQAR v roce 2008. Studie konstatuje, 
že jde o první mechanismus v Evropě, jehož záměrem je poskytnout možnost v dobrém 
úmyslu uznat akreditační agenturu působící v EHEA, nezávisle na jejím statutu (veřejná, 
soukromá) nebo vzniku (uvnitř či vně vysokého školství).   
 Úspěch je dokladován některými daty: do konce roku 2009 bylo již 17 agentur 
úspěšně hodnoceno ve smyslu podstatného souhlasu s ESG a tyto agentury byly registrovány 
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v EQAR. Celkem 44 agentur pro zajišťování kvality se stalo řádnými členy ENQA, také na 
základě podstatného naplnění ESG (mezi nimi jsou agentury uvedené výše jako registrované 
v EQAR).     
 Autoři nezávislého hodnocení konstatovali, že úspěchem je též přítomnost 
mezinárodních hodnotitelů v systémech zajišťování kvality. Důležitá je i reprezentace 
studentů a jejich názorů, prosazovaná zejména účastí studentů v týmech vykonávajících 
návštěvy na hodnocené instituci. Další zájmové skupiny (například profesní organizace) jsou 
zatím v těchto týmech méně viditelné a z tohoto hlediska ještě o úspěchu hovořit nelze.  
 V případě vytipování méně úspěšných dopadů principů Boloňského procesu vycházelo 
nezávislé hodnocení z výsledků případových studií (druhý díl hodnotící studie). Případové 
studie ukázaly, že plánované změny v zajišťování kvality a dosažený stupeň reformy 
vysokého školství jsou velmi silně motivovány nejen národními strategickými záměry, ale 
také národní historií. Doposud uskutečněné kroky ke kompatibilitě v EHEA nevedly 
k potřebné důvěře, která by zajistila uznávání vysokoškolského vzdělání bez zásadních 
problémů tak, aby se stalo běžnou praxí. Současná situace ukazuje, že odlišnost agentur pro 
hodnocení kvality je taková, že není smysluplné v krátkodobé perspektivě očekávat nárůst 
vzájemné důvěry mezi nimi.  
 V některých zemích byly již učiněny kroky k implementaci ESG a kvalifikačního 
rámce na úrovni studijních programů a procesy vnitřního a vnějšího zajišťování kvality 
vytvářené v souladu s ESG byly nalezeny v 16 vysokoškolských systémech. Autoři studie se 
vyjádřili v tom smyslu, že zatím nízká míra implementace ESG a kvalifikačních rámců 
neposkytuje možnost k formulaci závažných závěrů.  
 Opatření v oblasti zajišťování kvality jsou v řadě zemí zaměřena na legislativní úpravy 
a na rozvoj agentur pro hodnocení/zajišťování kvality na národní úrovni. Jde tedy o tendenci 
prosadit ve vývoji zajišťování kvality přístup shora dolů, což může být na vysokých školách 
vnímáno jako externě vynucované požadavky, nikoliv jako prostor pro tvorbu nástrojů, které 
bude vlastnit akademická komunita a které budou přispívat k rozvoji kultury kvality.  

Pozitivním prvkem jsou iniciativy zaměřené na jednotlivé obory (jako příklad byl 
uveden projekt Tuning) a jsou považovány za velmi důležité doprovodné akce, které pomáhají 
vtáhnout do Boloňského procesu řadové akademické pracovníky a studenty.           
 K velmi stručnému představení úkolů v oblasti zajišťování kvality z pohledu 
nezávislých hodnotitelů můžeme na závěr doplnit hodnocení ministrů, kteří pro svoji schůzku 
ve Vídni a Budapešti měli nezávislé hodnocení k dispozici a k situaci v naplňování cílů 
Boloňského procesu se vyjádřili takto: Boloňský proces a na jeho základě vybudovaný EHEA 
nemá precedens v oblasti mezinárodní spolupráce, vzbudil velký zájem v celém světě a 
zviditelnil Evropu na mapě světa. Bylo tedy uděláno velmi mnoho – v reformě obsahu studia, 
v zajišťování kvality, v uznávání, v mobilitě nebo v sociálních záležitostech, i když příslušné 
cíle byly implementovány ve velmi rozdílné úrovni. Protesty v některých zemích však 
připomněly, že ne všechny záměry a cíle Boloňského procesu byly implementovány vhodným 
způsobem a že ne vždy byly dostatečně vysvětleny. Je proto potřeba naslouchat kritickým 
hlasům akademické komunity a je potřeba její členy zahrnout do aktivit procesu na všech 
úrovních, zejména však na úrovni institucionální (Budapest-Vienna Declaration 2010).      
 
2.4.3 Shrnutí 
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 Pro pojetí kvality a jejího zajišťování je v rámci Boloňského procesu charakteristický 
časový vývoj, který poměrně rychle a zásadně měnil principy týkající se možné harmonizace 
v této oblasti. 
 Od prvního setkání akademické komunity v Salamance v roce 2001, kde se poměrně 
jasně a ostře postavila proti vytváření společných standardů pro zajišťování kvality a 
formulovala pro to řadu důvodů, se již v roce 2005 podařilo přijmout ESG a velmi záhy poté 
začal fungovat i Evropský registr agentur pro zajišťování kvality EQAR. K tomuto 
zjednodušenému vnímání vývoje pouze z časového pohledu je potřeba doplnit závažné 
principy, které jsou základem ESG, a vysvětlit i název tohoto dokumentu, který má zejména 
v českém prostředí problematický účinek. Standardy byly tvořeny tak, aby mohly sloužit 
diverzifikovanému spektru evropských vysokoškolských institucí, aby nevyžadovaly jednotný 
přístup ke kvalitě a nevyžadovaly plnění detailních předpisů, ale aby sloužily jako moudrý 
návod pro rozvoj vnitřních i vnějších systémů zajišťování kvality a pro práci externích 
agentur. Podobně je EQAR budován se záměrem podpořit vzájemnou důvěru mezi 
agenturami pro zajišťování kvality a usnadnit vzájemné uznávání učiněných rozhodnutí. V 
budoucnu tedy půjde především o to, aby se prostřednictvím revizí nestal z ESG dokument, 
který by ztratil svoji původní charakteristiku, aby EQAR plnil účel, ke kterému byl založen a 
aby se výrazně zlepšilo povědomí o těchto důsledcích aktivit Boloňského procesu mezi 
akademickou komunitou, které podpoří jejich reálné využití.                 



	  
	  

32	  

3. EVROPSKÉ STANDARDY A SMĚRNICE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY  
 

Jak již bylo uvedeno v části 2.4.1, ministři členských zemí Boloňského procesu na 
svém setkání v Berlíně v září 2003 vyzvali organizaci ENQA (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education), aby prostřednictvím svých členů ve spolupráci 
s EUA (European University Association), EURASHE (European Association of Institutions 
in Higher Education) a ESU (European Students‘ Association)2 vytvořila dohodnutý soubor 
standardů, postupů a pokynů pro zajišťování kvality ve vysokém školství, který by byl 
použitelný ve všech evropských zemích. 

Na příštím setkání v Bergenu v roce 2005 ministři přijali materiál předložený ENQA s 
názvem Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského 
vzdělávání), označovaný nadále zkratkou ESG (European Standards and Guidelines). 

ENQA při vytváření standardů a směrnic spolupracovala především se svými 
členskými organizacemi a agenturami a kromě uvedených partnerů i s Evropskou komisí a 
dalšími organizacemi.  
 ESG mají spíše charakter obecných zásad než konkrétních požadavků. ENQA se při 
jejich tvorbě snažila respektovat velkou rozmanitost vysokého školství v jednotlivých 
evropských zemích, která patří základním rysům Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání (EHEA).  

ESG se zaměřují jak na vnitřní, tak na vnější zajišťování kvality a upozorňují na 
potřebnou provázanost a rovnováhu těchto dvou přístupů. Omezují se však jen na vzdělávací 
činnost, nepokrývají tedy oblast výzkumu nebo řízení institucí.  

Jsou založeny na těchto principech: 
• prvotní odpovědnost za kvalitu vysokoškolského vzdělávání mají jeho poskytovatelé; 
• v kvalitě a standardech vysokoškolského vzdělávání je třeba ochránit společenský 

zájem; 
• kvalitu akademických programů je třeba vytvářet a zlepšovat v zájmu studentů a 

dalších příjemců vysokoškolského vzdělávání v rámci EHEA; 
• musí existovat účinné a efektivní organizační struktury, v jejichž rámci mohou být tyto 

akademické programy poskytovány; 
• v postupech zajišťování kvality je důležitá transparentnost a využívání externích 

odborníků; 
• na vysokých školách je třeba podporovat kulturu kvality; 
• je třeba vytvářet postupy, kterými by vysoké školy mohly prokazovat svoji 

odpovědnost, včetně odpovědnosti při nakládání s veřejnými a soukromými finančním 
prostředky; 

• zajišťování kvality z hlediska odpovědnosti je plně v souladu se zajišťováním kvality 
za účelem zlepšení; 

• vysoké školy by měly být schopny prokazovat svou kvalitu jak v domácím, tak 
mezinárodním prostředí; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Do roku 2007 ESIB - European Student Information Bureau 
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• postupy by neměly potlačovat rozmanitost a inovace.   
     

ESG mají tři části, které jsou věnovány různým složkám celkového systému 
zajišťování kvality. Pro každou složku je uvedeno sedm až osm standardů, které se týkají 
různých oblastí nebo činností, jejichž kvalita má být zajišťována; ke každému standardu je 
připojena směrnice, která podrobněji vysvětluje doporučovaná opatření. 

 
Část 1: ESG pro vnitřní zajišťování kvality na vysokých školách. Jsou uvedeny 

standardy pro strategie a postupy při zajišťování kvality, pro pravidelná hodnocení studijních 
programů, pro hodnocení studentů, pro zajišťování kvality akademických pracovníků a 
standardy týkající se studijních zdrojů a podpory studentů, informačních systémů a informací 
poskytovaných veřejnosti.  

Jelikož projekt IBAR se týkal zkoumání bariér při implementaci části 1 ESG, 
přinášíme na konci této kapitoly její překlad. Na něj se budeme v dalších kapitolách této 
publikace odkazovat. 

 
Část 2: ESG pro vnější zajišťování kvality vysokého školství. Forma vnějšího 

zajišťování kvality může být v různých systémech různá a může zahrnovat různé typy 
institucionálního hodnocení: hodnocení předmětů nebo programů; akreditaci na úrovni 
předmětů, programů nebo institucí; kombinaci těchto postupů. Efektivita těchto vnějších 
hodnocení závisí do značné míry tom, zda hodnocená instituce má jasnou strategii vnitřního 
zajišťování kvality se specifickými cíli a mechanismy a metodami pro jejich dosahování. 
Jednotlivé standardy obsahují tyto požadavky: 
- Postupy vnějšího zajišťování kvality by měly brát v úvahu efektivitu procesů vnitřního 
zajišťování kvality popsaných v části 1 ESG. 
- Cíle a účely procesů zajišťování kvality by měli všichni, kdo za ně odpovídají (včetně 
vysokých škol) stanovit před tím, než budou samotné procesy vytvářet, a zveřejnit je spolu s 
plánovanými postupy. 
- Každé formální rozhodnutí učiněné na základě výsledků vnějšího hodnocení by se mělo 
opírat o důsledně používaná a explicitně zveřejněná kritéria. 
- Všechny procesy vnějšího zajišťování kvality by měly být navrženy tak, aby zajistily 
vhodnost pro dosahování stanovených cílů a účelů. 
- Zprávy o hodnocení by měly být zveřejňovány a měly být psány jasně a stylem přístupným 
pro zamýšlené čtenáře. Každé rozhodnutí, uznání a doporučení by měl čtenář ve zprávě 
snadno nalézt. 
- Procesy zajišťování kvality, které obsahují doporučení pro nějakou činnost nebo vyžadují 
dodatečný plán činností, by měly vyžadovat důsledně zavedené navazující (follow-up) 
postupy. 
- Vnější zajišťování kvality institucí a/nebo studijních programů by mělo být založeno na 
cyklickém hodnocení. Délka cyklu a užívané postupy hodnocení by měly být předem jasně 
stanoveny a zveřejněny. 
- Agentury pro zajišťování kvality by měly čas od času vytvořit souhrnné zprávy popisující a 
analyzující obecná zjištění z jejich hodnocení.        
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Část 3: ESG pro agentury zabývající se vnějším zajišťováním kvality. Na základě 
mnohaletých zkušeností s činností těchto agentur, jejich spolupráce a sdílení příkladů dobré 
praxe, byla vypracována tato rámcová doporučení pro jejich činnost: 
- Vnější zajišťování kvality uskutečňované agenturami by mělo brát v úvahu existenci a 
efektivitu procesů popsaných v části 2 ESG. 
- Agentury by měly být formálně uznány kompetentními veřejnými orgány v EHEA jako 
agentury odpovědné za vnější zajišťování kvality a měly by mít stanoveno právní postavení. 
Měly by splňovat všechny požadavky právního řádu, v němž působí. 
- Agentury by měly vykonávat činnosti vnějšího zajišťování kvality (na úrovni institucí nebo 
studijních programů) pravidelně. 
- Agentury by měly mít dostatečné a přiměřené zdroje, jak lidské tak finanční, aby jim 
umožnily organizovat a realizovat jejich postupy při vnějším zajišťování kvality efektivně a 
účinně a při tom zajišťovaly zdokonalování těchto postupů. 
- Agentury by měly mít pro svou práci stanoveny jasné a explicitní cíle a účely, které jsou 
obsaženy ve veřejně dostupném prohlášení. 
- Agentury by měly být nezávislé do té míry, že mají autonomní odpovědnost za své působení 
a že závěry a doporučení v jejich zprávách nemohou být ovlivňovány třetími stranami jako 
jsou vysoké školy, ministerstva nebo jiní aktéři. 
- Procesy, kritéria a postupy používané agenturami by měly být stanoveny předem a být 
veřejně dostupné. Očekává se, že tyto procesy budou zpravidla zahrnovat: 
 · vlastní hodnocení nebo ekvivalentní postup na straně hodnoceného subjektu; 

· vnější hodnocení skupinou expertů včetně, pokud je to vhodné, studentů, a návštěvy   
na místě podle rozhodnutí agentury; 
· zveřejnění zprávy obsahující všechna rozhodnutí, doporučení nebo další formální 
výstupy; 
· navazující postup (follow-up procedure), který zhodnotí činnosti vykonané 
hodnoceným subjektem podle doporučení obsažených ve zprávě. 

- Agentury by měly mít vhodné postupy pro prokázání vlastní odpovědnosti (accountability). 
  

Text ESG je k dispozici jak v tištěné formě (ENQA 2009), tak na www.enqa.eu. 
 ENQA již několik let shromažďuje podněty pro zlepšení příp. doplnění ESG. Jedním z 
výstupů projektu IBAR bylo poskytnout takovéto podněty pro chystanou revizi ESG.   
 

* * * 
 

ESG Část 1: Evropské standardy a směrnice pro vnitřní zajišťování kvality na vysokých 
školách   
 
1.1 Strategie a postupy pro zajišťování kvality 
STANDARD: 
Vysoké školy by měly mít strategie a postupy pro zajišťování kvality a standardů svých 
studijních programů. Měly by se též výslovně zavázat, že budou vytvářet a rozvíjet kulturu, 
která uznává důležitost kvality jejich činnosti a zajišťování této kvality. K dosažení těchto cílů 
by vysoké školy měly vytvořit a realizovat strategii trvalého zvyšování kvality. 
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Strategie a postupy by měly mít oficiální status a měly by být veřejně dostupné. Měla by 
v nich být zahrnuta i úloha studentů a dalších zainteresovaných účastníků. 
SMĚRNICE:  
Oficiální strategie a postupy vytvářejí rámec, v němž mohou vysoké školy rozvíjet a sledovat 
efektivitu svých systémů zajišťování kvality. Pomáhají též vytvářet důvěru veřejnosti v  
autonomii vysokých škol. Strategie formulují záměry a hlavní prostředky k jejich dosažení. 
Směrnice pro jednotlivé postupy mohou podávat podrobnější informace o způsobech, kterými 
je strategie realizována, a být užitečným vodítkem pro ty, kdo potřebují znát praktické aspekty 
uskutečňovaných postupů. 
Strategické záměry by měly obsahovat: 

• vztah mezi vzdělávací a výzkumnou činností; 
• institucionální strategii týkající se kvality a standardů; 
• organizaci systému zajišťování kvality; 
• odpovědnost kateder,ústavů, fakult a dalších organizačních součástí a osob za 

zajišťování kvality; 
• zapojení studentů do zajišťování kvality; 
• způsoby, kterými je strategie realizována, sledována a korigována. 

Vytváření EHEA závisí v rozhodující míře na angažovaném přístupu na všech 
institucionálních úrovních, který zajistí, že studijní programy budou mít jasné a explicitní 
zamýšlené výsledky; že zaměstnanci budou připraveni, ochotni a schopni vyučovat a pomáhat 
studujícím tak, aby těchto výsledků dosahovali; a že bude existovat dostatečné, včasné a 
hmatatelné uznání pro ty zaměstnance, kteří přispívají k činnosti vysoké školy svou 
mimořádnou excelencí, odborností a obětavostí. Všechny vysoké školy by se měly snažit o to, 
aby nabízely studentům co nejlepší vzdělání. 
 
1.2 Schvalování, sledování a pravidelné hodnocení studijních programů   
STANDARD: 
Vysoké školy by měly mít oficiální mechanismy pro schvalování, pravidelné hodnocení a 
sledování svých studijních programů. 
SMĚRNICE: 
Důvěra studentů a dalších zainteresovaných účastníků ve vysokou školu se nejlépe vytváří a 
udržuje pomocí efektivních činností při zajišťování kvality, které zaručí, že jsou studijní 
programy dobře navrženy, pravidelně sledovány a hodnoceny. Tím se zajistí jejich trvalá 
relevance a životnost. 
Zajišťování kvality studijních programů by mělo zahrnovat: 

• vytvoření a zveřejnění explicitních zamýšlených výsledků učení (learning outcomes); 
• pečlivou pozornost věnovanou přípravě kurikula a obsahu studijního programu; 
• specifické potřeby různých forem výuky (např. prezenční, kombinovaná, distanční, e-

learning) a typů vysokoškolského vzdělávání (např. akademické, profesní); 
• dostupnost a vhodnost studijních zdrojů; 
• postupy oficiálního schvalování studijních programů jiným orgánem, než tím, který 

zajišťuje jejich výuku; 
• sledování jak studenti pokračují a jakých dosahují výsledků; 
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• pravidelné hodnocení studijních programů (zahrnující externisty v hodnotícím 
panelu); 

• pravidelnou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, představitelů trhu práce a dalších 
relevantních organizací; 

• účast studentů při činnostech týkajících se zajišťování kvality.        
 
1.3 Hodnocení studentů 
STANDARD: 
Studenti by měli být hodnoceni podle zveřejněných a důsledně používaných kritérií, pravidel 
a postupů.  
SMĚRNICE: 
Hodnocení studentů je jednou z nejdůležitějších prvků vysokoškolského vzdělávání. 
Výsledky hodnocení vážně ovlivňují jejich budoucí kariéru. Je proto důležité, aby hodnocení 
probíhalo vždy na profesionální úrovni a aby bralo v úvahu existující rozsáhlé poznatky o 
metodách testování a zkoušení. Hodnocení rovněž poskytuje vysoké škole cenné informace o 
efektivitě výuky a podpory studujících. 
Postupy při hodnocení studentů by měly: 

• být vytvářeny tak, aby zjišťovaly dosahování zamýšlených výsledků učení a dalších 
cílů studijních programů; 

• být přizpůsobeny svému účelu, ať diagnostickému, formativnímu nebo sumativnímu 
(souhrnnému); 

• mít jasná a zveřejněná kritéria známkování; 
• vykonávat osoby, které chápou, jakou úlohu hraje hodnocení v pokroku studentů 

k dosahování znalostí a dovedností spojených s jejich zamýšlenou kvalifikací; 
• pokud možno nespoléhat na úsudek jediného zkoušejícího; 
• brát v úvahu všechny možné důsledky pravidel pro zkoušení; 
• mít jasná pravidla pro případ studentovy absence, nemoci a dalších polehčujících 

okolností; 
• zaručit, že hodnocení je prováděno spolehlivě v souladu s postupy stanovenými 

vysokou školou; 
• podléhat administrativnímu přezkumu, aby byla zaručena jejich správnost. 

Studenti by měli být též jasně informováni o strategii hodnocení používané v jejich studijním 
programu, o tom, které zkoušky nebo jiné způsoby hodnocení je čekají, co se od nich bude 
očekávat a o kritériích používaných při hodnocení jejich výkonu.       
 
1.4 Zajištění kvality akademických pracovníků  
STANDARD: 
Vysoké školy by měly mít metody, jak se přesvědčit o tom, že vyučující jsou kvalifikovaní a 
kompetentní. Vyučující by měli být k dispozici vnějším hodnotitelům a měli by se vyjadřovat 
k jejich zprávám. 
SMĚRNICE: 
Učitelé jsou pro většinu studentů jedinečným a nejdůležitějším zdrojem vzdělání. 
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Je důležité, aby vyučující dokonale znali vyučovaný předmět a rozuměli mu, měli potřebné 
dovednosti a zkušenosti k tomu, aby efektivně předávali své znalosti a porozumění studentům 
v souvislostech vyučovaného oboru a aby umožnili získat zpětnou vazbu k svému vlastnímu 
pedagogickému výkonu. Vysoké školy by měly zajistit, aby postupy při přijímání 
akademických pracovníků a jejich jmenování do funkcí zahrnovaly prostředky, které zaručí, 
že všichni noví akademičtí pracovníci mají alespoň minimální nutnou způsobilost. 
Akademičtí pracovníci by měli dostat příležitost k rozvíjení a rozšiřování svých 
pedagogických schopností a měli by být povzbuzováni k tomu, aby hodnotili své dovednosti. 
Vysoké školy by měly poskytovat špatným učitelům příležitost ke zlepšování jejich 
dovedností na přijatelnou úroveň a měly by mít prostředky, jak je zprostit jejich vyučovacích 
povinností, jsou-li jejich výkony trvale zjevně neefektivní. 
 
1.5 Studijní zdroje a podpora studentů 
STANDARD: 
Vysoké školy by měly zajistit, aby studijní zdroje pro všechny nabízené studijní programy 
byly dostupné a přiměřené.   
SMĚRNICE: 
Studenti jsou závislí jak na svých učitelích, tak na nejrůznějších zdrojích, které jim pomáhají 
při studiu. Jsou to jak fyzické zdroje jako knihovny nebo výpočetní zařízení, tak osobní 
podpora ve formě tutorů, konzultantů, školitelů a jiných poradců. Studijní zdroje a další formy 
podpory by měly být studentům snadno dostupné, vytvářené s ohledem na jejich potřeby a 
měly by citlivě reagovat na zpětnou vazbu od uživatelů. Vysoké školy by měly efektivitu 
podpůrných služeb poskytovaných studentům běžně sledovat, hodnotit a zlepšovat.    
 
1.6 Informační systémy 
STANDARD: 
Vysoké školy by měly zabezpečit shromažďování, analyzování a využívání informací 
relevantních pro efektivní řízení jejich studijních programů a dalších aktivit. 
SMĚRNICE: 
Institucionální znalost sebe sama je východiskem pro efektivní zajišťování kvality. Je 
důležité, aby vysoké školy měly prostředky pro shromažďování a analýzu informací o svých 
vlastních aktivitách. Bez toho se nedozví, co funguje dobře a čemu je třeba věnovat 
pozornost, nebo jaké jsou výsledky nově zavedených postupů.  
Informační systémy týkající se kvality potřebné pro jednotlivé vysoké školy budou do určité 
míry záviset na místní situaci, ale přinejmenším by měly zahrnovat:   

• míru úspěšnosti studentů během studia a při jeho ukončení; 
• zaměstnatelnost absolventů; 
• spokojenost studentů s jejich studijními programy; 
• efektivitu vyučujících; 
• profil studentské populace; 
• dostupné studijní zdroje a jejich cenu; 
• klíčové výkonové indikátory instituce. 
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Pro vysoké školy je důležité, aby se srovnávaly s ostatními podobnými institucemi v rámci 
EHEA i mimo něj. To jim umožní rozšířit znalost sebe sama a nacházet cesty ke zlepšení 
vlastní výkonnosti.  
 
1.7 Veřejné informace 
STANDARD: 
Vysoké školy by měly pravidelně publikovat aktuální, nestranné a objektivní informace, 
kvantitativní i kvalitativní, o nabízených studijních programech. 
SMĚRNICE: 
Při plnění své veřejné role jsou vysoké školy odpovědné za poskytování informací o 
nabízených studijních programech, zamýšlených výsledcích učení v těchto programech, 
udělovaných titulech, o postupech používaných při výuce, studiu a hodnocení a o studijních 
příležitostech vhodných pro jejich studenty. Zveřejňované informace by mohly také 
obsahovat názory a pracovní uplatnění bývalých studentů a profil současné studentské 
populace. Tyto informace by měly být přesné, nestranné, objektivní a snadno dostupné a 
neměly by sloužit jen marketingovým účelům. Vysoká škola by si měla ověřovat, zda 
dosahuje svých očekávání ohledně nestrannosti a objektivity.  
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4. PROJEKT  IBAR  
 
4.1 Popis projektu  
 

Mezinárodní projekt Identifying Barriers in Promoting European Standards and 
Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level (Identifikace bariér při uplatňování 
Evropských standardů  a směrnic pro zajišťování kvality na institucionální úrovni) se 
zkratkou IBAR, financovaný z  programu EU Lifelong Learning Programme, byl řešen v 
letech 2011 - 2013. Projektu se účastnilo 7 výzkumných týmů ze 7 evropských zemí, které 
patří mezi signatářské země Boloňského procesu. Výzkumné týmy byly z těchto pracovišť: 

• Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha, Česká republika - koordinátor 
projektu 

• Durham University, Durham, Spojené království, 
• University of Twente, Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS), 

Enschede, Nizozemsko, 
• Centre for Research in Higher Education Policies (CIPES), Matosinhos,  

Portugalsko,  
• Warsaw School of Economics, Varšava, Polsko,  
• Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko, 
• University of Latvia, Riga, Lotyšsko.  

V projektu tak byly zastoupeny země s různou tradicí vysokého školství, výzkumné 
týmy tvořili odborníci, kteří se zabývají výzkumem vysokého školství a vysokoškolské 
politiky. 
 Jak již název projektu ukazuje, bylo jeho cílem zmapovat na vzorku vysokých škol, do 
jaké míry jsou na nich uplatňovány principy a jednotlivé standardy ESG týkající se vnitřního 
zajišťování kvality (ESG, Část 1), co brání tomuto uplatňování (identifikace bariér) a jaké 
jsou naopak při tomto uplatňování příklady dobré praxe. Jedním z cílů projektu bylo 
navrhnout, co by se mělo upravit nebo doplnit v rámci zamýšlené revize ESG. 

Standardy v ESG, Část 1 se týkají různých oblastí vzdělávací činnosti vysokých škol. 
Bylo tedy logické výzkumnou činnost v rámci projektu strukturovat podle takovýchto oblastí. 
Jako východisko sloužily zmíněné standardy (viz kap. 3), výsledný seznam oblastí byl 
poněkud modifikován a doplněn o oblast přístupu ke studiu, řízení vysokých škol a 
spolupráce se středními školami. Sledování spolupráce se středními školami, která s kvalitou 
vysokoškolského vzdělávání nepochybně souvisí, ale standardy v ESG Část 1 ji nezmiňují, 
bylo jedním z přínosů projektu. Jako první sledovaná oblast byly zařazeny samotné systémy 
vnitřního zajišťování kvality.   

Projekt IBAR tedy sledoval uplatňování standardů ESG Část 1 v těchto oblastech 
vysokoškolského vzdělávání (v závorce je uvedena země výzkumného týmu, který za 
sledování oblasti odpovídal): 

• systémy vnitřního zajišťování kvality (Lotyšsko), 
• přístup ke studiu (Spojené království), 
• studenti vysokých škol (Česká republika), 
• řízení kvality (Portugalsko), 
• vnitřní a vnější aktéři (Nizozemsko), 
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• akademičtí pracovníci (Polsko),  
• informace (Slovensko), 
• spolupráce se středními školami (Česká republika + Spojené království). 

V každé partnerské zemi probíhal výzkum na čtyřech vysokých školách. Ty byly 
vybrány tak, aby pokud možno zahrnovaly hlavní typy vysokých škol, které v dané zemi 
působí (obecně zaměřená univerzita, specializovaná vysoká škola, soukromá vysoká škola 
apod.), a aby byly zahrnuty vysoké školy různé velikosti (velké, střední, malé). Celkem tedy 
bylo v projektu sledováno 28 vysokých škol. Z nich bylo 13 obecně zaměřených a 15 
specializovaných. Podle velikosti (počtu studentů) bylo 9 možno označit jako velké, 7 jako 
střední a 12 jako malé. Sledovány byly pouze 3 soukromé vysoké školy, jedna v České 
republice, druhá v Lotyšsku a třetí v Polsku.   

Výzkum jednotlivých oblastí probíhal na těchto školách postupně v tom pořadí, jak 
jsou výše uvedeny. Aby bylo možno poznatky z jednotlivých vysokých škol srovnávat, byly 
nejprve pro každou sledovanou oblast zformulovány výzkumné otázky, které byly 
prodiskutovány na koordinačním semináři organizovaném postupně pro každou oblast.  

Výzkumná činnost v projektu postupovala takto: Pro danou sledovanou oblast byly v 
každé partnerské zemi nejprve vypracovány 4 případové studie (pro jednotlivé sledované 
vysoké školy) a na jejich základě národní studie. Na základě sedmi národních studií 
vypracoval partner odpovědný za příslušnou oblast mezinárodní srovnávací studii. Ve 
výsledné závěrečné zprávě (Final synthesis report) pak byly shrnuty výsledky celého projektu 
(Kohoutek et al. 2013). Všechny uvedené studie byly postupně zveřejňovány na webových 
stránkách projektu www.ibar-llp.eu. 
 V polovině doby řešení projektu a na jeho závěr hodnotili jeho průběh a výsledky dva 
zahraniční odborníci. Jejich hodnotící zprávy jsou rovněž zveřejněny na uvedených webových 
stránkách. 
 Na závěr projektu byla v Praze ve dnech 10. - 12. listopadu 2013 uspořádána 
mezinárodní konference, na níž byly prezentovány hlavní výsledky za celý projekt i za 
jednotlivé sledované oblasti. Byla též přednesena hodnotící zpráva zahraničních hodnotitelů. 
V diskusi bylo podáno několik námětů, jak tematiku projektu IBAR dále rozvíjet a jak 
využívat stávajících výsledků.  
 
4.2 Teorie a metodika 
 

Výzkum implementace standardů ESG prováděný v rámci projektu IBAR především 
reflektoval skutečnost, že kvalita vzdělávací činnosti vysokých škol je komplexní pojem, jenž 
může v různých kontextech nabývat různých významů dle úhlu pohledu zainteresovaného 
aktéra či aktérů. V tomto ohledu bylo nutno pro potřeby projektu pojem kvalita vzdělávací 
činnosti upřesnit na základě studia základních institucionálních dokumentů, k nimž patří 
zejména statut vysoké školy, její dlouhodobý záměr a jeho roční aktualizace, či výroční 
zprávy o činnosti vysoké školy. Analýza těchto dokumentů umožňuje do jisté míry 
specifikovat pojetí kvality tak, jak ji v příslušném institucionálním kontextu pojímají 
zúčastnění aktéři, tj. zejména autoři příslušných dokumentů náležející ve většině případů k 
(širšímu) vedení instituce.  
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 Tento hierarchický přístup (shora dolů) je za účelem analýzy aktivit a procesů 
zajišťování kvality na institucionální mikroúrovni vyvážen aplikací tří konceptů teoretického 
rázu. Prvním je koncept implementačního schodiště (Trowler 2002) založený na empiricky 
ověřeném poznatku, že záměry vedení příslušné instituce jsou běžně překládány aktéry na 
nižších organizačních úrovních do jejich funkčního a hodnotového rámce. Pojetí kvality 
koncipované vedením tak může být do jisté míry předefinováno v rámci každé organizační 
podúrovně dané instituce (na různém stupni „schodiště“). Platí to zejména v případě 
komplexních opatření uplatňovaných prostřednictvím několika hierarchických struktur (v 
případě ESG se jedná o úroveň nadnárodní - národní – institucionální, včetně organizačních 
substruktur) na instituce s velkou mírou profesní autonomie jejich zaměstnanců, k nimž 
typicky patří vysoké školy. Uvedený poznatek úzce souvisí s dalším východiskem, jímž je 
moc řadových pracovníků (street-level bureaucracy) nad výsledky implementované politiky 
(Lipsky 1980). Důvodem je vysoká profesní erudice těchto pracovníků, obtížně ovladatelná 
čistě hierarchickými, rutinními procesy, a z ní vyplývající značná autonomie a obezřetnost 
jejich jednání, jež může v konečném důsledku v různé míře pozměnit původně zamýšlené cíle 
implementovaných opatření. Oba uvedené přístupy byly propojeny aplikací teorie 
implementačních nástrojů (Howlett, Ramesch 1995, Howlett, Ramesch, Perl 2009). Tato 
teorie vychází z poznatku, že cíle a procesy každé politiky/strategie, a tedy i zajišťování 
kvality v institucionálním kontextu, lze nezávisle na převažující perspektivě zúčastněných 
aktérů rozložit na jednotlivé nástroje, jež jsou uplatněny pro dosažení cílů stanovených 
v procesu implementace. Pomocí typů jednotlivých nástrojů (regulace, finance, informace, 
administrativní reorganizace apod.) a jejich kombinací lze pak empiricky popsat 
implementační proces a analyzovat jeho efekty.        
 Uvedená teoretická východiska byla spojena do koncepčního rámce použitého pro 
analýzu a identifikaci bariér implementace ESG na vybraných vysokých školách (srov. 
Westerheijden, Kohoutek 2014). Proces implementace ESG probíhá shora dolů, tj. začíná na 
úrovni Boloňského procesu a pokračuje přes národní úroveň na úroveň samotné vysoké školy. 
Je velmi pravděpodobné, že tento implementační proces je ovlivněn interakcí 
zainteresovaných aktérů, jimiž jsou na národní úrovni zejména pracovníci ministerstva 
školství nebo příslušné akreditační agentury (komise) a na úrovni vysokých škol pak zejména 
management školy a jejích součástí a samosprávné orgány s výkonnými pravomocemi 
(akademické senáty). Výsledná podoba implementace standardů ESG je následně určena 
akademickými pracovníky disponujícími možností zvolený způsob implementace do jisté 
míry v konečném stadiu pozměnit. Všichni zúčastnění aktéři v procesu implementace 
využívají nástroje různého typu reflektující zejména jejich hodnotové orientace i 
předpokládané efekty těchto nástrojů. Bariéry pak mohou existovat na jakémkoliv místě 
překladu (schodu) v procesu implementace, a to jako důsledek různých stanovisek 
zúčastněných aktérů (typicky např. manažerů kvality a řadových akademických pracovníků). 
Vzhledem k iterativní povaze celého procesu lze spíše než o lineární implementaci shora dolů 
hovořit o překladu obsahu ESG různými aktéry na různých organizačních (pod)úrovních 
(Stensaker 2007).     

Z metodického hlediska byl projekt IBAR založen na analýze jak sekundárních dat, 
obsažených v právních, strategických, koncepčních, statistických a jiných dokumentech, tak  
dat primárních. Primární data byla získána z rozhovorů strukturovaných podle výzkumných 
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otázek, které byly přizpůsobeny zaměření a obsahu sledované oblasti. Dalším zdrojem 
primárních dat bylo výběrové dotazníkové šetření na části studentské populace a aplikace 
metody ohniskových skupin. Rozhovory byly vedeny s představiteli vedení škol a jejich 
součástí (fakult, ústavů), s představiteli jejich středního a nižšího managementu včetně 
manažerů kvality, se členy akademických senátů včetně studentů a s pracovníky 
administrativně-technické podpory. Při zkoumání spolupráce se středními školami byli též 
dotazováni ředitelé spádových středních škol, jejich zástupci a členové pedagogického sboru 
včetně studijních poradců. Celkem bylo v rámci projektu IBAR různým způsobem osloveno 
více než 500 respondentů.  
 V souladu se svými cíli projekt IBAR využíval především kvalitativních výzkumných 
metod, vhodných zejména pro hlubší porozumění aspektům zkoumaného jevu a jeho 
kontextových specifik (srov. Hendl 2005).  

Průběžné a konečné výsledky projektu byly prezentovány a diskutovány na národních 
a mezinárodních odborných konferencích.   
 Výzkum v České republice probíhal na čtyřech vysokých školách, které byly vybrány 
podle dvou kritérií. Prvním z nich byl typ vysoké školy: byly vybrány tři veřejné a  jedna 
soukromá. Bylo přihlédnuto k tomu, že v době zahájení projektu studovalo na soukromých 
vysokých školách cca 15 % všech vysokoškoláků v ČR. Druhým kritériem bylo zaměření 
vysoké školy. Byly vybrány dvě vysoké školy specializované na určitou vědní oblast (chemie, 
ekonomie), jedna s širším technickým zaměřením a jedna obecně zaměřená univerzita. 
Výzkum (kvalitativní šetření) na těchto vysokých školách probíhal se souhlasem jejich 
vedení.  
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5. VÝSLEDKY PROJEKTU IBAR 
 

V této kapitole se budeme zabývat výsledky výzkumu v projektu IBAR podle 
tematických oblastí v tom pořadí, jak projekt probíhal. Budeme tedy diskutovat procesy 
zajišťování kvality v jednotlivých tematických oblastech činností vysokých škol a sledovat 
implementaci ESG na vybraných českých vysokých školách i na mezinárodní úrovni. Pokud 
budou uváděna data o českých vysokých školách, budou většinou pokrývat desetiletí do doby 
začátku práce na projektu, tj. do roku 2010.  

V každé části bude nejprve popsán národní kontext, pak budou uvedeny hlavní 
výsledky získané na čtyřech sledovaných českých vysokých školách. Výsledky budou řazeny 
podle výzkumných otázek vypracovaných předem pro každou tematickou oblast. Následovat 
budou poznatky získané z mezinárodního srovnání v rámci projektu a v závěru budou 
uvedeny poznatky využitelné v českém vysokém školství. 

Čtyři vysoké školy sledované v České republice, které byly vybrány podle kritérií 
uvedených ke konci části 4.2, budeme podle dohody řešitelských týmů projektu IBAR v textu 
označovat jako VŠ A, VŠ B, VŠ C, VŠ D. 

VŠ A je veřejná univerzitní vysoká škola (zřízena počátkem 50. let minulého století), 
specializovaná v oblasti chemie, s vysokým podílem výzkumné činnosti. Člení se na čtyři 
fakulty, s celkovým počtem cca 3 600 studentů (z toho 17 % v kombinované formě studia) se 
v rámci ČR řadí  mezi malé veřejné vysoké školy. VŠ A patří ke špičkovým výzkumným 
pracovištím v ČR, významnou roli hraje aplikovaný výzkum a spolupráce s průmyslem. Podíl 
doktorandů na celkovém počtu studentů (20 %) je nejvyšší v ČR. 

VŠ B je veřejná univerzitní vysoká škola, druhá nejstarší v ČR (založena v r. 1573). 
Představuje mnohooborovou univerzitu s osmi fakultami, s nabídkou 229 studijních programů 
(40 v cizích jazycích), s rozvinutým výzkumem a bohatou mezinárodní spoluprací. Podle 
počtu studentů (více než 21 000, z nich cca 7,5 % v doktorských programech) zaujímá 6. 
místo mezi veřejnými vysokými školami v ČR. 

VŠ C je veřejná univerzitní vysoká škola technického zaměření, člení se na osm 
fakult. V letech 2000-2010 vzrostl počet jejích studentů o 40 %, v současnosti má cca 22 000 
studentů (8,4 % v doktorských programech) a je 4. největší veřejná vysoká škola v ČR. VŠ C    
je nositelem ECTS Label a Diploma Supplement Label pro období 2009-2013. 

VŠ D je soukromá vysoká škola založená v r. 1999, zaměřená na ekonomiku a 
management. V roce 2009 se stala univerzitní vysokou školou.  V současné době má více než 
5 700 studentů (včetně 535 cizinců), vzdělávaných na dvou fakultách a dvou mimopražských 
studijních střediscích. Je 3. největší soukromou vysoko školou v ČR. Nabízí studium v 9 
programech včetně doktorského. 

Jednotlivé podkapitoly této části odpovídají jednotlivým fázím projektu IBAR a jsou 
koncipovány jako samostatné celky, včetně dosažných výsledků a závěrů. Protože se tematiky 
činností vysokých škol, podle nichž postupovala výzkumná práce, do jisté míry prolínají, 
výsledky, bariéry implementace ESG a případná doporučení v podkapitolách na sebe úzce 
navazují, případně se někde opakují.  

V textu, který se týká České republiky, budou užívány tyto zkrácené názvy některých 
dokumentů: 
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Zákon o vysokých školách - zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů); 

Dlouhodobý záměr MŠMT (období) - Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 
(pro určité pětileté období), který zpracovává v souladu se zákonem o vysokých školách 
MŠMT;    

Aktualizace záměru MŠMT (rok) - Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT (pro 
určitý rok); 

Dlouhodobý záměr VŠ X (období) - Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠ X (pro určité pětileté 
období);  

dlouhodobý záměr vysoké školy – v případě obecného užití tohoto dokumentu; 
Aktualizace záměru VŠ X (rok) -  Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠ X (určitý 

rok platnosti aktualizace);   
aktualizace záměru (rok) – v případě obecného užití tohoto dokumentu. 

  
 Země, ve kterých projekt probíhal, jsou většinou označovány celým názvem, 
v některých případech jsou užity též zkratky, uvedené na začátku části 4.1. 
 Mezinárodní řešitelský tým projektu IBAR se dohodl, že sledované vysoké školy 
zůstanou v rámci výzkumu anonymní. Totéž platí o výsledcích výzkumu, které se 
jednotlivých vysokých škol týkají. Pro české vysoké školy z toho mimo jiné vyplývá, že 
nejsou v seznamu literatury uvedeny jejich dlouhodobé záměry a forma citací ze záměrů, 
případně z jiných dokumentů těchto vysokých škol, není zcela standardní.    
	  
5.1. Interní systémy zajišťování kvality 
 
A. Národní kontext 

Současný právní rámec vysokoškolského vzdělávání vytváří Zákon o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění. (Zákon byl již třiadvacetkrát 
(!) novelizován, znění se zapracovanými novelami lze nalézt na www.msmt.cz.) Zákon zavádí 
několik opatření, která mají zajistit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Tato opatření se v 
zásadě týkají všech typů vysokých škol, univerzitních i neuniverzitních, veřejných, státních 
nebo soukromých, ne však ve stejné míře nebo stejným způsobem.  

Základním opatřením směřujícím k zajištění kvality je akreditace dvou důležitých, 
z hlediska zajišťování kvality rozhodujících činností, kterými jsou uskutečňování studijních 
programů a habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Akreditaci těchto činností 
uděluje MŠMT na základě stanoviska Akreditační komise. Akreditace bakalářských a 
magisterských studijních programů se týká všech typů vysokých škol bez výjimky, akreditaci 
doktorského studijního programu a akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem mohou získat jen vysoké školy univerzitní.  

Soukromé vysoké školy musí mít ke svému působení státní souhlas, který vydává 
MŠMT a který je podmíněn souhlasným stanoviskem Akreditační komise k návrhu alespoň 
jednoho studijního programu. Veřejné a státní vysoké školy jsou zřizovány zákonem a žádné 
další podmínky pro jejich vznik náš právní řád nestanoví.  
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 Zákon o vysokých školách ukládá Akreditační komisi též provádět hodnocení činnosti 
vysokých škol (vnější hodnocení). Výše uvedená opatření spadají do kategorie vnějšího 
zajišťování kvality. 

Pokud jde o vnitřní zajišťování kvality, Zákon o vysokých školách především ukládá 
všem vysokým školám povinnost provádět pravidelně hodnocení vlastní činnosti (vlastní 
hodnocení). K dalším opatřením z této kategorie patří konání státních zkoušek, v roce 2010 
zavedená funkce garanta studijního programu a povinnosti týkající se zveřejňování různých 
informací. Nyní se budeme všemi uvedenými opatřeními zabývat podrobněji (povinnosti 
ohledně zveřejňování informací probereme v kapitole 5.7).  
 Akreditace studijních programů je v Zákonu o vysokých školách podrobně popsána ve 
čtyřech paragrafech (§ 78 až § 81). Hlavní zásady jsou následující:  
„(1) Studijní program podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo. 
(2) Není-li studijní program akreditován, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat výuku, 
zkoušky ani přiznávat akademické tituly. 
(3) V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění přiznávat 
akademické tituly podle § 46 odst. 5“ (Zákon o vysokých školách, § 78). 
 V § 79 jsou v odst. 1 uvedeny základní náležitosti písemné žádosti o akreditaci. Další 
odstavce obsahují základní pravidla součinnosti MŠMT s Akreditační komisí (které jsou pak 
věnovány § 83 až § 86): 
„(2) Ministerstvo neprodleně postoupí žádost Akreditační komisi, která ji posoudí do 120 dnů 
ode dne, kdy jí byla doručena. 
(3) Jsou-li případné nedostatky žádosti odstranitelné, vyzve Akreditační komise vysokou školu, 
aby je v přiměřené lhůtě odstranila, a posuzování přeruší. V případě, že vysoká škola vady ve 
stanovené lhůtě neodstraní, vydá Akreditační komise stanovisko na základě původních podkladů. 
(4) Po obdržení stanoviska Akreditační komise ministerstvo do 30 dnů rozhodne o udělení 
akreditace. Přitom přihlíží ke koncepci vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a k hodnocení její činnosti“ (Zákon o vysokých 
školách, §79, odst. 2-4). 
 Zmíněný paragraf dále taxativně, i když dosti obecně, uvádí důvody pro odmítnutí 
akreditace: 
„(5) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže  

a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto zákona,3 
b) studijní program není dostatečně zabezpečen po stránce personální, přístrojové 

a informační, 
c) uskutečňování studijního programu není finančně nebo materiálně a technicky 

zabezpečeno, 
d) vysoká škola neskýtá záruku řádného zajištění výuky,  
e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci, 
f) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko. 

(6) Akreditační komise nevydá k žádosti o akreditaci studijního programu souhlasné 
stanovisko z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. a) a b). Stanovisko Akreditační komise 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 Jedná se o obecné charakteristiky bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. 
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musí obsahovat zdůvodnění v jakých konkrétních bodech nesplňuje studijní program důvody 
uvedené v odstavci 5 písm. a) a b)“ (Zákon o vysokých školách, §79, odst.5 a 6).  
 Je celkem pochopitelné, že MŠMT má více důvodů k odmítnutí akreditace, než má 
Akreditační komise pro nesouhlasné stanovisko – jinak by bylo pouze výkonným orgánem 
Akreditační komise. MŠMT však nemusí automaticky respektovat ani nesouhlasné 
stanovisko, jak plyne z následujícího odstavce  (doplněného až novelou č. 552/2005 Sb.): 
„(8) Zjistí-li ministerstvo, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání souhlasného 
stanoviska Akreditační komise neodpovídají skutečnosti nebo zákonu, může ministerstvo 
vyzvat Akreditační komisi k novému jednání k vydání stanoviska a odstranění nedostatků 
v odůvodnění“ (Zákon o vysokých školách, §79, odst.8). 
 V § 80 je stanovena maximální doba platnosti akreditace (10 let) a možnost platnost 
akreditace prodloužit nebo požádat o akreditaci rozšíření studijního programu.  
 Další akreditovanou činností je habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. 
Vzhledem k tomu, že titul docent nebo profesor neznamená jen funkční zařazení na dané 
vysoké škole, ale představuje akademickou hodnost s celostátní platností (profesory jmenuje 
dokonce prezident republiky), podléhá oprávnění konat řízení, na jejichž základě se uvedené 
tituly udělují, akreditaci, kterou rovněž uděluje MŠMT. Akreditační proces je popsán v § 82 
Zákona o vysokých školách. Je formálně podobný jako v případě akreditace studijních 
programů, posuzují se však jiné skutečnosti:  

„- údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 
tvůrčí činnosti vysoké školy nebo její součásti v daném oboru, 
- údaje o profesorech a dalších akademických pracovnících vyučujících pěstujících daný 
nebo příbuzný obor na vysoké škole nebo její součásti, 
- seznam členů vědecké rady vysoké školy, popřípadě její součásti“ (Zákon o vysokých 
školách, §82, odst. 2, písm. c) až e)). 
MŠMT při rozhodování přihlíží též k dlouhodobému záměru vysoké školy (odst. 5). 

Podmínkou pro udělení této akreditace je „akreditovaný doktorský studijní program, v jehož 
rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo 
alespoň jeho podstatná část“ (Zákon o vysokých školách, §82, odst. 6). Z tohoto požadavku 
vyplývá, že habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem nemohou provádět neuniverzitní 
vysoké školy, neboť nemohou uskutečňovat ani doktorské studijní programy. 
 V procesu akreditace hraje kromě ministerstva klíčovou roli Akreditační komise. (V 
Zákonu o vysokých školách jsou jí věnovány § 83 až § 86). Předsedu, místopředsedu a členy 
Akreditační komise jmenuje na návrh ministra vláda, což má vyjádřit význam, který je 
vysokoškolskému vzdělávání a jeho kvalitě přikládán. Ministr si před předložením návrhu 
vyžádá doporučení reprezentace vysokých škol, Rady pro výzkum,  vývoj a inovace a Akademie 
věd České republiky a návrh s nimi projedná. Tím je zdůrazněno, že kvalita vysokých škol 
nemá být posuzováno jen podle vzdělávací, ale též podle vědecké, výzkumné, vývojové, 
inovační a další tvůrčí činnosti. Akreditační komise má 21 členů, kteří jsou jmenováni na dobu 
šesti let; jmenováni mohou být nejvýše na dvě funkční období.  
 Akreditační komise pro odbornou přípravu svých jednání může zřizovat poradní 
pracovní skupiny. 
 V zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání má Akreditační komise další 
rozsáhlé kompetence a zásadní roli: 
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„Akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje 
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost 
vysokých škol. K tomuto cíli zejména 

a) hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky 
hodnocení, 

b) posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr, 
a vydává k nim stanovisko“( Zákon o vysokých školách, § 84, odst. 1). 

Akreditační komisi je zde svěřena péče o kvalitu vysokoškolského vzdělávání v širokém 
smyslu slova. Aktivity, které za tím účelem může vyvíjet, nejsou v odst. 1 stanoveny 
taxativně, ale pouze příkladem („k tomu cíli zejména...“), což znamená, že nejsou (teoreticky) 
ničím omezeny, pouze invencí a kapacitou komise samé. 

V odstavci 2 uvedeného paragrafu jsou vyjmenovány záležitosti, k nimž Akreditační 
komise vydává stanovisko. Kromě žádostí o akreditaci studijních programů a o oprávnění 
konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorů je to ještě zřízení, sloučení, splynutí, 
rozdělení nebo zrušení fakulty veřejné vysoké školy, udělení státního souhlasu pro právnickou 
osobu, která chce působit jako soukromá vysoká škola a určení typu vysoké školy (zda jedná 
o vysokou školu univerzitní nebo neuniverzitní). Tyto záležitosti se rovněž týkají kvality 
vysokoškolského vzdělávání. 

Pro hodnocení kvality činnosti vysokých škol a kvality akreditovaných činností 
vypracovala Akreditační komise pravidla, která jsou uvedena v jejím statutu. Hodnotí se 
jednotlivé vysoké školy, fakulty, skupiny oborově příbuzných fakult nebo i studijních 
programů. (V letech 2011 – 2013 bylo např. provedeno hodnocení prakticky všech 
doktorských studijních programů na českých vysokých školách). Pro hodnocení zřizuje 
Akreditační komise účelovou pracovní skupinu. Ta připraví dotazník, který hodnocená 
instituce vyplní. Pracovní skupina pak dotazník posoudí, vyžádá si případně další informace, 
navštíví hodnocenou instituci a vypracuje hodnotící zprávu. Tato zpráva se po projednání 
s vedením hodnocené instituce a  po schválení Akreditační komisí zveřejňuje na webových 
stránkách Akreditační komise (www.akreditacnikomise.cz). Zpráva vždy obsahuje 
doporučení směřující ke zlepšení činností a k odstranění zjištěných nedostatků. Po určité době 
se kontroluje, jak jsou doporučení plněna.  

Zákon také upravuje postup při zjištěných nedostatcích:  
 „Zjistí-li Akreditační komise nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností, 
doporučí vysoké škole nebo spolupracující právnické osobě, aby v přiměřené lhůtě zjednala 
nápravu. V případě závažných nedostatků při uskutečňování některého studijního programu 
navrhne ministerstvu podle povahy věci 

a) omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu 
další uchazeče, nebo  

b) pozastavení akreditace spočívající v zákazu konat státní zkoušky a přiznávat 
akademické tituly, nebo 

c) odnětí akreditace.“ (Zákon o vysokých školách, § 85).  
 U habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem přichází v úvahu buď 
pozastavení akreditace nebo její odnětí.  

Pokud Akreditační komise při hodnocení neshledá závažné nedostatky, zpravidla 
navrhne prodloužení akreditace.  
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Hodnocení provedená Akreditační komisí do roku 2004 jsou přehledně popsána a 
zhodnocena ve studii (Vinš 2004), hodnocení v následujících letech ve studii (Krčmářová a 
kol. 2012). 
 Z citovaných ustanovení zákona o vysokých školách bylo vidět, že Akreditační komise 
nemá v řadě případů přesně stanoveno, podle jakých kritérií má hodnotit jak předkládané 
žádosti o udělení akreditace, tak samotnou činnost vysokých škol. Proto postupně vytvořila a 
zveřejnila řadu materiálů, v nichž jsou jasně zformulovány minimální požadavky (standardy), 
které musí žadatel o akreditaci splňovat. Pro posuzování studijních programů je nejdůležitější 
materiál Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření 
akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů. 
Obsahuje nejprve požadavky společné pro všechny typy studijních programů a pak požadavky 
specifické pro bakalářské, magisterské a doktorské programy vycházející z obecných 
charakteristik uvedených v Zákonu o vysokých školách (§ 44 až § 47). Specifické požadavky 
jsou rozděleny do tří skupin: obsah studia, personální zabezpečení, vědecká, výzkumná, 
vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost. Zvláštní důraz klade Akreditační komise na 
personální zabezpečení studijních programů – v dostatečném počtu vysoce kvalifikovaných 
akademických pracovníků (docentů a profesorů) spatřuje záruku kvality. (Více o tom 
v kapitole 5.6.)  

Tyto požadavky vedly k velké poptávce po habilitovaných učitelích, kteří pak byli 
zaměstnáváni na několika vysokých školách, veřejných a zejména soukromých. Aby mohla 
Akreditační komise získávat informace o situaci v této oblasti, uložil zákon č. 159/2010 Sb., 
(kterým se též novelizoval Zákon o vysokých školách) MŠMT vést registr docentů a 
profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách. V registru mají být 
mj. uvedeny i podrobnosti o jejich pracovních poměrech, zejména o rozsahu pracovních 
úvazků.4 Tento zákon zavedl i funkci garanta studijního programu, kterým může být pouze 
profesor nebo docent. Akreditační komise v návaznosti na tuto novelu upřesnila své standardy 
o požadavky na kvalifikaci garanta a jeho úvazek na kmenové škole a případné maximální 
úvazky jinde. 

Tím jsme se dostali k opatřením, které patří do kategorie vnitřního zajišťování kvality. 
Všechny vysoké školy mají podle Zákona o vysokých školách povinnost „provádět pravidelně 
hodnocení vlastní činnosti a zveřejňovat jeho výsledky“. (Zákon o vysokých školách,  § 21, 
odst. 1, písm. f) pro veřejné státní vysoké školy, § 42, odst. 1, písm. d) pro soukromé vysoké 
školy). 
 Podrobnější ustanovení však v zákonu o vysokých školách nejsou. Je sice předepsána 
pravidelnost tohoto hodnocení, není však řečeno, jak často se má provádět. Není zde ani 
naznačeno, jakým způsobem má být toto hodnocení prováděno, kdo se má na něm podílet 
(např. zda mají být zapojeni i studenti), kterých oblastí činnosti se má týkat především apod.  

Rovněž způsob zveřejnění není blíže specifikován, pouze v § 21, odst. 2, který se týká 
výroční zprávy a vztahuje se i na soukromé vysoké školy, je uvedeno, že výroční zpráva 
obsahuje mimo jiné výsledky hodnocení činnosti vysoké školy. Není však jasné, zda to mají 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 Registr funguje jako informační systém REDOP (viz www.redop.cz )  
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být výsledky za uplynulý rok (pak by se hodnocení muselo provádět každoročně), výsledky 
hodnocení všech činností apod. 

Jelikož zákon ani jiný právní předpis vlastní hodnocení vysokých škol blíže 
nespecifikuje, měly by tak učinit vysoké školy samy. Alespoň veřejným a státním vysokým 
školám to zákon výslovně ukládá, a to v ustanoveních o vnitřních předpisech (Zákon o 
vysokých školách, § 17). Podle odst. 2, písm. e) tohoto paragrafu má statut vysoké školy 
obsahovat vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy. Ve 
statutech vysokých škol jsou skutečně tyto záležitosti popsány, zpravidla v souvislosti 
s obecnějším tématem zajišťování kvality. Předmětem hodnocení nebývá jen vzdělávací 
činnost, ale též výsledky vědecké a výzkumné práce. Na hodnocení obvykle spolupracují 
externisté a podílejí se na něm i studenti; pravidelná studentská hodnocení mají dokonce 
vlastní pravidla. Hodnocení se neprovádí každoročně, je však stanovena alespoň maximální 
lhůta pro jeho opakování. Bývá uveden akademický funkcionář, který má záležitosti 
hodnocení činnosti (v rámci zajišťování kvality) na starosti. Na některých vysokých školách 
je k tomu účelu zřízen i administrativní útvar.  

Problematice zajišťování kvality včetně hodnocení činnosti se věnují i dlouhodobé 
záměry MŠMT a v návaznosti na ně i dlouhodobé záměry jednotlivých vysokých škol.   
 Nebyla však přijata jednotná metodika vlastního hodnocení, která by umožnila 
porovnatelnost výsledků alespoň v časových řadách. Chybí rovněž propojení požadované 
struktury výročních zpráv, dlouhodobých záměrů a zpráv o vlastním hodnocení. V těchto 
dokumentech se hodnotí do značné míry stejné skutečnosti na základě stejných dat, jejichž 
opakované shromažďování a vyhodnocování představuje zbytečnou administrativní zátěž. 
 Určitý pokrok v tomto směru by měl přinést individuální projekt národní Kvalita – 
Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (8/2010 – 7/2014) 
financovaný ze strukturálních fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Jeho dílčím cílem je vypracovat metodiku pro vnitřní i vnější 
hodnocení kvality vzdělávacího procesu ve všech typech institucí terciárního vzdělávání.  

V letech 2004 – 2005 proběhla první etapa projektu Hodnocení kvality vysokých škol, 
který řešilo Centrum pro studium vysokého školství a který financovalo MŠMT v rámci 
programu Výzkum pro státní správu (projekt LS0316). V průběhu první etapy byla 
vypracována komplexní metodika hodnocení kvality, která zahrnovala jak vlastní (vnitřní), 
tak vnější hodnocení všech rozhodujících činností vysoké školy.5 Proběhlo i pilotní ověření 
metodiky během hodnocení na dvou veřejných vysokých školách (Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. a Vysoké učení technické v Brně). Další etapy projektu 
nebyly realizovány.  
 Dalším důležitým opatřením z kategorie vnitřního zajišťování kvality vzdělávání jsou 
státní zkoušky. Podle Zákona o vysokých školách (§ 45 – 47) se studium ve všech typech 
studijních programů ukončuje státní zkouškou. Přesný název zkoušky a její součásti se podle 
typu programu poněkud liší:  

• bakalářský program se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je 
zpravidla obhajoba bakalářské práce; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5 Studie vypracované v rámci tohoto projektu byly publikovány ve zvláštním čísle časopisu AULA roč. 13/2005. 
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• magisterský program se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je 
obhajoba diplomové práce; v oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny 
se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. Státní rigorózní zkoušku, jejíž 
součástí je obhajoba rigorózní práce, mohou v téže oblasti studia vykonat i absolventi 
magisterského programu po získání akademického titulu „magistr“ a získat zákonem 
stanovené tituly v příslušných oblastech (JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., 
ThDr.); 

• doktorský program se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační 
práce.  

Obecné náležitosti státních zkoušek stanoví zákon: 
„(1) Státní zkouška se koná před zkušební komisí; průběh státní zkoušky a vyhlášení 

výsledku jsou veřejné. 
(2) Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení 

příslušnou vědeckou radou. 
(3) Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků 

v daném oboru.“(Zákon o vysokých školách, §53) 
 Popsané pojetí státní zkoušky obsahuje tři výrazné prvky zajišťování kvality. Předně je 
to písemná práce, kterou se ověřují nejen získané znalosti, ale i dovednosti. Náročnost (a 
rozsah) písemných prací, odstupňovaně pro různé typy studijních programů, přesněji 
specifikují studijní a zkušební řády jednotlivých vysokých škol. (Všechny vysoké školy 
požadují písemnou práci i na bakalářské úrovni.) U diplomových, rigorózních a disertačních 
prací je vždy požadováno řešení nějakého výzkumného problému, na němž se ověřují 
základní dovednosti v příslušném oboru. V rešeršní části těchto prací se prokazuje schopnost 
práce s odbornou literaturou. Oponenty prací bývají často externisté, při obhajobě prokazují 
absolventi též schopnost prezentovat své výsledky a reagovat v odborné diskusi. 
 Nároky kladené na doktorské disertační práce (prokázání schopnosti k samostatné 
vědecké nebo výzkumné práci, získání původních výsledků) jsou obecným evropským či 
světovým standardem. Požadavek na vypracování závěrečných písemných prací na bakalářské 
a někdy i magisterské úrovni (v přiměřeném rozsahu a kvalitě) však není v Evropě ani ve 
světě vůbec běžnou záležitostí.  
 Druhým prvkem je to, že se státní zkouška koná před zkušební komisí. Výsledek 
zkoušky tak nezávisí jen na úsudku jediného examinátora, jak požaduje směrnice ke standardu 
ESG 1.3 o hodnocení studentů.  
 Třetím důležitým prvkem je možná účast externích examinátorů při státních 
zkouškách. Tyto externí examinátory mohou jmenovat jak příslušné vědecké rady na 
vysokých školách, tak MŠMT. Původní text zákona z roku 1998 v sobě obsahoval povinnost a 
stanovil, že „ministerstvo jmenuje další členy zkušební komise...“ (Zákon o vysokých 
školách, §53). Změnu přinesla až novela zákona č. 552/2005 Sb., která změnila povinnost 
jmenování dalších členů komise na možnost. Důvod, který vedl ke změně, je znám: státních 
zkoušek se na vysokých školách koná velké množství, zhusta ve stejných termínech a 
jmenování dalších členů zkušebních komisí představovalo pro MŠMT nemalou 
administrativní zátěž a probíhalo často formálně. 

Zahraniční zkušenosti však ukazují, že externí examinátoři mohou učinit systém 
zajišťování kvality skutečně efektivním. (Je tomu tak např. ve Spojeném království, kde 
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externí examinátoři hrají klíčovou roli v systému zajišťování kvality vysokoškolského 
vzdělávání.) Podmínkou je, aby tito examinátoři byli vybíráni s důkladnou znalostí věci a 
poměrů na jednotlivých vysokých školách a fakultách a aby podávali tomu, kdo je jmenuje, 
zprávu o zkušenostech, které u zkoušek získali. Pokud mají externí examinátoři zajistit 
určitou objektivitu a srovnatelnost hodnocení výsledků vzdělávání, je účelné, aby se jeden 
externí examinátor účastnil státních zkoušek v témže oboru na různých fakultách. Účast 
externích odborníků v postupech při zajišťování kvality je rovněž jedním ze základních 
principů ESG.  

Teprve externí examinátoři jmenovaní státním orgánem dodávají závěrečným 
zkouškám charakter státních zkoušek. Je to důležité zejména v oborech, které připravují 
absolventy pro výkon povolání z hlediska státu významných, jako jsou např. učitelské obory, 
právo, stavební inženýrství, sociální práce apod. Absolventi těchto oborů, pokud 
nevykonávají tzv. regulovaná povolání, mohou zastávat bez dalších zkoušek významné pozice 
ve státní a veřejné správě, kde kvalita jejich vzdělání ovlivňuje široké vrstvy občanů. 

Zprávy externích examinátorů by mohly sloužit Akreditační komisi jako cenný zdroj 
informací při plnění jejího poslání „všestranně posuzovat vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol“ (Zákon o vysokých 
školách, § 84, odst. 1). 

I když podle při státní zkoušce mají právo zkoušet „pouze profesoři, docenti a odborníci 
schválení příslušnou vědeckou radou“ (Zákon o vysokých školách, § 53, odst. 2), nic nebrání 
příslušným vědeckým radám, aby do zkušební komise schválily i externisty. Zpravidla se tak 
děje u státních doktorských zkoušek, kde členy zkušební komise navrhuje oborová rada. 

K formování strategie zajišťování kvality na systémové úrovni přispívají i dlouhodobé 
záměry MŠMT. Tematikou zajišťování kvality se zabývaly Dlouhodobý záměr MŠMT (2000-
2005) i Dlouhodobý záměr MŠMT (2006-2010). Strategické cíle těchto obou záměrů zahrnují 
zajišťování minimálních standardů kvality a podporu excelence prostřednictvím  stálého 
zlepšování v oblastech, ve kterých existují institucionální kapacity. Zároveň je všeobecně 
zvýrazňována efektivita finančního managementu. Současně platný Dlouhodobý záměr 
MŠMT (2011-2015) ze zásady zachovává již dříve formulované specifické cíle v oblasti 
vysokého školství. Zároveň však dále rozpracovává vazbu mezi kvalitou výuky a výší dotace 
na vzdělávací aktivity pro jednotlivé vysoké školy financované z  veřejných zdrojů. V tomto 
ohledu Dlouhodobý záměr předpokládá, že MŠMT schválí nové indikátory pro výpočet 
dotace, aby se posílila institucionální diverzita českého vysokého školství.      
 
 
B. Interní systémy zajišťování kvality na sledovaných vysokých školách 
 
Institucionální strategie zajišťování kvality 

Institucionální strategie vnitřního zajišťování kvality, včetně odpovídajících 
strategických cílů, je součástí dlouhodobých záměrů sledovaných vysokých škol na léta 2011-
2015. Například VŠ C ve svém záměru uvádí, že „...na základě identifikace trendů 
v implementaci kritérií a mechanismů zajišťování kvality v institucionálních aktivitách bude 
VŠ C analyzovat a objasňovat své strategické cíle a podnikat kroky, jak to bude stanoveno 
v každoročních aktualizacích záměru. VŠ C si uvědomuje, že kvalita všech institucionálních 
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činností se  zaměřením na výstupy je klíčovou charakteristikou univerzity, která musí být 
identifikována, řízena, monitorována a zvyšována. Zvyšovat kvalitu bude VŠ C na základě 
své vlastní zkušenosti a také výstupů ze začlenění VŠ C do národních a mezinárodních 
projektů včetně výsledků re-evaluace VŠ C ze strany EUA. Uvažované kroky implementace 
strategie vyžadují především rozvoj procesů vnitřního řízení kvality; zvyšování efektivity 
všech činností s hlavním zaměřením na vzdělávání a výzkum; sběr dat, jejich systematický 
monitoring a analýzu; vytváření modelů pro tvorbu takových podmínek změn v organizačních 
a řídících strukturách, aby byly v souladu s vlivem vnějšího prostředí; soustředění na stálé 
zlepšování kvality podmínek pro práci zaměstnanců VŠ C na všech organizačních úrovních.“ 
(Dlouhodobý záměr VŠ C (2011-2015)). Formulace a implementace těchto kroků je 
konkretizována v příkazu  rektora a je v kompetenci Útvaru kvality, který je organizační 
součástí rektorátu VŠ C. Aktivity Útvaru kvality jsou dozorovány Radou pro kvalitu 
ustavenou v roce 2009 a složenou z členů vrcholového managementu VŠ C, zaměstnanců 
Útvaru kvality a představitelů fakult (Výroční zpráva VŠ C 2009).   

V porovnání s tím je strategie zajišťování kvality VŠ D vyjádřena stručněji. 
V odpovídající části záměru je řečeno: „VŠ D bude usilovat o vytváření materiálních a 
organizačních podmínek vedoucích ke zvyšování kvality jejích vzdělávacích a výzkumných 
aktivit, např. prostřednictvím účasti v kompetitivních  procedurách. VŠ D bude průběžně 
inovovat studijní kurzy ve své programové nabídce a bude zvyšovat  počet vysoce kvalitních 
výstupů výzkumných aktivit, jako jsou  publikace s impaktovým faktorem. VŠ D bude užívat 
metodické, procesní a obsahové instrumenty  vnitřního hodnocení, aby se kontinuálně 
zvyšovaly profesní a pedagogické kompetence akademických pracovníků.“ (Dlouhodobý 
záměr VŠ D (2011-2015)). 

Strategie zajišťování kvality jsou v dlouhodobých záměrech sledovaných vysokých 
škol stanoveny na nízké úrovni specifičnosti. Tím se umožňuje jejich konkretizace v procesu 
implementace jednotlivými organizačními jednotkami (fakultami) s předpokladem, že budou 
formulovány jejich vlastní rozvojové cíle v odpovídajících (fakultních) dlouhodobých 
záměrech. Záměry a cíle fakult by měly být v souladu se záměrem celé vysoké školy. 
Nicméně navzdory tomu, že se udržuje všeobecná úroveň ve formulacích cílů, strategie 
zajišťování kvality VŠ C a VŠ D zahrnují explicitní odkazy k ESG6 a také k Národnímu rámci 
kvalifikací pro terciární vzdělávání. Také v případě VŠ A je implementace Národního rámce  
kvalifikací jedním z cílů strategie vnitřního zajišťování kvality. 

Dlouhodobé záměry však nejsou jedinými strategickými dokumenty stanovujícími cíle 
a obsah vnitřního zajišťování kvality. K tomuto účelu všechny sledované vysoké školy také 
užívají statuty institucí. Statut  je hlavním vnitřním předpisem vysoké školy a na VŠ A 
vyjadřuje prioritu institucionální politiky zajišťování kvality následujícím způsobem: 
„Zajišťování kvality  institucionálních činností se uskutečňuje na základě  vnitřního 
hodnocení. Vnitřní hodnocení je podnikáno s cílem systematického monitoringu, stimulování, 
korigování  a ovlivňování všech aktivit VŠ A, aby se dosáhlo vysoké kvality vzdělávacích, 
vědeckých, výzkumných, inovačních a dalších tvůrčích aktivit VŠ A. Rozlišovány jsou dva 
typy vnitřního hodnocení. Jsou to: pravidelné (periodické) hodnocení  prováděné každoročně 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 V případě VŠ C je to explicitně uvedeno ve výroční zprávě o činnosti za rok 2009.  
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ve vazbě na vytváření výroční zprávy a komplexní hodnocení uskutečňované  každých 3-6 let 
na základě zprávy o vnitřním hodnocení VŠ A a expertním peer review včetně návštěvy na 
místě  a závěrečné diskuse o výsledcích (s představiteli VŠ A).“ (Statut VŠ A)..   

Obdobně na VŠ B je definováno vnitřní hodnocení jako základ institucionální strategie 
zajišťování kvality: „Vnitřní hodnocení činností VŠ B se soustřeďuje na pravidelné hodnocení 
úrovně vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, inovačních a dalších tvůrčích činností a také 
efektivity řízení zdrojů. Hodnocení je pojímáno jako hodnocení kurzů, fakult a dalších 
součástí VŠ B. Součástí hodnocení je též hodnocení akademických pracovníků studenty; 
provádí se pro vnitřní využití na fakultní úrovni. Výsledky hodnocení jsou diskutovány 
s děkany a fakultními radami dohlížejícími na kvalitu kurzů. Rozsah a zaměření vnitřního 
hodnocení jsou stanoveny vědeckou radou VŠ B. Fakulty provádějí hodnocení nejméně 
jednou za pět let; celá  VŠ B provádí hodnocení jednou za čtyři roky, což odpovídá 
funkčnímu období rektora. Hodnocení provádí vnitřní komise, jejíž členové jsou jmenováni 
rektorem. Výsledky vnitřního hodnocení jsou reflektovány ve výroční zprávě o 
institucionálních aktivitách a v aktualizaci  dlouhodobého záměru vysoké školy.“ (Statut VŠ 
B).   

Statuty vysokých škol obecně upravují široký okruh záležitostí. Je proto zajímavé, že  
postupy vnitřního hodnocení kvality, zvláště v případě VŠ B, jsou popsány dosti podrobně, 
včetně organizačního zajištění. Vysvětlení je dvojí: za prvé, Zákon o vysokých školách 
zavazuje vysoké školy, aby se věnovaly vnitřnímu hodnocení kvality (§ 17); za druhé, 
pravidla ve statutu nahrazují samostatně vytvářenou strategii vnitřního zajišťování kvality, 
která by měla být obsažena ve zvláštních strategických dokumentech na národní úrovni. 

Vezmeme-li  v úvahu, co bylo výše uvedeno o VŠ A, B, C a D, je možno identifikovat 
charakteristický postup formování a implementace institucionálních politik zajišťování 
kvality pomocí toho schématu:  
Zákon o vysokých školách + dlouhodobý záměr MŠMT jako externí zdroje → statut → 
dlouhodobý záměr vysoké školy (konkretizovaný v problematice zajišťování kvality směrnicí 
rektora) → (cíle implementace rozpracované útvarem kvality) → implementace → výroční 
zpráva o činnosti vysoké školy + aktualizace dlouhodobého záměru vysoké školy.  

Pokud jde o faktory působící na tyto vazby z vnějšího prostředí, je nutné zmínit 
dotazník užívaný Akreditační komisí. Vyplnění tohoto dotazníku je předběžným požadavkem 
vnějšího hodnocení institucionálních vzdělávacích činností. Struktura dotazníku, orientovaná 
na vstupní parametry, např. kvalifikaci zaměstnanců nebo infrastrukturu, je reflektována VŠ 
A, B, C a D v návrhu jejich vnitřních procesů zajišťování kvality. Důvodem je skutečnost, že 
výstupy vnějšího hodnocení se promítají do udělování re-akreditace studijního programu 
(studijních programů) v hodnocené instituci. Detailní prozkoumání položek vnitřní politiky 
zajišťování kvality na VŠ D ukázalo, že tam vnitřní hodnotící procedura přijala téměř doslova 
kritéria Akreditační komise pro vnější hodnocení. 

Jak již bylo zmíněno, vnitřní strategie zajišťování kvality VŠ A, B, C a D jsou  
formulovány v odpovídajících částech povinných strategických dokumentů vytvářených 
institucí (dlouhodobý záměr, statut). Dokumenty jsou veřejně dostupné. V tomto ohledu je 
výjimečný přístup VŠ C, protože její strategie je podrobněji stanovena ve směrnici rektora a 
institucionalizována Útvarem kvality. Samotná směrnice však není veřejně dostupná. 
Institucionální strategie VŠ C a VŠ D se vztahují k ESG. Zahrnují také nepřímé odkazy na 
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výsledky učení (learning outcomes) tím, že berou v úvahu výstupy projektu Q-Ram. Ve 
srovnání s  VŠ C a D jsou institucionální strategie zajišťování kvality VŠ A a VŠ B svým 
obsahem méně rozvinuté. Celkově platí, že institucionální strategie VŠ A a VŠ B směřují 
k většímu spoléhání na soulad s opatřeními Akreditační komise k zajišťování kvality. V tomto 
ohledu VŠ A uvádí, že „v současné době je kvalita vzdělávacích aktivit zajišťována 
především na základě  hodnocení studijních programů Akreditační komisí“ (Dlouhodobý 
záměr VŠ A (2011-2015)). Podobně VŠ B přiznává, že strategie vnitřního zajišťování kvality 
ještě není institucionalizována, protože implementace vnitřního systému zajišťování kvality je 
stanovena jako rozvojová priorita až do konce období 2011-2015 (Dlouhodobý záměr VŠ B 
(2011-2015)). Institucionalizace byla zbrzděna i v důsledku toho, že zástupci studentů 
představili kolegiu rektora Strategii hodnocení kvality vzdělávacích činností VŠ B. Kolegium 
rektora však nedoporučilo přijetí strategie kvůli „jejím mnohým formálním a faktickým 
nedostatkům“ (Výroční zpráva VŠ B 2008).  
 
Organizace systému vnitřního zajišťování kvality, odpovědnosti fakult, kateder a dalších 
organizačních jednotek 

V případě VŠ A, B a C má vnitřní hodnocení dvě formy. První formou je pravidelné 
(periodické) hodnocení, které se provádí každý rok za účelem sestavení výroční zprávy o 
činnosti. Hodnocení se soustřeďuje na sběr a analýzu dat o typech a počtech publikovaných 
výstupů, která jsou vyžadována externě (MŠMT, Radou pro výzkum, vývoj a inovace). Tato 
data jsou na institucionální úrovni často užívána jako výkonový indikátor pro hodnocení 
akademických pracovníků. Nástrojem pravidelného hodnocení jsou též různé institucionální 
databáze. VŠ C kromě toho sleduje kvalitu pedagogických aktivit akademických pracovníků 
také prostřednictvím účastnického pozorování, mentoringu a výměny zkušeností mezi 
akademickými pracovníky, což má být využíváno k inovaci a modernizaci studijních 
programů a ke zvyšování pedagogických dovedností akademických pracovníků této školy 
(Výroční zpráva VŠ C 2009). 

Druhou formou vnitřního hodnocení je komplexní hodnocení zahrnující většinu 
organizačních jednotek (fakult, ústavů). Je organizováno méně často, tj. každých 3-6 roků 
(VŠ A, VŠ C) nebo 4-5 roků (VŠ B) a je založeno na vnitřní hodnotící zprávě a v případě VŠ 
C také na účasti hodnotitelů EUA. VŠ C v rámci vnitřních hodnocení využívá zkušenosti ze 
své účasti v projektových aktivitách v letech 2000-2005 (EUA, ESMU nebo CSVŠ) se 
záměrem rozvíjet a řídit procesy vnitřního zajišťování kvality (včetně sběru a analýzy dat a 
rozvoje interní spolupráce mezi jednotlivými institucionálními jednotkami a úrovněmi). Na 
VŠ C má organizační zodpovědnost za implementaci politiky vnitřního zajišťování kvality 
institucionální management vrcholové úrovně (rektor, prorektoři, akademický senát a také 
Útvar kvality, Rada pro kvalitu) a institucionální management střední úrovně (děkani, fakultní 
rady dohlížející na kvalitu kurzů). Zodpovědnost za implementaci politiky managementu 
vrcholové úrovně je také uplatňována na VŠ A (rektor) a VŠ B (vědecká rada, rektor), avšak 
v těchto případech není stanovena míra zodpovědnosti nižší úrovně řízení organizačních 
jednotek. V praxi proto velmi záleží na osobní iniciativě akademických pracovníků fakult, 
zejména členů fakultních akademických senátů, které jsou až do poloviny míst obsazované 
studenty (ze zákona tvoří studenti minimálně jednu třetinu členů senátu).   
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VŠ D jako soukromá instituce se v řešení organizačních záležitostí do značné míry 
odlišuje od veřejných vysokých škol (VŠ A, B, a C). Za prvé, VŠ D nerozlišuje mezi 
pravidelným a komplexním vnitřním hodnocením. Analýza ukazuje, že VŠ D provádí 
komplexní vnitřní hodnocení v pravidelných pětiletých intervalech. Za druhé, jak již bylo 
řečeno, postup vnitřního hodnocení svým rozsahem a zaměřením odpovídá struktuře a obsahu 
dotazníku vytvořeného a používaného Akreditační komisí pro vnější hodnocení soukromých 
vysokých škol (Čechák 2008). Dotazník tedy  slouží VŠ D jako vzor jejího vnitřního 
hodnocení. Oblasti, které dotazník zahrnuje, se týkají vzdělávacích aktivit, výzkumných 
aktivit, studentů, absolventů, řízení a organizace a materiální infrastruktury, včetně 
informačních a komunikačních technologií. Pro každou oblast jsou stanovena specifická 
kritéria, aby bylo možné identifikovat její silné a slabé stránky. Za třetí, VŠ D výslovně 
deklaruje, že implementace opatření politiky vnitřního zajišťování kvality jsou v souladu 
s ESG. Tato opatření také zahrnují účast studentů na hodnocení výuky (viz dále). Za čtvrté, 
organizace a implementace politiky vnitřního zjišťování kvality je v kompetenci rektora a 
jeho kolegia, včetně prorektorů. Vnitřní organizační struktura rozlišuje kompetence a 
odpovědnost až na úroveň organizačních jednotek/vedoucích kateder (rektor – prorektoři – 
děkani – vedoucí kateder). 
 
Zapojení studentů 

Strategie zajišťování kvality na sledovaných vysokých školách počítají se zapojením 
studentů, jak to deklarují ve svých strategických dokumentech, avšak přístupy jednotlivých 
sledovaných vysokých škol se liší. VŠ C a D kombinují studentské hodnocení kvality výuky 
s průzkumy absolventů týkajícími se kvality studia a zaměstnatelnosti. Na obou vysokých 
školách se studentské hodnocení provádí dvakrát v akademickém roce (po zimním a letním 
semestru) pomocí dotazníků distribuovaných buďto elektronicky nebo v papírové formě 
(využité obě metody). Průměrná návratnost dotazníků se pohybuje mezi 10 % (VŠ C) a 30 % 
(VŠ D). Průzkumy absolventů organizované VŠ C a VŠ D se uskutečňují v jednoletých až 
dvouletých intervalech. VŠ D při tom využívá svůj Klub absolventů, zřízený v roce 2007, 
který má více než 550 členů. Výsledky hodnocení výuky se berou v úvahu při hodnocení 
akademických pracovníků vedením fakulty (vedoucí kateder, děkani) a ovlivňují obsah 
strategických dokumentů. Na VŠ C jsou studenti zapojováni do navrhování dotazníků 
prostřednictvím svých zástupců v senátech fakult. Zástupci studentů jsou voleni studenty dané 
fakulty. Tento přístup není aplikován na VŠ D, kde studenti nejsou zastoupeni v řídících 
institucionálních orgánech; návrh dotazníků připravuje sbor poradců rektora, včetně 
prorektorů. Studenti tak fungují spíše jako příjemci, než tvůrci studentských hodnotících 
procedur (Čechák, 2008).  

Na VŠ B byla dosud organizace studentského hodnocení ponechána převážně na 
individuální iniciativě fakult. VŠ A však již podnikla určité kroky směrem k institucionalizaci 
postupů studentského hodnocení. Tyto kroky zahrnují organizování studentského hodnocení 
akademických pracovníků v akademickém roce 2008/09 prostřednictvím dotazníku 
elektronicky distribuovaného studentům bakalářských a magisterských programů na všech 
fakultách instituce. 
 
Vztah mezi vzdělávací a  vědeckou a výzkumnou činností 
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Analýza implementace strategií vnitřního hodnocení kvality na VŠ A, B, C a D  
dokládá nedostatečně rozvinutou (pokud vůbec existující), oficiálně dokumentovanou vazbu 
mezi hodnocením kvality výuky a výzkumu. Tento poznatek je poněkud překvapivý, protože 
ve statutech všech čtyř vysokých škol se těsná vazba mezi výukou a výzkumem předpokládá, 
především na úrovni magisterských a doktorských studijních programů. Konkrétnější je 
v tomto smyslu strategie VŠ D, kde jedním z rozvojových cílů na období 2011-2015 je 
posílení vazby vzdělávání a výzkumu a vývoje prostřednictvím diplomových a disertačních 
prací, jejichž tématika by měla souviset s výzkumnými a vývojovými aktivitami 
v jednotlivých oborech a na jednotlivých pracovištích. Pravděpodobné vysvětlení toho, že se 
institucionální strategie zajišťování kvality dostatečně nevěnují výzkumu, spočívá v tom, že 
výzkumné strategie jsou vyvíjeny nezávisle (paralelně) vůči strategiím zajišťování kvality 
vzdělávání a že výsledky dosažené ve výzkumu, většinou zúžené na počty publikací/patentů, 
jsou fakticky pojímány jako zástupné údaje o kvalitě institucionálního vzdělávání. Tato 
skutečnost je posilována diferenciací státních finančních toků směřujících do 
vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Kromě toho působí i vliv akreditace, která 
významně oceňuje vědecké kvalifikace (jako klíčové charakteristiky hodnosti profesorů a 
docentů) v procesu programové re-akreditace. V důsledku toho opatření přijímaná 
Akreditační komisí usnadňují implicitní spojení mezi zajišťováním kvality výzkumu a 
vzdělávání uvnitř institucí. 

Vztah mezi kvalitou výuky a kvalitou výzkumu poskytuje z hlediska strategie 
zajišťování kvality hodně nevyužitého potenciálu. Zároveň existují nástroje výslovně 
zaměřované na posilování vztahu mezi kvalitou výuky a výzkumu. Za prvé je to financování 
specifického výzkumu, kde veřejné finanční prostředky slouží k podpoře výzkumných aktivit 
studentů v magisterských a doktorských programech. Za druhé existuje Fond rozvoje 
vysokých škol (FRVŠ), jehož jednou prioritní oblastí je podpora studentských tvůrčích aktivit 
v inovaci vzdělávání. FRVŠ funguje na kompetitivní bázi a zmíněnou prioritou je otevření 
možností  pro studenty doktorských programů a jejich školitelů rozvíjet vzdělávací aktivity na 
výzkumných základech. Za třetí působí na některých vysokých školách vnitřní grantové 
agentury, které podporují projekty s účastí studentů. A konečně existují granty programu 
Erasmus podporující mobilitu akademických pracovníků a studentů, na jejímž základě je 
možné získat zkušenosti a poznatky v zahraničí a užít je pak k propojování výukových a 
výzkumných činností. Jak lze vyvodit z dostupné dokumentace, VŠ A, B, C a D výše uváděné  
nástroje využívají. Problém však zatím spočívá v tom, že  spojení mezi kvalitou výuky a 
výzkumu není součástí jejich institucionálních strategií zajišťování kvality. Strategie se 
soustřeďují na kvalitu vzdělávání a mlčky předpokládají, že výsledky nezávisle 
formulovaných výzkumných strategií budou působit tak, jak se to od nich očekává, tj. 
projevovat se ve vysoce kvalitní výuce v magisterských a doktorských programech. 
 
Jak je strategie implementována, monitorována a revidována 

Analýza  institucionální implementace strategií zajišťování kvality VŠ A, B, C a D 
ukazuje na významnou orientaci shora dolů. Tato orientace je podepřena organizační 
odpovědností svěřenou institucionálnímu řízení vrcholné úrovně (rektorát, vědecká rada, 
univerzitní akademický senát), případně též orgánům střední úrovně řízení (děkani, senáty 
fakult), jak je tomu v případě VŠ C nebo VŠ D (děkani, vedoucí kateder). Řadoví akademici a 
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studenti zůstávají na okraj dění, s určitou výjimkou VŠ C, v níž se studenti účastní navrhování 
postupů vnitřního hodnocení prostřednictvím svých zástupců v senátech vysoké školy a 
fakult.  

Implementace strategie zajišťování kvality na sledovaných vysokých školách je 
monitorována prostřednictvím pravidelných vnitřních hodnocení, jejichž závěry jsou 
analyzovány a v určité míře využívány k vytváření strategických dokumentů (zejména 
každoroční aktualizace dlouhodobých záměrů a výročních zpráv). VŠ C užívá svůj Útvar 
kvality (rektorátní úroveň) a kromě toho podporuje implementaci své politiky 
institucionálního zajišťování kvality prostřednictvím projektu financovaného z Rozvojových 
programů. V roce 2009 zahájila VŠ C rozvojový projekt Zajišťování kvality na VŠ C, který 
byl využit k vytvoření organizační struktury a materiálních, technických a lidských kapacit 
Útvaru kvality (Výroční zpráva VŠ C 2009). 
 
Jak bere strategie v úvahu spolupráci se středními školami 
 Pokud jde o spolupráci se středními školami, provedená analýza dokládá, že tento 
aspekt je obsažen ve strategiích zajišťování kvality VŠ A, C a D. Nejpravděpodobnějším 
důvodem tohoto stavu je institucionální profil – všechny tři vysoké školy jsou do velké míry 
specializované. VŠ A a VŠ C nabízejí vysokoškolské vzdělávání v  chemických a technických 
oborech, všeobecně vnímaných jako nepopulární a studijně obtížné, a proto se střetávají 
s velkou konkurencí o uchazeče o studium. Totéž platí o VŠ D, která je jako soukromá vysoká 
škola plně závislá na školném a soutěží o studenty s jinými pražskými soukromými vysokými 
školami, které také nabízejí vzdělávání v ekonomii a managementu. Příklady institucionální 
strategie týkající se spolupráce se středními školami mohou být: stipendia včetně stipendií pro 
talentované studenty nebo pro studenty ze znevýhodněného sociálně-ekonomického prostředí, 
letní školy pro středoškolské studenty, demonstrace atraktivních pokusů a laboratorní kurzy 
vedené vysokoškolskými pedagogy (pořádané v zařízeních středních škol), mediální 
prezentace a studentské prezentace přípravy na zaměstnání (více o tom v části 5.8). VŠ D 
představuje určitou výjimku především tím, že je součástí Společenství škol, které kromě VŠ 
D zahrnuje vyšší odbornou školu, střední školu (obchodní akademii) a osmileté gymnázium. 
V plánu je dále otevřít mateřskou školu a základní školu tak, aby byly zastoupeny všechny 
úrovně ISCED. Touto cestou nabízí Společenství škol možnosti studia, která na sebe navazují 
na různých vzdělávacích úrovních. Spolupráce VŠ D se středními školami v rámci 
Společenství škol je tak velmi usnadněna, stejně jako přechod žáků těchto škol na VŠ D.  
 
Identifikované bariéry 

Institucionální strategie vnitřního zajišťování kvality byly vyvíjeny od konce 90. let, 
kdy byl schválen současně platný Zákon o vysokých školách a státní opatření k zajištění 
kvality vysokého školství se stala součástí řady strategických dokumentů, především však 
Dlouhodobých záměrů MŠMT zpracovávaných na pětiletá období. Dlouhodobé záměry 
MŠMT určují  obecné směry a priority státní strategie, které jsou reflektovány vysokými 
školami v jejich strategických dokumentech a implementovány v jejich aktivitách pro 
zajišťování kvality, o nichž vypovídají výroční zprávy. Tak začala fungovat po r. 2000 
řetězová vazba popsaná výše.  



	  
	  

58	  

Z vnějšího pohledu je možné předpokládat, že tato vazba strategických dokumentů a 
výročních zpráv je logická a dostatečná k tomu, aby mohly být formulovány a 
implementovány platné strategie na institucionální úrovni. Avšak z analytické perspektivy je 
součinnost MŠMT a vysokých škol problematická, je totiž charakterizována přístupem 
vytvářet dokumenty pro dokumenty. Navíc je vliv výše zmíněných závazných strategických 
dokumentů na institucionální prostředí oslabován tím, že chybí analýzy zpracované podle 
standardizované metodologie, chybí hodnocení dříve vytvořených strategických dokumentů a 
k dlouhodobým záměrům vysokých škol se často přistupuje jako k nutnému zlu. Výroční 
zprávy přitom hrají často formální roli a neexistuje spojitost mezi dlouhodobými záměry 
vysokých škol a akreditačními procedurami (Ježek 2005). Všeobecně je pak celkovým 
výsledkem převažující tendence k formální implementaci strategických cílů uskutečňované 
jen na papíře, což platí též o implementaci institucionálních strategií zjišťování kvality. 
 Tvorba reaktivní politiky v zajišťování kvality na institucionální úrovni je posilována 
externě uplatňovanými opatřeními, zejména akreditací studijních programů. Akreditační 
postupy jsou převážně orientované na vstupy (zvláště na vědecko-pedagogické tituly, které 
vypovídají o kvalifikaci akademických pracovníků) a jen málo podporují zvyšování kvality 
uvnitř vysokých škol poté, kdy už byly dosaženy minimální standardy kvality. Oddělený 
vývoj strategií vztahovaných ke kvalitě vzdělávací činnosti na jedné straně a k výzkumu na 
straně druhé brání skutečnému zvyšování kvality v magisterských a doktorských studijních 
programech. Tato skutečnost by neměla unikat pozornosti  vysokých škol při formulování 
jejich strategií zajišťování kvality. Fakt, že Akreditační komise úspěšně podstupuje hodnocení 
ENQA v části 2 a 3 ESG, může zde hrát roli institucionální opory o externí agenturu. 
 Ve světle toho, co bylo řečeno výše, pouze VŠ C a v určité míře VŠ D demonstruje 
aktivní prvky strategie vnitřního zajišťování kvality, která se v obou případech explicitně 
vztahují k ESG.  Zdá se, že strategie zajišťování kvality na VŠ A a VŠ B začínají být teprve 
rozvíjeny a mají zatím  tendenci reagovat na vnější opatření a na požadavky uplatňované 
Akreditační komisí a MŠMT. Významný výzkumný profil VŠ A v národním systému a více 
než 400 let dlouhá historie VŠ B mohou pravděpodobně figurovat mezi důvody, proč jejich 
strategie zajišťování kvality jsou v počátečním stádiu rozvoje. Ve srovnání s tím VŠ D s 10 
lety své existence jako soukromá vysoká škola vytváří pod konkurenčním tlakem svůj systém 
vnitřního zajišťování kvality poměrně rychle.  
 Orientace vnitřních strategií zajišťování kvality shora dolů je bariérou jejich efektivní 
implementace v tradičně decentralizovaném institucionálním prostředí. V případě VŠ A, VŠ 
B a VŠ D jsou strategie iniciovány vrcholným managementem na rektorátní a/nebo fakultní 
úrovni, s poměrně pasivním začleněním předních akademických pracovníků a studentů. VŠ C, 
mírní nepříznivé účinky implementační orientace shora dolů tím, že angažuje studenty 
prostřednictvím jejich zástupců v akademických senátech. 

Na základě výše uvedené argumentace mohou být identifikovány následující bariéry 
efektivní implementace institucionálních strategií zajišťování kvality:  

• Silný externí vliv akreditačních opatření vede někdy k reaktivní tvorbě 
institucionálních systémů zajišťování kvality. 

• Dichotomie v rozvoji opatření pro zajišťování kvality výzkumu a vzdělávacích aktivit 
(opět pod vlivem akreditace a hodnocení Akreditační komisí, ale též státní strategie 
prosazované v hodnocení výzkumu a vývoje). 
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• Výrazně shora dolů orientovaný styl implementace mechanismů zajišťování kvality. 
 
Příklady dobré praxe  
 Navzdory tomu, že analyzované strategie mají nemálo problematických rysů, jejich 
implementace také ukazuje některé příklady dobré praxe. Dva příklady by měly být zmíněny 
se zvláštním důrazem. Prvním je užití financí poskytovaných rozvojovými programy VŠ C 
k vytvoření interního Útvaru kvality. Dalším jsou opatření podnikaná VŠ A, VŠ C a VŠ D 
k posilování spolupráce se sektorem sekundárního vzdělávání, zvláště kurzy v sekundárních 
vzdělávacích institucích. Případ fungování Společenství škol je také hodný následování, 
zvláště pro soukromé (vysokoškolské) poskytovatele vzdělávání. 
 
  
C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu 
 
Institucionální strategie zajišťování kvality 

Ve většině sledovaných zemí zákony explicitně nepředepisují vytvoření 
institucionálních strategií zajišťování kvality, i když ve všech těchto zemích existují určité 
zákonné požadavky, které nelze splnit bez nějaké institucionální strategie. V Nizozemsku 
(podobně jako v České republice) zákon požaduje vytvoření systému vnitřního zajišťování 
kvality; rovněž ve Spojeném království existuje požadavek vytvořit rámec (nikoli strategii); 
v Portugalsku nový zákon (z roku 2009) naznačuje, že vysoké školy jsou odpovědné za 
vytvoření vlastního systému zajišťování kvality. Pouze v Nizozemsku a na Slovensku existuje 
explicitní odkaz na ESG na úrovni zákona. Po přijetí posledních novel zákona o vysokých 
školách v Polsku v lednu 2011 a v Lotyšsku v červenci 2011 lze očekávat, že se tam budou 
institucionální strategie rovněž bezprostředněji orientovat na ESG. Ve všech sledovaných 
zemích zákony předepisují přijetí statutu vysoké školy a ve většině případů též rozvojové 
strategie. Jelikož tyto dokumenty podléhají určitým standardům a v některých zemích je 
schvaluje parlament nebo vláda (v České republice je registruje MŠMT), nutně obsahují části 
věnované kvalitě akademických činností. I když to tedy není přímo požadováno, vysoké školy 
jsou tlačeny k vytvoření nějaké strategie v oblasti kvality. Rovněž systém akreditace, který 
existuje ve všech sledovaných zemích, předpokládá vlastní hodnocení a vnější hodnocení 
prováděné odborníky (někdy i zahraničními). A požadavky na tato hodnocení obsahují i 
požadavky ESG.  

Takže i když strategii vnitřního zajišťování kvality není vždy věnován samostatný 
dokument, lze ji ve všech případech nalézt jako součást všeobecné rozvojové strategie nebo 
rozvojových plánů. Většinou jsou tyto dokumenty k dispozici pouze v národních jazycích. 
Doporučení ESG jsou zpravidla v těchto interních strategiích obsažena, ale explicitní odkazy 
na ESG se vyskytují jen velmi zřídka.     
 
Organizace systému vnitřního zajišťování kvality, odpovědnosti fakult, kateder a dalších 
organizačních jednotek 

Všechny vysoké školy sledované v projektu vytvořily vlastní systém zajišťování 
kvality nebo systém řízení kvality. Některé z těchto systémů byly certifikovány externími 
organizacemi, některé byly uznány na národní úrovni, jiné byly schváleny řídícími orgány 
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příslušné vysoké školy. Ve větších institucích, kde by vytvoření obecného systému řízení 
kvality bylo složitým úkolem, existují systémy tvorby a pravidelné revize studijních 
programů, které obsahují všechna nebo většinu prvků doporučených ESG. V menších 
institucích má odpovědnost rektorát, ve větších existují oddělení, která odpovídají za systém 
na institucionální úrovni a organizují pravidelné audity kvality. Jen v několika případech byl 
zjištěn systém vytvořený na fakultní úrovni. Systémy řízení kvality byly vytvořeny buď podle 
mezinárodních standardů (např. ISO 9001), nebo podle standardů různých odvětví 
ekonomiky, nebo podle vzorů vytvořených národními agenturami pro zajišťování kvality. 

Systémy zajišťování kvality jsou koordinovány na úrovni centrálního managementu, 
ale jsou různé možnosti ve volbě odpovědných osob. Závisí to většinou na velikosti vysoké 
školy a na národních nebo institucionálních tradicích. Typickými příklady jsou prorektor pro 
vzdělávací činnost (Česká republika, Lotyšsko, Polsko), útvar pro zajišťování kvality (Česká 
republika, Lotyšsko, Polsko, Spojené království), studijní oddělení (Lotyšsko), vzdělávací 
centrum (Nizozemsko), oddělení pro hodnocení a zvyšování kvality (Portugalsko). 
 
Zapojení studentů 

Zastoupení studentů v rozhodovacích a řídicích orgánech na všech stupních vysoké 
škole je standardním požadavkem zakotveným ve statutech vysokých škol. Na sledovaných 
vysokých školách nebyly zjištěny odchylky od této zásady. Na všech vysokých školách jsou 
studenti zapojeni do schvalování vlastních hodnotících zpráv, ale záleží na národních a 
místních tradicích, do jaké míry jsou zapojeni do přípravy těchto zpráv. Obvyklý postup je 
takový, že názory studentů jsou sumarizovány a zařazeny do hodnocení kurzů nebo studijních 
programů.  

Velmi rozšířenou formou jsou studentská dotazníková šetření (ankety), ve všech 
zemích jsou využívána při vlastním hodnocení, které předchází akreditaci. V Nizozemsku je 
požadavek studentského hodnocení kvality vzdělávání zakotven v zákoně. Pravidelná zpětná 
vazba od studentů ve všech studijních programech je oficiálním požadavkem na vysokých 
školách ve Spojeném království. 

Skutečný vliv studentů na tvorbu a revizi studijních programů nebyl předmětem 
výzkumu v této etapě, bude mu věnována pozornost v dalších tematických oblastech.    
 
Vztah mezi vzdělávací a  vědeckou a výzkumnou činností 
 V této otázce existují poměrně značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi i vysokými 
školami. Téměř ve všech případech existují odkazy na výzkum, ale s různými důsledky. 
Záleží především na národní tradici. Tak ve Spojeném království je řízení výzkumných 
součástí poměrně oddělené od vzdělávacích a je popsáno v různých dokumentech. Podobně v 
Nizozemsku je výzkum oficiálně významným úkolem univerzit, ale není považován za 
kritérium kvality vzdělávací činnosti. Musí však být součástí obsahu studentských prací, 
zejména ve 2. a 3. cyklu studia. V Lotyšsku a České republice jsou vědecké publikace nutnou 
součástí při hodnocení akademických pracovníků. 
   
Jak je strategie implementována, monitorována a revidována 
 Na všech sledovaných vysokých školách převládá implementace shora dolů. Je tomu 
tak zejména na menších vysokých školách, s poměrně úzkým zaměřením. V několika málo 
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případech bylo zjištěno přenesení kompetencí v implementaci na nižší úroveň. Na velkých 
vysokých školách je řízení a zajišťování kvality nutně více decentralizované. Jako celek je 
však systém zajišťování kvality organizován a udržován centrálním útvarem. 
 Postup zdola nahoru je uplatňován při přípravě nových studijních programů, zvláště v 
případech spolupráce s partnery mimo danou vysokou školu.  
 
Identifikované bariéry 

• Centrální administrativní útvary na sledovaných vysokých školách nepovažují 
implementaci ESG za svou povinnost a nechtějí investovat zvláštní úsilí na vytvoření 
dalších byrokratických opatření. Neznamená to nechuť k zajišťování kvality vůbec, 
jelikož ve většině případů probíhá zajišťování kvality normálním způsobem, pouze 
podle porozumění a ve spojení s orgány každé vysoké školy. 

• Existuje nedostatečná komunikace ohledně ESG mezi různými zainteresovanými 
aktéry. 

• Chybí praktické návody, jak rozvíjet správnou kulturu kvality, spíše jsou nahrazovány 
řízením shora dolů a požadavky na zprávy poskytované zdola nahoru. 

Jelikož bariéry často závisejí na postojích jednotlivých  pracovníků, jejich odstraňování by 
mělo spočívat především v přesvědčování, povzbuzování a pomoci v pohybu správným 
směrem. 
 
Příklady dobré praxe  

Je otázka, zda můžeme v této etapě hovořit o příkladech dobré praxe. Vytvoření 
systému zajišťování a řízení kvality ukazuje, že vysoká škola bere problém zajišťování kvality 
vážně, a to je důvod k optimismu. Některé země zajistily podporu tvorby systému zajišťování 
kvality ze strukturálních fondů EU (Česká republika, Slovensko). 

Pokud hledáme explicitní odkaz na ESG ve strategii kvality, může jako příklad dobré 
praxe sloužit Nizozemsko. Existují i příklady finanční motivace pro zavedení ESG 
(Slovensko).   

 
D. Závěr se zaměřením na českou situaci  
 

Hlavní poznatek z většiny sledovaných vysokých škol, totiž že nemají samostatnou 
institucionální strategii zajišťování kvality, platí i České republice. Stejně tak platí, že řada 
strategických aspektů a cílů týkajících se zajišťování kvality je obsažena v hlavních 
strategických nebo právních dokumentech těchto škol, jako jsou statuty nebo dlouhodobé 
záměry. I když se ukazuje, že příslušná ustanovení ve zmíněných dokumentech nejsou s ESG 
v rozporu, ba dokonce mnohdy vykazují s ESG významnou shodu, zpravidla chybí přímý 
nebo nepřímý odkaz na ESG, Část 1. Je tedy možno konstatovat, že jak na sledovaných 
zahraničních vysokých školách, tak na vysokých školách v ČR není plněn standard 1.1 ESG, 
který tuto strategii vyžaduje. Jelikož mnoho prvků, které má podle směrnice ke standardu 1.1 
strategie zajišťování kvality obsahovat, fakticky v různé míře existuje a funguje, neměl by být 
velký problém požadovanou samostatnou institucionální strategii vypracovat. 
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 Pokud jde o systémy vnitřního zajišťování kvality, situace v České republice je opět 
podobná jako na sledovaných vysokých školách. Systémy jsou dosti různorodé, podobně jako 
jejich organizační zajištění.  

Rovněž zapojení studentů se příliš neliší, s výjimkou Nizozemska, kde je studentské 
hodnocení kvality vzdělávání zakotveno v zákoně, a Spojeného království, kde je zažitou 
praxí.  

Vztah mezi vzdělávací a vědeckou a výzkumnou činností je v České republice (alespoň 
teoreticky) definován jednoznačněji, než v některých sledovaných zemích. Tento vztah je 
především deklarován již v úvodních ustanoveních českého Zákona o vysokých školách, 
v praxi je pak vyžadováno jeho prokazování v žádostech o akreditaci studijních programů i 
oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorů. Akreditační komise 
vyžaduje pro personální zajištění studijních programů určitý podíl habilitovaných učitelů, při 
habilitačním a profesorském řízení je nutno prokazovat jak pedagogické, tak vědecké 
výsledky. Rovněž navržení garanti studijních programů musejí předkládat Akreditační komisi 
mj. seznam svých vědeckých publikací.  

V projektu IBAR byl též sledován způsob implementace strategie vnitřního zajišťování 
kvality, jejího monitorování a případného revidování. Byla míněna implementace faktické 
strategie, i když ta samostatně formulovaná a písemně zachycená mnohdy chyběla. Není 
překvapivé zjištění, že zejména na menších školách převládá postup shora dolů. Je tomu tak i 
na českých vysokých školách a není důvod usilovat v této věci o nějakou zásadní změnu. 

Je třeba se ještě zmínit o standardu 1.2, který se týká schvalování, sledování a 
pravidelného hodnocení studijních programů. Implementace tohoto standardu nebyla 
v projektu IBAR samostatně sledována, některé aspekty směrnice k tomuto standardu byly 
zahrnuty do jiných sledovaných oblastí (např. využívání výsledků učení). Nicméně je možno 
konstatovat, že v České republice je do značné míry naplňován v systému akreditace 
studijních programů. Schvalování probíhá nejprve na úrovni vědeckých fakult, pak na úrovni 
Akreditační komise a poté (do značné míry již formálně) na úrovni MŠMT, které akreditaci 
uděluje. Jelikož je akreditace udělována na určitou dobu, při re-akreditaci jsou studijní 
programy znovu hodnoceny. Akreditační komise provedla v letech 2011-2013 systematické 
hodnocení všech doktorských studijních programů. Na institucionální úrovni by podobná 
hodnocení měly provádět oborové komise, které jsou povinně zřizovány v případě 
doktorských studijních programů, ale mohly by fungovat pod vedením příslušných garantů i 
pro ostatní studijní programy. 	  	  	  

	  	  
	   	  	  	  	  
5. 2. Přístup ke studiu 
 
A. Národní kontext 

Přístup ke studiu na vysoké škole byl po několik desítek let velmi silně ovlivněn 
politickým zřízením v zemi a politické i společenské změny po roce 1989 byly zásadní a 
velmi rychlé. Vyznačovaly se především přechodem od vysokého školství řízeného 
komunistickou stranou k demokratickému vysokému školství a znamenaly systematickou 
depolitizaci a liberalizaci (Čerych 1997). První ze zmíněných změn se týkaly odstranění 
ideologické kontroly a podjatosti systému, včetně preferenčního postavení studentů 
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dělnického původu, další změny zasahovaly do řízení vysokoškolského sektoru vzdělávání. 
Na institucionální úrovni znamenaly opětné nabytí akademických svobod a odstranění 
ideologicky pojatých bariér přístupu ke vzdělávání. Na základě ustanovení zákona o vysokých 
školách z roku 1990 (zákon č. 172/1990 Sb.) to znamenalo odstranění stanovených kvót 
v přijímání studentů (numerus clausus) a jediným zákonným požadavkem pro přijetí na 
vysokou školu bylo dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného 
vzdělání (tj. složení maturitní zkoušky) a „prokázání potřebné způsobilosti pro toto studium“ 
(zákon č. 172/1990 Sb., § 18, odst. 1). Od roku 1992 jsou studijní místa financována 
především na základě výkonové formule s cílem postupně dospět k objektivní metodě 
financování vysokých škol a stimulovat nárůst počtu studentů (Turner 1994). 
 Přístup na vysoké školy zůstal podobně jako za komunismu podmíněn na většině 
vysokých škol vykonáním přijímací zkoušky. Zachování tohoto stavu si vynutila zvýšená 
poptávka po vysokoškolském studiu přesahující omezené kapacity jednotlivých vysokých 
škol. Situaci nemohlo v té době řešit zřizování soukromých vysokých škol, na jejichž 
existenci bylo v 90. letech pohlíženo se značnou dávkou skepticismu (Van der Wende, 
Westerheijden 2003). Existence soukromých vysokých škol byla umožněna až v roce 1999, 
kdy vstoupil v platnost nový zákon o vysokých školách, schválený v roce 1998 (a platný do 
současnosti). 
 Navzdory finančním limitům vyvolaným nedostatečným rozvojem ekonomiky (pokles 
HDP na počátku 90. let), počet vstupujících na vysoké školy rostl rychle i v poslední dekádě 
minulého století, takže se jejich počet mezi lety 1990 a 2010 skoro ztrojnásobil (viz Tabulka 
1). Obdobně se samozřejmě vyvíjely celkové počty vysokoškolských studentů: počet studentů 
byl v roce 2010 více než třikrát vyšší než v roce 1990. Počet vysokoškolských absolventů 
vykazoval více než pětinásobný nárůst od roku 1990 (což bylo kromě jiného způsobeno 
zavedením boloňské studijní struktury bakalář/navazující magistr). 
   

Tabulka 1. Počty nově zapsaných, studentů a absolventů vysokých škol  
Kategorie/rok 1990 1995 2000 2005 2010 
Nově zapsaní 
do 1. ročníku 

27 507 42 711 44 673 83 551 108 906 

Studenti 115 072 145 148 201 818 289 551 396 307 

Absolventi  15 318 19 017 28 235 44 342 87 941 
Zdroj: MŠMT, Statistické ročenky školství  
 Počty studentů na vysokých školách podle typu studijního programu jsou uvedeny 
v Tabulce 2. Tato data dovolují učinit určité komparativní závěry. Až do konce minulého 
století byl jednoznačně dominantním typem studijního programu 5-6letý magisterský program 
(dlouhý magisterský studijní program), který byl tradičním a jediným typem vysokoškolského 
studia za socialismu. Pokusy diverzifikovat vysokoškolskou nabídku v 90. letech minulého 
století selhaly, což bylo kromě jiného způsobeno neuspokojivou definicí bakalářského 
studijního programu jako „obsahově ucelené části vysokoškolského studia“ (zákon č. 
172/1990 Sb., § 21). Nutno poznamenat, že tento koncept bakalářského studia neměl nic 
společného s boloňskou strukturou studia a s důvody jejího zavádění.   
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Tabulka 2. Studenti vysokých škol 1990-2010 
Studijní program/rok 1990 1995 2000 2005 2010 
Bakalářský - 34 414 36 335 154 045 248 187 
Navazující magisterský 
(1-3 roky) 

- - - 23 972 86 284 

Dlouhý magisterský 
(5/6 let) 

115 072 102 475 149 253 93 453 40 762 

Doktorský  n/a 8 259 16 230 22 313 25 993 
 

Celkem 115 072 145 148 201 818 289 551 396 307 
Prezenční studium 96 375 126 353 167 612 223 205 283 486 
Distanční/kombinované 
studium 

18 693 18 795 34 206 68 710 117 097 
 

Zdroj: MŠMT, Statistické ročenky školství. 
 
 První období Boloňského procesu se vyznačovalo jak váhavostí a nesouhlasem s jeho 
základním principem implementovat strukturované studium, tak s  podporou až nátlakem na 
jeho přijetí, který nakonec vedl k novelizaci Zákona o vysokých školách z roku 1998. Novela 
z roku 2001 stanovila třístupňovou strukturu vysokoškolského studia jako povinnou, s  
možností udělit akreditaci dlouhému magisterskému programu v těch případech, kde to 
vyžaduje charakter studijního programu (jedná se například o lékařství, veterinární lékařství, 
právo apod.). Restrukturalizace významně ovlivnila nárůst počtu studentů v bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programech. V období 2000-2010 vzrostl počet 
bakalářských studentů sedmkrát a odpovídajícím způsobem poklesl počet studentů v dlouhých 
magisterských programech. Pozitivní efekty procesu restrukturalizace jsou ve značné míře 
problematizovány faktem, že asi 85 % absolventů bakalářského studia pokračuje ve studiu v 
navazujících magisterských programech. 
 Obrátíme-li pozornost na míru vstupu na vysoké školy, ukazuje se, že nejprve mírně 
klesla, ze 17,1 % v roce  1990 na 16,6 % v roce 1991, avšak rostla v následujících letech tak, 
že v kohortě 19letých dosáhla míra vstupu v roce 2007 52,3 % (Prudký, Pabian, Šima 2010). 
Aplikujeme-li koncept amerického sociologa Martina Trowa (Trow 1973), můžeme 
konstatovat, že mezi lety 1990- 2007 se české vysoké školství posunulo od hranice mezi elitní 
a masovou fází k univerzálnímu vysokému školství. Tyto dalekosáhlé změny 
v charakteristikách studentské populace vstupující na vysoké školy ovlivňovaly i způsoby 
přijímání ke studiu – přijímání do technických a přírodovědných programů bylo zpravidla 
založeno na výsledcích maturity nebo jen na faktu jejího absolvování, kdežto v oborech 
lékařství, práva, jazyků a společenských věd existovaly určité formy přijímacích zkoušek. Je 
potřeba poznamenat, že jestliže komunistický režim nestavěl žádné významné bariéry proti 
přístupu žen na vysoké školy, požadavky rovnosti přístupu uchazečů podle pohlaví nebyly 
považovány za politický problém ani v 90. letech a získaly poněkud větší váhu ve 
vysokoškolské politice až v prvém desetiletí našeho století (Baštová a kol. 2004). Podobně se 
stále více péče věnuje rovnosti přístupu uchazečů ze slabých socio-ekonomických skupin a 
studentům zdravotně hendikepovaným, což byly záležitosti v minulosti prakticky neřešené.  
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 Kvantitativní expanze sektoru vysokého školství s celkovým více než trojnásobným 
počtem studentů v posledních dvou desetiletích nebyla v moderních dějinách českého 
vysokého školství zatím zaznamenána. V důsledku této kvantitativní expanze se poměr 
student/učitel skoro zdvojnásobil: vzrostl z 10,1 v roce 1993 na 19,3 v roce 2009. Soukromé 
vysoké školy, zřizované od roku 1999 a vybírající školné (které na veřejných vysokých 
školách není), se rozvíjejí velmi dynamicky a v současnosti zahrnují kolem 15 % celkového 
počtu vysokoškolských studentů. Důsledkem jsou někdy pochybnosti o kvalitě vzdělávání a 
také o znalostech, dovednostech a schopnostech absolventů v podmínkách univerzálního 
přístupu k vysokoškolskému studiu. 
 
 
B. Přístup ke studiu na sledovaných vysokých školách  
 
Institucionální strategie přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a její souvislost se záměry 
na národními úrovni 
 Základní podmínky pro přijetí ke studiu do všech stupňů studia stanoví Zákon o 
vysokých školách. Pro první stupeň studia, který je pro přístup na vysokou školu rozhodující, 
je to dosažení středoškolského vzdělání ukončeného maturitou. Zákon dále stanoví výjimky 
týkající se studia v oblasti umění a dává vysokým školám nebo fakultám pravomoc stanovit 
další podmínky pro přijetí ke studiu. Vysoké školy mohou též stanovit odlišné podmínky pro 
přijímání cizinců ke studiu a pro uznávání zahraničního studia pro účely přijetí ke studiu v 
souladu s požadavkem plnění mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Další 
zákonná ustanovení se týkají přijímacího řízení – zákon stanoví, kdo o přijetí rozhoduje (na 
veřejné vysoké škole děkan, případně rektor, na soukromé vysoké škol osoba či orgán určený 
vnitřním předpisem) a upravuje organizačně-administrativní záležitosti spojené s vydáním 
rozhodnutí o přijetí. Velmi důležitý je požadavek, že vysoká škola nebo fakulta je povinna 
zpracovávat a poskytovat údaje o uchazečích pro účely statistických zjišťování v souladu se 
zákonem o státní statistické službě. Všechny další pravomoci týkající se přístupu ke studiu 
svěřuje zákon vysoké škole a požaduje, aby podmínky pro přijetí ke studiu, způsob podávání 
přihlášek a podmínky studia cizinců byly zakotveny ve statutu každé vysoké školy.  
 Dlouhodobý záměr MŠMT (2011-2015) přístup ke studiu nijak závazně neupravuje, 
ale formuluje řadu doporučení jak pro vlastní činnost MŠMT, tak pro vysoké školy. Jedním z 
cílů je nacházet finanční mechanismy, které umožní odstraňovat bariéry v přístupu 
k vysokoškolskému vzdělávání skupinám uchazečů ze sociálně znevýhodněného prostředí i 
uchazečům se zdravotním znevýhodněním nebo se speciálními studijními potřebami a 
motivovat je ke studiu. Dalším cílem je též podpora mezinárodní mobility studentů. Vysokým 
školám se doporučuje, aby podle svých možností rovný přístup k vysokoškolskému 
vzdělávání maximálně podporovaly. MŠMT dále informuje o záměru zajišťovat metodickou 
podporu v oblasti poradenství na vysokých školách, zveřejňovat příklady dobré praxe a 
na podporu přístupu na vysoké školy průběžně zprostředkovávat veřejnosti informace o 
systému českého vysokoškolského vzdělávání. Vysokým školám se doporučuje soustředit se 
rovněž na poradenství a na propagaci a marketing svých škol a přispět tím k orientaci studentů 
v nabídce vysokých škol a motivovat je ke studiu.    
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 Vzhledem k tomu, že vysoké školy mají poměrně rozsáhlé pravomoci v oblasti 
přístupu ke studiu, jsou jejich záměry v tomto směru velmi diverzifikované a nejvhodnějším 
způsobem, vypovídajícím o jejich činnosti v této oblasti, je uvedení příkladů, včetně 
institucionálních strategií.    
 VŠ A jako jedna z prvních českých veřejných vysokých škol institucionalizovala 
otevřenou politiku přístupu ke studiu. V souladu s ní jsou uchazeči o studium přijímáni na 
základě výsledků ze střední školy včetně maturity, nevykonávají však žádnou přijímací 
zkoušku. Tento záměr je zakotven v  Dlouhodobém záměru VŠ A (2011-2015), jehož část je 
věnována vytváření rovných podmínek a odstraňování všech nerovností v přístupu studentů 
ke studiu podle státní nebo národnostní příslušnosti. Otevřená politika VŠ A v přístupu ke 
studiu přispěla k zajištění dočasného růstu počtu studentů v letech 2000 až 2005, přesto se 
velmi výrazně projevuje minimální zájem uchazečů o chemicky orientované studium 
(podobně jako tomu je se zájmem o studium na většině vysokých škol technického zaměření). 
VŠ A se proto stává pro mnoho uchazečů institucí „druhé volby“. Důsledkem je to, že se ke 
studiu skutečně zapíše méně než polovina přijatých. Negativním faktorem je pak vysoký podíl 
neúspěšných studentů, dosahující až 50 %.7 Nepříznivý demografický vývoj předpokládající 
pokles věkové kohorty 19-23letých až do roku 2020 společně s náročností studia chemie 
způsobuje, že politika otevřeného přístupu ke studiu nedostačuje a musí být implementována 
dodatečná opatření.  
 Mezi tato opatření lze zahrnout propagaci a marketing studia chemie ve spolupráci 
s vybranými středními školami. VŠ A k tomu využívá následující nástroje: články v tisku, 
distribuci propagačních materiálů (brožur, letáků apod.), speciální projekty (jako příklad 
jmenujme projekt zaměřený speciálně na popularizaci studia chemie - POPUCH), organizaci 
Dnů otevřených dveří (dvakrát do roka), letní školy, přenášky z moderní chemie, pomoc nebo 
zajištění speciální laboratorní výuky na vybraných středních školách (7 škol v roce 2010), 
podporu celonárodní Chemické olympiády pro nadané středoškolské studenty (organizované 
od roku 1966 a poté od roku 2010 po záštitou VŠ A), účast na veletrhu Gaudeamus 
(každoroční mezinárodní veletrh pomaturitního studia) a na Dni vědy na pražských 
univerzitách (každoročně pořádaná jednodenní akce na podporu vědy). Většina těchto aktivit 
je financována z rozvojových programů MŠMT nebo ze speciálních grantů. Zvýšení zájmu o 
studium a snížení vysoké míry neúspěšnosti studia podporuje VŠ A tím, že : 

• rozšiřuje nabídku atraktivních bakalářských programů jako např. Restaurování 
uměleckých děl, Výroba léků nebo Kriminologie; 

• pořádá testy z matematiky a chemie na počátku prvního semestru studia sloužící k 
tomu, aby studenti sami získali představu o svých znalostech a aby bylo možné podle 
výsledků testů modifikovat odpovídajícím způsobem jejich studijní cestu; 

• uzavírá spolupráci s vybranými středními školami, aby mohla lépe popularizovat 
studium chemie mezi perspektivními studenty (lekce z moderní chemie, speciální 
laboratorní výuka, viz výše); 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7 Údaje získané ze vstupních turniketů umístěných ve všech budovách školy ukazují, že značná část studentů 
dokonce ani nikdy nevstoupila do příslušných budov vysoké školy. Jedná se o studenty, kteří nemají o studium 
zájem a nezamýšlejí ho dokončit, zapisují se pouze proto, aby získali nároky na sociální výhody a zajistili si 
sociální a zdravotní pojištění.  Jejich neúspěch ve studiu je proto skoro jistý.	  	  	  	  
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• otevřela studijní pobočky ve Velebudicích a v Táboře, které přispívají ke zvyšování 
počtu studentů a rozšiřování studijních příležitostí mezi těmi příslušníky místní 
populace, kteří by pravděpodobně nemohli absolvovat studium chemie v Praze. 

 
 Z uvedeného vyplývá, že řada nástrojů využívaných pro implementaci politiky 
přístupu ke studiu na VŠ A je skutečně velmi rozsáhlá v porovnání s „českým standardem“ 
v této oblasti. Dalším krokem v úsilí o snižování neúspěšnosti ve studiu by mohlo být zřízení 
poradenského centra na úrovni školy, i když je centralizace poradenství podle některých 
akademických pracovníků na této malé jednooborové vysoké škole diskutabilní.  
 Institucionální politika v přístupu ke studiu ve velké míře odpovídá příslušným 
záměrům vyjádřeným v Dlouhodobém záměru MŠMT (2011-15). Obecný názor na řadu 
dalších celostátních strategických dokumentů, s výjimkou dlouhodobých záměrů MŠMT, 
zejména záměru současně platného, je hodně kritický. Výhrady se týkají nesrozumitelnosti 
textu, zejména pro technicky orientovanou akademickou obec, ale především návaznosti a 
konsistence těchto dokumentů, a zatím do velké míry pouze teoreticky vyjadřované podpory 
technicky orientovaným oborům vysokoškolského studia (včetně chemie). Je také 
vyslovována otevřená kritika boloňské studijní struktury (bakalářského a navazujícího 
magisterského studia), zejména v souvislosti s problémy teoreticky a/nebo prakticky 
zaměřeného prvního cyklu studia i v souvislosti se zaměstnatelností absolventů.   
 Také VŠ B formuluje svoji politiku přístupu ke studiu a deklaruje následující cíle: 
„Odhaduje se, že v roce 2015 počet nově přijatých dosáhne přibližně 4 000 studentů 
v bakalářských studijních programech, 1 000 studentů v dlouhých magisterských digramech, 
2 500 studentů ve dvouletých magisterských programech a 500 studentů v doktorském studiu. 
Z uvedených odhadů je vidět, že se počítá s nabídkou strukturovaného studia s tím, že 
v některých oborech budou zachovány původní dlouhé magisterské studijní programy. 
Celkový počet studentů dosáhne odhadem 20 000. Záměrem je zvýšit počet studentů 
doktorského studia na 10 % celkového počtu studentů.“ (Dlouhodobý záměr VŠ B (2011-
2015)).   
 Počty studentů na VŠ B v posledním desetiletí kontinuálně rostou, což bylo v této 
době do značné míry umožněno postupným navyšováním veřejných finančních prostředků na 
vzdělávací činnost pro veřejné vysoké školy. V současnosti je celkový počet studentů VŠ B 
(21 935 v akademickém roce 2010/11) přibližně o 10 % vyšší, než výše uvedený odhad pro 
rok 2015, což může prakticky znamenat odpovídající redukci počtu studentů v průběhu 
následujících let. Konkrétněji řečeno, očekávané počty studentů v bakalářských a 
magisterských programech (celkem 5 000) znamenají snížení současného počtu studentů (5 
400) přibližně o 8 %. Naopak budou muset být podniknuta opatření k růstu počtu studentů 
doktorských programů tak, aby se jejich podíl zvýšil z dnešních 7,4 % na stanovených 10 %. 
Opatření budu patrně přijata též ke zlepšení podprůměrného (mezi veřejnými vysokými 
školami) poměru mezi přijatými a skutečně zapsanými studenty. Informace o možnostech 
studia na VŠ B, včetně různých podmínek v přístupu ke studiu na jednotlivých fakultách, jsou 
k dispozici na webových stránkách školy. Nebyla nalezena žádná speciální opatření zacílená 
na středoškolský vzdělávací sektor (resp. na jednotlivé střední školy).   
 Technicky orientovaná VŠ C zakládala svou politiku přístupu ke studiu na 
následujících aspektech:  



	  
	  

68	  

• pořádání přijímacích zkoušek pro všechny studenty na všech fakultách8, včetně 
písemných testů a talentových zkoušek v případě uměleckých oborů (které se pěstují 
na umělecké fakultě této převážně technicky orientované vysoké školy) a architektury, 

• zabezpečení přiměřeného stálého růstu celkového počtu studentů tak, aby bylo 
dosaženo cílové úrovně 25 000 studentů (v akademickém roce 2011/2012 studovalo 
22 200 studentů) se zvláštní pozorností na získávání uchazečů z jiných vysokých škol, 

• rozšíření nabízených oblastí studia zajišťující stálou zaměstnatelnost absolventů, 
• vylepšení obrazu školy tím, že se bude prezentovat jako moderní instituce nabízející 

také studium v interdisciplinárních a uměleckých oborech, 
• podpora a získávání talentovaných studentů,  
• rozvoj efektivní spolupráce s vybranými základními a středními školami, aby se 

zvýšila studijní motivace potenciálně perspektivních kandidátů vysokoškolského 
studia,  

• zlepšování studijních podmínek pro studenty se speciálními potřebami (nízký socio-
ekonomický status, hendikepovaní studenti apod.). 

 Tyto aspekty jsou ve značné míře součástí Dlouhodobého záměru VŠ C (2011-15) a 
v hlavních cílech odpovídají záměrům na národní úrovni. Navzdory všeobecnému trendu 
pomalého růstu počtu studentů technicky orientovaného studia v České republice nemá VŠ C, 
nabízející převážně technicky orientované studium, tento problém. Institucionální politika 
přístupu ke studiu představuje v dlouhodobé perspektivě růst počtu uchazečů i celkového 
počtu studentů. Průměrná míra úspěšnosti ve studiu dosahuje 80 %, čímž VŠ C přesahuje 
průměr jiných českých vysokých škol podobného profilu.   
 Klíč k této úspěšné politice spočívá v pokročilé spolupráci s vybranými středními 
školami, v získávání studentů z jiných vysokých škol do navazujících magisterských 
programů a ve vhodné  kombinaci manažerských a akademických odpovědností. Spolupráce 
s vybranými středními školami (celkem 40-50 všeobecně vzdělávacích a odborných škol) 
umožňuje pravidelnou výměnu informací mezi akademickými pracovníky VŠ C a 
středoškolskými učiteli. Výsledky informační výměny se projevují v modifikaci obsahu a 
způsobu výuky vybraných studijních předmětů na sekundární úrovni (matematika, fyzika, 
chemie). Pravidelné návštěvy týmů VŠ C na středních školách, jejichž členy jsou nejen 
akademičtí pracovníci, ale také vysokoškolští studenti příslušných oborů, se uskutečňují vždy 
v podzimním období. 

Přístup ke studiu uplatňovaný na VŠ D je určen především jejím postavením soukromé 
vysoké školy, který kromě jiného znamená vybírání školného jako hlavního zdroje 
financování. Počty studentů jsou proto důsledně monitorovány institucionálním 
managementem. Ačkoli by mohlo být v zájmu školy stále zvyšovat počet studentů tak, aby 
rostla institucionální finanční základna, ve skutečnosti je politika VŠ D v tomto směru 
umírněná a orientovaná na kvalitu a nikoli na kvantitu. Pro celkový počet studentů, který 
dobře zajistí existenci instituce, je v Dlouhodobém záměru VŠ D (2011-2015) stanovena dolní 
hranice 5 000. Rozvojovým cílem je pak udržet počet studentů na úrovni 5 500. Průměrná 
míra přijetí z přihlášeného počtu uchazečů je 77 %, což při srovnání s jinými soukromými 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

8 Může být prominuta pouze studentům s vynikajícími výsledky středoškolského studia. 
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vysokými školami vyznívá příznivě (průměrná míra přijetí 94 %) a poukazuje na výběrový 
charakter VŠ D (a to i ve srovnání s veřejnými vysokými školami poskytujícími studium 
ekonomických oborů). Důraz na kvalitu odpovídá do velké míry národním záměrům, které 
však, jak bylo uvedeno výše, lze někdy obtížně interpretovat. VŠ D je součástí Společenství 
škol, která zahrnuje také osmileté gymnázium, střední ekonomickou školu a vyšší odbornou 
školu s ekonomickým zaměřením, a může této skutečnosti využít k předávání informací o 
možnostech studia. Pro všechny další zájemce, zejména pro absolventy středních škol, jsou 
informace o studiu k dispozici na webových stránkách VŠ D. Komunikaci směrem k širší 
veřejnosti, včetně středních škol, zajišťuje VŠ D také prostřednictvím inzerátů v denním tisku 
a snaží se je zaměřit na získávání perspektivních studentů.   
 
Data o uchazečích, studentech a absolventech a možnost jejich třídění.  
 Data o studentech jsou na vysokých školách povinně sbírána a souhrnně 
shromažďována na institucionální úrovni v Matrice studentů a na systémové úrovni ve 
Sdružené matrice studentů, kterou zavedl současně platný zákon o vysokých školách. Od roku 
20019, kdy byla Sdružená matrika studentů zřízena, je možné provádět různá třídění, jak je 
popsáno níže, a je možné je používat pro různé analýzy. Data o soukromých vysokých 
školách jsou do matriky pochopitelně dodávána až poté, kdy byly jednotlivé školy zřízeny, 
což se v našem případě týká VŠ D. Sběr a ukládání (v elektronických institucionálních 
registrech a v národní Sdružené  matrice studentů) musí odpovídat právním ustanovením 
zákona o ochraně osobních údajů, který nedovoluje sběr, zpracování a ukládání údajů o 
osobním hendikepu, národnosti a náboženské víře. Z toho vyplývá, že vybrané skupiny, o 
kterých jsou data na českých vysokých školách k dispozici, jsou ženy a zahraniční studenti. U 
zahraničních studentů lze data třídit podle toho, zda jde o poprvé zapsané studenty nebo 
absolventy (viz Tabulky 3 až 6).  
 

Tabulka 3. VŠ A: Studenti podle státní příslušnosti a pohlaví  2000-2010  

Rok 
Občané ČR + 

cizinci  Občané ČR Cizinci 

Studenti 
celkem 

Ženy Studenti 
celkem 

Poprvé 
zapsaní 

Absol-
venti 

Studenti 
celkem 

Poprvé 
zapsaní 

Absol-
venti 

2000   2804   69   
2001   2911   77   
2002   2859    89   
2003 3130 1667 3029 670 431 101 17 10 
2004 3780 2083 3627 957 410 153 50   9 
2005 3730 2060 3547 916 355 183 63 15 
2006 3973 2247 3727 897 462 246 94 13 
2007 3858 2205 3599 775 774 259 82 27 
2008 3817 2177 3506 703 846 311 96 38 
2009 3664 2110 3355 597 859 304 83 59 
2010 3647 2099 3314 702 775 333 86 56 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9 Data o případech přerušení studia jsou k dispozici již za rok 2000. 	  
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Tabulka 4. VŠ B: Studenti podle státní příslušnosti a pohlaví  2000-2010 

Rok 

Občané ČR + 
cizinci Občané ČR Cizinci 

Studenti 
celkem 

Ženy Studenti 
celkem 

Poprvé 
Zapsaní 

Absol-
venti 

Studenti 
celkem 

Poprvé 
zapsaní 

Absol-
venti  

2000   12372   617   
2001   13089   715   
2002   14039   824   
2003 15857 10431 14925 2871 2065 932 185  57 
2004 16684 11151 15615  2250 1069   71 
2005 17144 11716 15899 3184 2391 1245 342 114 
2006 18887 13039 17564 3699 2806 1323 296 177 
2007 19504 13533 18147 3623 3116 1357 296 233 
2008 20250 14233 18936 3532 3368 1314 211 235 
2009 21290 15000 19928 3748 3922 1362 229 228 
2010 21935 15300 20603 3748 4455 1332 228 287 

 
      

Tabulka 5. VŠ C: Studenti podle státní příslušnosti a pohlaví 2000-2010 
 

Rok 
Občané ČR + 

cizinci Občané ČR Cizinci 

Studenti 
celkem 

Ženy Studenti 
celkem 

Poprvé 
Zapsaní 

Absol-
venti 

Studenti 
celkem 

Poprvé 
zapsaní 

Absol-
venti 

2000   16523   343   
2001   14702   392   
2002   15249   508   
2003 17582 3244 17017 3997 2414 565 84 45 
2004 18626 3606 17672 3679 2569 954 382 46 
2005 20080 3966 18840 4219 2724 1240 432 137 
2006 20736 4270 19374 4105 3620 1362 337 172 
2007 20932 4348 19349 3936 4064 1583 399 274 
2008 21176 4568 19315 3894 4979 1861 404 305 
2009 21695 4884 19620 3683 4687 2075 534 464 
2010 22211 5115 19755 3655 4795 2456 691 445 

 
 

Tabulka 6. VŠ D: Studenti podle státní příslušnosti a pohlaví  2000-2010 
 

Rok 
Občané ČR + 

cizinci 
Občané ČR Cizinci 

Studenti 
celkem 

Ženy Studenti 
celkem 

Poprvé 
Zapsaní 

Absolve
nti 

Studenti 
celkem 

Poprvé 
Zapsaní 

Absolve
nti 

2000   330   8   
2001   765   21   
2002   1242   31   
2003         
2004         
2005         
2006 4176 2204 4034 940 1081 142 55 17 
2007 4421        
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2008 5272 2835 4953 974 1299 319 115 33 
2009 5610 3029 5190 800 1498 420 109 57 
2010 5547 2937 5010 595 1458 537 110 49 

Zdroj: Matrika studentů 

 Analýza dat ukazuje, že poměr žen – studentek k celkovému počtu studujících 
v průměru dosahuje na VŠ A, B, C a D v odpovídajícím pořadí  56,2 %, 68,9 %, 20,1 %, a 
53,4 %. Znamená to, že dosti vysoký počet žen studuje chemické obory na VŠ A (i když to 
může být jejich druhá volba) ve srovnání s pouze 20,1 % žen studujících technicky 
orientované studijní programy na VŠ C. Podíl žen studujících na VŠ D (53,4 %) je v těsné 
blízkosti celostátního průměru, který je 54,3 %.  
 Poměr zahraničních studentů k celkovému počtu studentů na jednotlivých sledovaných 
vysokých školách v roce 2010 byl následující: VŠ  A - 9,1 %, VŠ B - 6,0 %, VŠ C - 11,1 % a 
VŠ D - 9,6 %. Je třeba doplnit, že kolem tří čtvrtin těchto studentů přichází ze Slovenska (VŠ 
A, B, C) nebo ze zemí bývalého Sovětského svazu (VŠ D).  
 Data10 o studentech, která mohou být shromažďována, zahrnují: 

• nově zapsané studenty, 
• studenty, 
• studenty s přerušením studia, 
• absolventy, 
• neúspěšné studenty, 
• míru úspěšnosti studia. 

 Všechna tato data mohou být tříděna podle typu vysoké školy. Data o nově zapsaných, 
studentech a absolventech jsou také pravidelně tříděna podle typu akreditovaného studijního 
programu.11    
 Data dokládají růst počtu nově zapsaných studentů, studentů a absolventů, s výjimkou 
co do počtu studentů malé VŠ A, v níž tyto počty v 90. letech minulého století spíše 
stagnovaly. Třídění dat podle národnosti (občané ČR, cizinci) ukazuje, že počet cizinců na 
všech sledovaných vysokých školách narůstal, případně mírně stagnoval, ale byl výrazně 
nižší, než v roce 2010, jak bylo uvedeno výše. Základní data týkající se studentů na čtyřech 
sledovaných vysokých škol pro období 2000-2010 uvádějí tabulky 7-10. 

 
Tabulka 7. VŠ A  
Celkem/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nově zapsaní  825 660 807 1412 1310 1277 1132 1072 962 1112 
Studenti  2654 2759 2755 2955 3484 3620 3865 3850 3817 3657 3647 
Studenti s přeruš. 
studiem 77 94 64 58 108 92 74 76 66 85 119 
Absolventi  465 488 434 419 377 475 804 885 920 831 
Neúspěšní  356 340 343 537 853 659 782 729 712 705 
Míra úspěšnosti  0.566 0.589 0.559 0.438 0.307 0.419 0.507 0.548 0.564 0.541 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10	  Včetně studentů doktorského studia.	  
11 Bylo by možné i detailnější třídění, např. podle míry neúspěšnosti v jednotlivých programech a kurzech. Toto 
roztřídění však není běžně dostupné a jeho získání může být zpoplatněno. 	  
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 Tabulka 8 VŠ B  
Celkem/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nově zapsaní  3402 3625 3979 4369 4726 5696 5803 5706 6275 6312 
Studenti  12287 12918 13798 14790 15775 16656 18312 19506 20235 21271 21935 
Studenti s přeruš. 
studiem 337 361 422 389 527 650 691 777 845 821 772 
Absolventi  1877 1767 2116 2315 2506 2984 3349 3604 4150 4742 
Neúspěšní  897 931 1010 1091 1264 1334 1659 1888 1818 2107 
Míra úspěšnosti  0.677 0.655 0.677 0.680 0.665 0.691 0.669 0.656 0.695 0.692 
 

Tabulka 9. VŠ C         
Celkem/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nově zapsaní  4244 4233 5399 5670 6089 5930 6101 6085 5824 6200 
Studenti  15928 14202 14879 16704 17631 19378 20107 20889 21165 21692 22211 
Studenti s přeruš. 
studiem 275 245 252 301 294 329 391 378 399 406 463 
Absolventi  2100 2306 2456 2621 2867 3797 4352 5285 5152 5240 
Neúspěšní  4353 1751 1868 2736 2470 2726 2841 3096 3132 3135 
Míra úspěšnosti  0.325 0.568 0.568 0.489 0.537 0.582 0.605 0.631 0.622 0.626 
 

Tabulka 10. VŠ D   
Celkem/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nově zapsaní  492 560 813 1171 1165 1550 1531 1752 1667 1469 
Studenti  331 754 1208 1925 2713 3428 4084 4725 5274 5609 5547 
Studenti s 
přerušeným 
studiem 2 23 36 52 73 110 104 119 152 191 241 
Absolventi  0 0 0 351 384 1099 1096 1332 1555 1507 
Neúspěšní  46 91 75 234 251 252 257 337 396 555 
Míra úspěšnosti  0 0 0 0.6 0.605 0.814 0.810 0.798 0.797 0.731 
Zdroj: Matrika studentů 

  
 Data u všech čtyř vysokých škol vykazují stálý růst počtu nově zapsaných, studentů a 
ve značném rozsahu i absolventů, což je v souladu s celkovou změnou elitního 
vysokoškolského vzdělávání směrem k jeho univerzální fázi. 
 Statistické údaje dovolují posoudit také míru úspěšnosti ve studiu a míru přijetí do 
navazujícího magisterského programu, opět na všech čtyřech sledovaných vysokých školách. 
Celková data ukazují stálý růst počtu zapsaných do bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů a pokles zapsaných do dlouhých magisterských programů 
(končící v roce 2010 u nuly na VŠ A, případně u 4 studentů na VŠ C). Tento vývoj byl 
v souladu se státní politikou a boloňským modelem strukturace vysokoškolského studia.  
 Statistická data za období 2000-2010 umožňují některá další srovnání VŠ A, B, C, D. 
Celkové míry úspěšnosti jsou v roce 2010 řazeny od 73 % na VŠ D do 54 % na VŠ A. 
Studenti na technicky orientované  VŠ C jsou o více než 10 % úspěšnější, než studenti 
chemicky orientované VŠ A a VŠ C tato charakteristika přibližuje k úspěšnosti studentů na 
komplexně zaměřené VŠ B. Jak již bylo dříve uvedeno, průměrná míra úspěšnosti ve studiu 
cca 73 % svědčí o tom, že studium na VŠ D je poměrně náročné, zvláště ve srovnání s jinými 
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soukromými vysokými školami, u nichž míry úspěšnosti ve studiu dosahují až 90 %. Míra 
úspěšnosti v bakalářských studijních programech na VŠ A, dosahující v posledních čtyřech 
letech kolem 55 %, je jistě důvodem k vážnému zamyšlení. Z popisu institucionálních záměrů 
a z využití speciálního rozvojového projektu, v jehož rámci VŠ A sledovala (kromě jiného) 
možné příčiny neúspěšnosti studia, je vidět, že se její vedení tímto problémem vážně zabývá, 
avšak změna trendu patrně nemůže být ani rychlá ani jednoduchá.     
 Srovnání míry přijetí do navazujících magisterských studijních programů ukazuje, že 
instituce VŠ C a VŠ D, kde míry přijetí přesahují 100 %, využívají možnosti přijímat 
absolventy bakalářských studijních programů z jiných vysokých škol. 
 Ve sběru výše pojednaných dat se na vybraných vysokých školách nevyskytly žádné 
závažné problémy. Tento poznatek může být zobecněn na základě faktu, že všechny vysoké 
školy jsou povinny tato data agregovaným způsobem a podle stanovených pravidel 
shromažďovat, zasílat je do Sdružené matriky studentů a zpřístupňovat je MŠMT. VŠ A, B, C 
a do určité míry též VŠ D, každoročně dále data třídí podle jednotlivých kategorií k vlastním 
statistickým účelům (monitoring rozvojových trendů včetně struktury 
bakalářských/magisterských studijních programů, korelace a vztahy mezi součástmi vysoké 
školy apod.). Analýzou dat se zabýval též Ústav pro informace ve vzdělávání12, který 
zpracovával data pro odpovídající národní statistiky. Také údaje o kategorii zahraničních 
studentů mohou být tříděny podle typu studijního programu. Toto třídění není však povinné 
ani pro vysoké školy ani pro Ústav pro informace ve vzdělávání (resp. MŠMT) a může být 
prováděno na základě zvláštního požadavku. 
 Statistické údaje o dospělých studentech, např. o účastnících kurzů celoživotního 
vzdělávání, jsou dostupné v rámci jednotlivých vysokých škol (užívány jsou různé 
klasifikace, což platí i o VŠ A, B, C) a následně jsou soustřeďovány v odboru vysokých škol 
MŠMT. Vzhledem k tomu, že sběr těchto dat není povinný a ani jejich třídění na jednotlivých 
vysokých školách není ustálené, výroční zprávy MŠMT o stavu vysokého školství ani výroční 
zprávy jednotlivých vysokých škol nejsou úplné a nepodávají zcela přesný obrázek o rozvoji 
celoživotního vzdělávání. Je však nutno dodat, že realita (zjištěná při podrobném sledování) je 
ve většině případů daleko příznivější, než data ve výročních zprávách. 
 
Přijímání ke studiu a studium studentů ze specifických skupin  
 V části věnované národnímu kontextu již bylo uvedeno, že pozornost věnovaná 
odstraňování bariér v rovném přístupu ke studiu (včetně studentů se zdravotním hendikepem a 
studentů z problémových socio-ekonomickým skupin) během posledního desetiletí výrazně 
vzrostla.  

Sledované vysoké školy (stejně jako ostatní české vysoké školy) poskytují studentům 
následující typy podpory: 
a) sociální stipendium – přiznává se v případě, když příjem rodiny studenta nepřesahuje 
1,5násobek životního minima rodiny (činí 1 620 Kč za měsíc); 
b) příspěvek na ubytování - poskytuje se studentům, kteří mají stálé bydliště mimo sídlo dané 
vysoké školy (cca 580 Kč za měsíc); 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12 Tento ústav byl v roce 2011 zrušen a jeho agenda převedena do působnosti MŠMT. 	  
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c) stipendium pro doktorandy - poskytuje se doktorandům v prezenčním studiu (cca 8 900 Kč 
za měsíc); 
d) prospěchové stipendium - poskytuje se za vynikající studijní výsledky. 
 Poskytování stipendií se řídí ustanoveními stipendijních řádů platných pro celou 
vysokou školu (nikoliv pro jednotlivé fakulty). Dávky a) a b) jsou poskytovány z rozpočtu 
MŠMT a zasílány studentům prostřednictvím vysoké školy, na které studují (bez ohledu na 
typ vysoké školy). Doktorandské stipendium c) je poskytováno rovněž z rozpočtu MŠMT 
pouze doktorandům veřejných vysokých škol na základě přijetí do studijního programu 
uskutečňovaného v prezenční formě studia. Soukromé vysoké školy mohou tato stipendia 
poskytovat, nedostávají však na ně prostředky ze státního rozpočtu. Prospěchová stipendia d) 
jsou hrazena ze stipendijního fondu dané vysoké školy,13 který je tvořen zejména z poplatků 
za prodloužené studium. Škola však může do fondu přispívat z dalších zdrojů, což platí 
především pro soukromé vysoké školy. Např. VŠ D v akademickém roce 2009/2010 poskytla 
na prospěchová stipendia 800 000 Kč, které byly získány od sponzorů, z prodeje zboží, ze 
zisku z pronájmů apod.  
 Studenti na VŠ A, C a D se mohou ucházet též o zvláštní stipendium, jestliže se 
dostanou z různých důvodů do sociální nouze (jde o jednorázové dávky). 
 Studentům s hendikepem jsou přiznávány určité sociální dávky, které souvisejí s 
typem postižení. Tyto dávky však nejsou spojovány se statutem vysokoškolského studenta. 
Nicméně veřejné vysoké školy mohou užívat finanční podporu z Rozvojových programů 
MŠMT k financování aktivit zaměřených na překonávání bariér v přístupu ke studiu a ve 
studiu ve střednědobém horizontu (až do 5 let). Většinou jde o stavební úpravy (bezbariérový 
přístup), nákup speciálního vybavení a literatury, tvorbu studijních opor podle typu postižení 
a odměny pro osobní asistenty. Finanční podpora je také užívána pro vytváření a činnost 
poradenských a konzultačních center. Tato centra působí na VŠ B a C, na VŠ C poskytuje 
centrum též služby orientované na celoživotní vzdělávání. 
 Ačkoli VŠ A a VŠ C ve svých dlouhodobých záměrech reflektují studenty se 
specifickými potřebami, jsou v tomto ohledu méně aktivní, zejména proto, že počet studentů 
s hendikepem je na těchto vysokých školách minimální. Je tedy zřejmé, že určitý charakter 
oblasti studia (například studium chemie zahrnující vysoký podíl laboratorní výuky) může 
působit jako bariéra přístupu ke studiu a dosahování pokroků ve studiu (zejména v případě 
některých zdravotních hendikepů v souvislosti s bezpečností, ochranou a hygienickými 
důvody). Nicméně chemicky orientovaná VŠ A podporuje tyto studenty v těch studijních 
programech, kde mohou být jejich specifické studijní potřeby zohledněny, a jejich přístup ke 
studiu pokud možno ulehčuje.   
 Přestože soukromá VŠ D nemá nárok na systematickou podporu hendikepovaných 
studentů z Rozvojových programů MŠMT, financuje odpovídající aktivity z vlastních zdrojů 
(zejména zajištění bezbariérového přístupu do všech svých budov). V akademickém roce 
2009/2010  věnovala VŠ D 155 000 Kč na přímou podporu dvou studentů s hendikepem. 
Studenti mohou uvést typ postižení v žádosti o přijetí ke studiu. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13 Ačkoli je zřejmě možné zjistit např. počty prospěchových stipendií podle akreditovaného programu na dané 
organizační úrovni (typickou úrovní je fakulta), tato data nejsou shromažďována. Jejich sběr je ponechán na 
uvážení pracovníků fakulty. 	  
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Změna vzorku přijímaných studentů v posledním desetiletí a hlavní příčina změn  
 Jak bylo již výše uvedeno, struktura přijatých studentů je v posledním desetiletí ve 
čtyřech sledovaných vysokých školách (podobně jako na většině českých vysokých škol) 
charakterizována stálým nárůstem počtu studentů v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech a zároveň odpovídajícím poklesem počtu studentů 
v dlouhých magisterských studijních programech. Struktura je nejzřetelnější v případě VŠ B u 
studentů bakalářských programů, i u celkových počtů studentů, které se mezi lety 2000 a 2010 
téměř zdvojnásobily. Podobný trend je vidět i v případě VŠ A a C, kde však celkové nárůsty 
počtu studentů nebyly tak vysoké. Prudký růst počtu zapsaných studentů je samozřejmý na 
VŠ D, pro kterou byl rok 2000 prvním rokem působení. Do jisté míry tento příklad ukazuje 
expanzi soukromých poskytovatelů vysokoškolského vzdělání po roce 1999. Hlavním 
faktorem změn na veřejných vysokých školách (VŠ A, B a C) je restrukturalizace studijních 
programů podle boloňského modelu, zatímco u VŠ D je vidět, že nabídka studia od 
bakalářského studijního programu v souladu se Zákonem o vysokých školách začínala. Je 
však potřeba poznamenat, že míra přijetí do navazujícího magisterského programu (opět platí 
pro veřejné VŠ A, B a C), v průměru dosahující 85 %, jasně dokládá, že implementace 
strukturovaného studia byla do značné míry formální.  
 Druhým hlavním faktorem změn je masifikace vysokého školství, podpořená 
mechanismem financování studijních míst (financování podle formule) a růst soukromých 
poskytovatelů vysokoškolského vzdělávání právně umožněný od roku 1999. Na 
institucionální úrovni se uplatnil také vliv úplného zrušení přijímacích zkoušek (VŠ A).  
 Nárůst počtu studentů vede k diverzifikovanější studentské populaci z hlediska 
studentských očekávání, potřeb, poznatků, dovedností a schopností, na což vysoké školy, 
včetně čtyř analyzovaných škol, reagují rozšiřováním studijní nabídky.  
 Na druhé straně se bude na počtu zapsaných studentů ve všech čtyřech analyzovaných 
vysokých školách projevovat demografický pokles v kohortě 19-27letých, který potrvá až do 
období 2020-2025. Lze proto předpokládat, že poměr studentů vyššího věku v celkové 
populaci studentů bude v dlouhodobé perspektivě růst.  
 Vzít v úvahu je potřeba též pravděpodobné využití státní maturity, která může 
v dlouhodobé perspektivě strukturu studentů přijatých ke studiu také ovlivňovat.   
 
Změny vývoje v přístupu ke studiu v souvislosti s řízením kvality  
 Masifikace vysokého školství spolu s programovou diverzifikací (dva hlavní faktory 
změn) vyvolaly změnu institucionálního přístupu k řízení kvality, i když, jak je vidět na 
vzorku analyzovaných vysokých škol, různým způsobem.  
 VŠ A reagovala na změny volným přístupem ke studiu, který je ale spojen s vysokou 
neúspěšností ve studiu. V současnosti užívaný systém vnitřního hodnocení kvality, založený 
především na pravidelném studentském hodnocení studijních programů a výkonu učitelů, je 
doplněn komplexním hodnocením všech institucionálních aktivit, které je prováděno jednou 
v průběhu 3-6 let. Výsledky studentského hodnocení byly diskutovány s cílem vyvinout nové, 
podrobnější dotazníky a získat názory studentů na strukturované studium, na studijní 
požadavky a důvody vysoké studijní neúspěšnosti, na kreditní systém a další významné 
záležitosti a/nebo problémy. Předpokládá se, že vyhodnocení dotazníků poskytne cennou 
zpětnou vazbu pro řízení instituce. 
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 Řízení VŠ B se orientovalo spíše na otázky kvantity, než kvality. Celkové počty 
studentů na této škole se během posledního desetiletí téměř zdvojnásobily (počet studentů 
vzrostl z 12 281 v roce 2000 na 21 935 v roce 2010), což pravděpodobně působilo kromě 
jiného i na kvalitu výuky a studia. Extenzivní vývoj však nevyvolal zásadní reakci v oblasti 
vnitřního hodnocení kvality kromě vnějšího působení ze strany Akreditační komise, která pro 
účely akreditace určitý typ vlastního hodnocení od vysoké školy požaduje. S výjimkou 
univerzitního poradenského centra byla iniciativa ponechána na úrovni fakult, což 
charakterizuje například rozdíl mezi fakultou lékařskou, orientovanou na kvalitu, a fakultou 
právnickou, zaměřenou spíše na kvantitativní expanzi.   
    VŠ C reagovala na diverzifikace a masifikaci odlišně. Rozvoj managementu kvality na 
této škole je jedním ze strategických rozvojových cílů, který integruje dostupné zdroje 
materiální, finanční i lidské. Příkladem je zřízení útvaru pro řízení kvality a centra 
celoživotního vzdělávání na úrovni rektorátu, přičemž jsou respektována specifika 
jednotlivých fakult.  Příprava řídících a administrativních pracovníků vede k profesionalizaci 
a optimalizaci jejich aktivit a jen minimálně se projevuje jejich prolínání s  akademickými 
povinnostmi. Navzdory převážně proaktivnímu chování VŠ C mohou být identifikovány dvě 
bariéry managementu kvality. První se týká značně silné konkurence mezi univerzitními 
součástmi (fakultními týmy) při získávání grantových finančních prostředků, která je 
některými akademickými pracovníky posuzována jako nadměrná, bránící efektivní vnitro-
institucionální spolupráci. Výzvou pro řízení univerzitní politiky kvality k odstranění bariér 
může být problematická (nízká) střednědobá zaměstnanost absolventů Fakulty chemické.  
 Postoj VŠ D je dán jejím statutem soukromé instituce a je charakterizován jako 
„klientský přístup“. V praxi to znamená například financování stipendií a služeb studentům 
(včetně hendikepovaných studentů) ze zisků školy. Dlouhodobý záměr udržovat celkové 
počty studentů na úrovni 5 500 působí proti nekontrolované kvantitativní expanzi, která by 
pravděpodobně mohla poškodit kvalitu poskytovaného vzdělávání. 
 
Odpovědnost za zajišťování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a za jeho monitorování  
 V případě veřejných VŠ A, B a C zodpovídá za zajišťování a monitorování přístupu 
k vysokoškolskému vzdělávání fakulta a o přijetí ke studiu rozhoduje její děkan. Podmínky 
pro přijetí do studijních programů, včetně přijímaného počtu studentů, schvaluje akademický 
senát fakulty, mezi jehož členy je nejméně jedna třetina a nejvíce jedna polovina studentů. 
Nicméně MŠMT financuje pouze stanovený počet studentů pro danou vysokou školu, počty 
studentů na fakultách jsou vnitřní záležitostí vysoké školy. Rozhodnutí o počtu přijímaných 
studentů na veřejných VŠ A, B a C je vzhledem k finančním limitům předmětem jednání mezi 
děkany, rektorem a kvestorem. Rozhodovací pravomoci a jejich hierarchie jsou na úrovni 
instituce upraveny jejím statutem, jehož ustanovení musí být v souladu se zněním Zákona o 
vysokých školách. Veřejné vysoké školy nemají právo vybírat školné, a proto nárůst počtu 
studentů nad stanovený počet musí být hrazen z fakultních/celoškolských výdělečných aktivit 
(příkladem může být financování vyššího než stanoveného počtu studentů na VŠ C v minulém 
desetiletí). 
 Rozhodování o přijímacím řízení na soukromé VŠ D je odpovědností rektora. 
Organizační změny z poslední doby (vytvoření dvou fakult v důsledku získání statutu 



	  
	  

77	  

univerzitní vysoké školy) však pravděpodobně vyvolají přenesení určité míry zodpovědnosti 
za zajišťování a monitorování přístupu ke studiu na příslušné děkany. 
 
Problémy týkající se přístupu ke studiu a kvality 
 Nejsložitějším problémem na systémové úrovni, který ovlivňuje přístup ke studiu a 
kvalitu studia, je kvantitativní expanze, jejímž důsledkem byl v posledním desetiletí 
zdvojnásobený počet zapsaných studentů, který však často nedoprovázela odpovídající 
opatření pro zajišťování kvality na systémové a institucionální úrovni. Z tohoto hlediska hrály 
významnou roli Rozvojové programy ministerstva a od roku 2011 jejich modifikace na 
institucionální rozvojové plány, které umožňují, resp. motivují k rozvoji zajišťování kvality. 
Zřízení a fungování Útvaru kvality v instituci C je zatím spíše výjimkou, než 
charakteristickým rysy systému a institucionálních politik zajišťování kvality. 
 Jak již bylo řečeno, expanze byla do velké míry podpořena mechanismem financování 
vzdělávací činnosti podle formule, zaměřené především na vstupy než na procesy nebo 
výstupy, která chování vysokých škol významně ovlivnila. Postupně však dochází k řadě 
změn, které do formule zahrnují i výstupní parametry (například počty absolventů) a další 
modifikace formule v tomto smyslu jsou diskutovány a implementovány.  
 Mechanismus financování na systémové úrovni je velmi často uplatňován i na úrovni 
institucionální, i když jeho dopady nemusí být zcela porovnatelné, jak lze ukázat na příkladu 
VŠ A s dlouhodobě neuspokojivou mírou neúspěšnosti studia (dosahující v bakalářských 
programech cca 55 %), zatímco VŠ C má v tomto ohledu menší problémy, ačkoli je 
charakteristická podobnou „tvrdě vědeckou“ orientaci. Z analytického hlediska tento vývoj 
odráží těsný vztah mezi financováním a přístupem ke vzdělávání, ovlivňujícím jeho kvalitu, 
v literatuře někdy pojednáván jako tzv. „trojice financování-kvalita-přístup“ (srv. Jongbloed, 
2003).  
 Situace na sledovaných VŠ A, B a C v oblasti přístupu na vysokou školu odpovídala 
strategickým záměrům na systémové úrovni. Záměr do jisté míry limitovat nárůsty počtu 
vysokoškolských studentů se v poslední době projevují již uvedenými modifikacemi 
v mechanismu financování vzdělávací činnosti. Změnu v přístupu na vysoké školy by mohlo 
přinést i zavedení školného, na které jsou stále velmi rozdílné názory a zatím se nepodařilo ho 
prosadit.  
 Pro VŠ D jako představitele soukromých vysokých škol, které nemají nárok na veřejné 
prostředky pro vzdělávací činnost, výše uvedené vlivy neplatí a jejich strategie v oblasti 
přístupu ke vzdělání se řídí jejich vlastními záměry.      
 
Hlavní závěry a identifikace bariér 
 Z analýzy problémů souvisejících s přístupem ke studiu a s mechanismy 
zajišťování/zvyšování kvality na čtyřech vybraných vysokých školách lze formulovat 
následující hlavní závěry: 

• V období 2000-2010 byla zavedena programová diverzifikace podle boloňského 
modelu bakalářských a magisterských studijních programů. Míra přijetí do dvouletých 
navazujících magisterských programů dosahující v průměru 85 % však dokládá, že 
tato implementace byla v praxi v řadě případů formální a tudíž nesplnila přepokládaný 
účel.   
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• Odlišně se rozvíjelo strukturované studium na soukromých vysokých školách (VŠ D), 
které svoje působení začínaly s bakalářskými studijními programy a výše uvedená 
kritika pro ně zatím neplatí.  

• Celkové počty zapsaných studentů se v daném období skoro zdvojnásobily, 
mechanismy vnitřního zajišťování kvality se však výrazně neměnily.  

• Masifikace a programová diversifikace ovlivnila přístup ke studiu na analyzovaných 
vysokých školách různě a různá byla též reflexe změn v systémech vnitřního řízení 
kvality. Více proaktivních institucionálních opatření k zajišťování kvality, mimo 
současné převažující praxe organizování a využívání studentských hodnocení, bylo 
zaznamenáno zvláště v instituci C, kde došlo na úrovni vysoké školy k 
institucionalizaci systému zajišťování kvality. 

• Kvantitativní expanze a programová diverzifikace spojená s volným přístupem ke 
studiu vedly na VŠ A k vysoké míře neúspěšnosti v prvém cyklu studia (v 
bakalářských studijních programech). 

• Nebyly identifikovány žádné bariéry ve sběru a zpracování dat s výjimkou dospělých 
studujících v kurzech celoživotního vzdělávání. 

• Podpora skupin studentů s odlišnými vzdělávacími potřebami, včetně zdravotně 
hendikepovavých, je dobře rozvinutá na všech analyzovaných vysokých školách a 
soukromá VŠ D za nimi nijak nezaostává.  

• Odpovědnost za přijetí a zapsání studentů na úrovni vysoké školy mají fakulty, 
přičemž jednání týkající se růstu počtu studentů probíhají mezi fakultou a rektorátem, 
na národní úrovni pak existuje diskuse mezi MŠMT a komisí reprezentující vysoké 
školy, která může do jisté míry ovlivňovat mechanismus rozdělování veřejných 
prostředků pro vysoké školy a nepřímo tak i vývoj počtu přijímaných studentů.   

• Institucionální opatření týkající se přístupu ke studiu byla vesměs v souladu se 
systémovými koncepčními záměry. Záměry podpořit nárůst počtu studentů se 
v posledním desetiletí postupně měnily od podpory kvantity ke kvalitě a původní 
formule pro rozdělování finančních prostředků založená jednoznačně na výkonech na 
vstupu se postupně měnila prostřednictvím zavádění ukazatelů výstupních a ukazatelů 
kvality. Její současná složitost je diskutabilní a pro akademické pracovníky obtížně 
interpretovatelná.  

 V souladu s těmito hlavními závěry byly identifikovány potenciální bariéry v rozvoji 
vnitřních systémů zajišťování kvality v souvislosti s přístupem ke studiu na vysokých 
školách:  

• Mechanismy financování (na systémové úrovni) nerozlišují mezi proaktivními a 
reaktivními institucionálními přístupy ke kvantitativní expanzi (národní úroveň).  

• Rozvoj poradenských služeb vesměs neodpovídá extenzivními vývoji, na některých 
školách je hodně decentralizovaný (institucionální úroveň). 

• O studium technicky orientovaných studijních programů je malý zájem, zlepšení může 
nastat intenzivnější spoluprací mezi vysokými školami a (perspektivními) středními 
školami, jak ukazují příklady dobré praxe na VŠ A a C (institucionální úroveň). 

• Nedostatek (finanční) motivace pro vysoké školy k tomu, aby sladily opatření týkající 
se přístupu ke studiu se svými koncepcemi vnitřního zajišťování kvality; výjimkou 
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jsou rozvojové programy MŠMT. Negativně působí převaha poptávky po studiu nad 
nabídkou v řadě oborů (národní úroveň).  

• Příliš velká konkurence mezi vysokými školami při získávání rozvojových grantů, 
která nepodporuje jejich spolupráci. Pokud by spolupráce mohla existovat, zvýšila by 
celkové šance institucí na získání grantů (národní úroveň).  

• Ačkoli důvěra v klíčové akademické hodnoty se udržuje a není zpochybňována, 
některé případy malé zodpovědnosti akademických a manažerských pracovníků 
mohou být problémem (způsobeny jsou kromě jiného stále ještě neuspokojenou 
poptávkou po vysokoškolském studiu v některých studijních oblastech – právo, 
ekonomie, umění, humanitní vědy) (institucionální úroveň).  

• Neexistence standardu ESG souvisejícího přímo s přístupem ke studiu znamená, že 
ESG v této oblasti rozvoj mechanismů vnitřního zajišťování kvality nijak nepodporují 
(nadnárodní úroveň).  

 
C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu   
 
Právní předpisy a strategie 
 V rámci výzkumu bylo shledáno, že ve všech zemích účastnících se projektu se 
vysoké školství v posledních desetiletích extenzivně rozvíjelo a že tento vzdělávací sektor do 
určité míry, v jednotlivých zemích různé, podléhá plánování a řízení ze strany státu. 
Nadnárodní dokumenty a aktivity, zejména Boloňský proces a v jeho rámci zejména 
třístupňová struktura vysokého školství, jsou na národních úrovních a posléze na 
institucionální úrovni implementovány. Způsob a míra implementace i pojetí změn se 
v jednotlivých zemích výrazně liší.  
 Ve většině zemí nejsou ani národní ani nadnárodní dokumenty hlavním iniciátorem 
extenzivního rozvoje vysokého školství. V této oblasti hrají zásadní roli především 
ekonomické faktory.  
 V některých zemích byl shledán velký důraz, někdy i prostřednictvím právních 
předpisů, na rovné příležitosti ke studiu, především pro uchazeče z problémového socio-
ekonomického prostředí a z různých etnických skupin.   
 
Nábor studentů 
 Pro většinu zkoumaných vysokých škol je velmi důležitým zdrojem uchazečů o 
studium region, ve kterém působí, avšak rozhodně ne jediným. Řada ze sledovaných 
vysokých škol rozvíjí marketing pro účely získávání studentů v různých částech země, některé 
vysoké školy směřují svoji strategii na získávání studentů do zahraničí, mezi nimi byly jako 
příklady jmenovány vysoké školy z Portugalska a z Nizozemí.  
 Pokles počtu absolventů středních škol, který je typický prakticky pro celou Evropu, 
vede vysoké školy k tomu, aby se o svoji studijní nabídku velmi pečlivě staraly. Rozvíjí se 
proto pestrá spolupráce se středními školami, která je jedním z užívaných modelů získávání 
budoucích studentů například v České republice nebo ve Spojeném království a je zároveň 
nástrojem, jak nalézat a ke studiu motivovat studenty talentované.  
 Vysoké školy se rovněž snaží oslovit co nejširší část komunity potenciálních uchazečů 
o studium prostřednictvím různých zajímavých aktivit, které jsou směřovány nejen na možné 
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budoucí studenty, ale i na jejich rodiče a informují jak o obsahu studia, tak o finančních 
prostředcích, které je potřeba do studia věnovat. Dále informují o přístupu ke grantům a 
dalším zdrojům, které je možné získat, o životě ve vysokoškolských kampusech a 
studentském ubytování a dalších zajímavostech, které mohou vzbudit pozornost. Mnoho 
vysokých škol pořádá dny otevřených dveří, letní školy a podobné aktivity a stále více se 
soustřeďuje na využití médií i sociálních sítí ke zprostředkování informací.  
 Konkrétněji popsaným příkladem ve Spojeném království je péče o motivaci a 
podporu studentů z různých problémových skupin, která je skutečně velmi propracovaná, 
včetně nabídky alternativní cesty v přijímacím řízení pro skupiny studentů, kteří nemají 
tradičně ke vstupu na vysokou školu požadované vzdělání. Je však potřeba poznamenat, že 
ačkoliv jsou tyto modely a schémata velmi úspěšné a pro studenty z problémových skupin 
neobyčejně prospěšné, může jít o drahé záležitosti, které mohou podpořit pouze malou 
skupinu uchazečů o studium.  
 
Přijímací řízení 
 Ve všech sledovaných zemích je přijímací řízení v nějaké míře podřízeno státu a jeho 
kontrole. Rozsah, v jakém jednotlivé vysoké školy mohou o přijímacím řízení rozhodovat, se 
liší a strategie pro přijímací řízení je v mnoha případech ze strany státu poměrně významně 
ovlivněna. V některých případech mají naopak vysoké školy v záležitostech přijímacího řízení 
poměrně velkou autonomii.  
 Velkou autonomii v  přijímacím řízení mají vysoké školy ve Spojeném království, kde 
jsou jen velmi volně rozděleny na skupiny, které musí aktivně působit pro dostatečný nábor 
potenciálních studentů a na skupinu škol, kde je zájem větší, než kapacitní možnosti a tudíž si 
mohou dovolit uchazeče vybírat. Druhá skupina škol může tedy stanovit doplňující 
požadavky k přijímacímu řízení, například pohovor, zkoušku apod., přičemž musí dbát na to, 
aby nebyla diskriminována žádná skupina uchazečů.  
 V některých zemích se změnily právní požadavky v oblasti přijímacího řízení v tom 
smyslu, že vysoké školy jsou žádány akceptovat širší rozsah kvalifikací, čímž se nejen 
rozšiřuje přístup ke vzdělání do té doby vyloučených skupin uchazečů, ale mění se i charakter 
vzdělávací nabídky. Jako příklad lze uvést Nizozemí, kde situaci řešili poskytováním krátkých 
programů, kurzy poskytovanými společně vysokými školami a zaměstnavateli nebo 
distančními kurzy.         
 V některých zemích je na národní úrovni přístup k vysokoškolskému vzdělávání méně 
jasně definován, například v Polsku, což vede k menší schopnosti usilovat o rozšíření strategie 
přístupu ke vzdělání. Problémem jsou v některých zemích diskuse o nerovnosti přístupu ke 
středoškolskému vzdělávání, která se projeví na další vzdělávací úrovni. Za problém označili 
respondenti například i novou národní strategii Spojeného království týkající se soutěže o 
přidělení míst pro vynikající absolventy středních škol.  
 
Podpora studentů 
 Ve většině zemí jsou náklady na studium potenciální bariérou v přístupu 
k vysokoškolskému vzdělávání uchazečů z nízkopříjmových (ekonomicky problémových) 
skupin obyvatelstva. Některé země poskytují těmto uchazečům/studentům podporu podle 
pravidel zpracovaných na národní úrovni, obvykle na základě úrovně rodinného příjmu. 
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V jiných zemích jsou za určení strategie pro podporu těchto studentů odpovědné vysoké 
školy. Typickým opatřením bývá podpora ubytování studentů, sociální stipendium apod.  
 Masifikace spolu s velmi diversifikovanou nabídkou vzdělávání vyžaduje poskytovat 
studentům nové typy služeb, které jim umožní se v nabídce studia orientovat. Mezi tyto 
služby patří především pomoc studentům při přechodu na vysokou školu, která je na 
některých školách centralizovaná, jinde naopak organizovaná na různých úrovních. Další 
velmi obvyklou službou jsou jazykové kurzy pro studenty-cizince a možnost flexibilního 
rozvrhu nebo distanční vzdělávání pro zaměstnané studenty.  
 Poskytování služeb orientovaných přímo na studium se opět na jednotlivých vysokých 
školách výrazně liší. Někde se jedná o služby zaměřené přímo na jednotlivce, kteří je 
potřebují, jinde jde o služby centralizované pro všechny studenty. Ve druhém případě je 
namístě obava, že služby nemusí vyhovět skutečným potřebám studentů. Pokud tyto služby 
neexistují, studenti to považují za bariéru pro úspěšné studium.  
 Vzhledem k tomu, že definice přístupu ke studiu se v jednotlivých zemích liší, je 
možné za služby, které s přístupem ke studiu souvisejí, považovat široké spektrum služeb 
orientovaných přímo na studenty, dokonce takových služeb, jako je třeba podpora 
zaměstnanosti apod.  
 Všechny sledované vysoké školy ve všech zemích nabízejí různé služby 
hendikepovaným studentům. Nejdůležitější jsou samozřejmě služby týkající se vzdělávání, 
případně ubytování těchto studentů, při výrazném hendikepu též možnost zajistit studentům 
asistenta. V některých zemích/na některých vysokých školách byl zdůrazněn problém studia 
takových disciplín, které mohou být pro zdravotně hendikepované studenty nebezpečné a 
opatření, která jsou v takových případech užívána. Velmi obvyklý přístup ke studentům se 
specifickými studijními potřebami spoléhá na jejich vlastní uvážení, zda a jak o svém stavu 
informovat a mezi danou skupinu studentů se zařadit. Tento velmi citlivý přístup může však 
někdy vést k potížím v případě skrytých problémů, jako je například dislexie, zejména proto, 
že těchto studentů může být překvapivě vysoký počet.  
 Velká diverzita je také v podpoře studentů různých etnických skupin. V některých 
zemích jsou tyto minoritní skupiny dobře začleněny do společnosti a není proto potřeba jim 
věnovat zvláštní pozornost a podporu. V jiných zemích existují minoritní skupiny, které 
mohou být/jsou  problémové již na úrovni středoškolského vzdělávání (například skupiny 
studentů romské populace na Slovensku nebo v České republice). Je tudíž pravděpodobné, že 
nejsou významnou skupinou uchazečů o vysokoškolské studium a jejich podporu je potřeba 
přesunout především na středoškolskou úroveň. V některých zemích lze data o průběhu studia 
členit podle etnických skupin a tudíž sledovat jejich problém a najít možnosti, jako je 
odstraňovat (například v Spojeném království nebo v Nizozemí).  
 Sběr dat na národní úrovni se ve sledovaných zemích liší, přesto je ve všech zemích 
běžné sbírat data a poskytovat je národním statistickým a plánovacím úřadům. Vysoce 
autonomní vysoké školy ve Spojeném království prezentují svoji odpovědnost důsledným 
sběrem dat, která obsahují řadu podrobných informací o uchazečích a studentech (věk, 
hendikep, národnost (etnickou skupinu), bydliště, pohlaví a dále informace o předchozím 
studiu, zdroji poplatků, apod.). Řada vysokých škol také sbírá data týkající se názoru studentů 
na studium, která slouží pro jejich strategické účely.  
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 Data veřejně publikovaná na národní úrovni slouží pro národní strategické cíle a 
plánování, ale často jsou využívána pro sestavení různých žebříčků. Je oprávněná obava, že 
v tom případě jsou data využita zjednodušeným způsobem k posouzení institucionálního 
výkonu namísto jejich primárního účelu sloužit pro zlepšování poskytovaného vzdělání. Tato 
zjednodušující výkonová srovnání typu „ligových“ tabulek mohou poškozovat úsilí vysokých 
škol o zkvalitňování přístupu ke studiu a jsou proto považována za problematická.  
 
Bariéry a výzvy 

• Nedostatky národní legislativy a strategických záměrů (národní úroveň). 
 Národní legislativa může být v některých případech příčinou překážek pro vhodná a 
efektivní řešení některých problémů.  
 Současná právní úprava, která z různých důvodů, včetně citlivého přístupu k historii, 
brání získávat data o etnických skupinách (Česká republika) a brání tak získání potřebných 
informací, které jsou základem pro řešení potenciálních problémů studentů z těchto skupin.  
 Velmi otevřená státní politika přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a podpora 
přechodu k fázi masového vzdělávání (Slovensko, Lotyšsko) může vést k nechtěným 
negativním důsledkům, zejména pro požadavek zajistit požadovanou kvalitu vzdělávání.  
 Politiku soutěže o postavení v žebříčcích a „ligových“ tabulkách podporovanou vládou 
nelze sladit se zachováním vysoké úrovně rozšířeného přístupu ke vzdělání (Spojené 
království).   

• Nedostatek institucionální autonomie (národní úroveň). 
 Ve většině zemí je přístup ke studiu velmi důležitou oblastí státního řízení (státního 
dozoru) vysokého školství, protože má zásadní vliv na národní ekonomický a sociální rozvoj. 
Vlády se proto snaží udržet si kontrolu (řídit na dálku) nad velikostí a složením skupiny 
studentů, kteří vstupují na vysoké školy a v souvislosti s tím také nad záležitostmi 
rozšiřujícího se přístupu a sociální rovnosti, ale také nad finančními potřebami systému 
vysokého školství a jeho příspěvkem k ekonomické konkurenceschopnosti. Potvrzením této 
skutečnosti jsou informace řady sledovaných vysokých škol o omezení autonomie v této 
oblasti. Jako příklad lze uvést Portugalsko, kde vláda prosazuje politiku změny od kvantity ke 
kvalitě, požaduje jasnější definici binárního systému a diverzifikovanější nabídku studijních 
programů pro diverzifikovanou skupinu uchazečů. Pedagogické a vědecké rady určují 
regulace pro přístup ke studiu a definují specifické požadavky pro přístup do některých oborů 
studia (inženýrství, management, umění apod.). Podle portugalských partnerů v projektu 
pociťují portugalské vysoké školy národní legislativu jako omezení svých možností vybrat si 
studenty pro jednotlivé studijní obory. Podobně i holandské partnerské vysoké školy uváděly, 
že mají malou možnost ovlivnit proces přístupu ke studiu a důsledkem je pak problém 
s úspěšným dokončením studia. 

• Nedostatečná integrace specifických skupin (národní, institucionální úroveň). 
 Některé ze zemí projektu (sledované vysoké školy) uváděly přetrvávající problémy 
týkající se uchazečů se sociálně slabšího prostředí. Například na Slovenskou se to stále týká 
romských skupin populace, ve Spojeném království absolventů středoškolského studia ze 
sociálně slabých rodin nebo z určitých geografických lokalit. Výzkum v této oblasti zjistil, že 
z problémových lokalit vstupuje na vysokou školu jeden z pěti mladých lidí, zatímco z lépe 
rozvinutých krajů je to jeden ze dvou (Spojené království). V Lotyšsku vedla vládní otevřená 
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politika v přístupu k vysokoškolskému studiu k situaci, že studenti, kteří nejsou zaměstnaní, 
nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení školného a nemohou z tohoto důvodu ve 
studiu pokračovat. Zdravotně hendikepovaní uchazeči o studium jsou podporování 
nejrůznějším způsobem, přesto se mnohdy zdá, že jejich obtíže mohou být způsobeny spíše 
utkvělou představou o nemožnosti studia, než skutečným zdravotním problémem. 

• Nedostatečné finanční prostředky (především národní úroveň, institucionální úroveň). 
 Ekonomická krize a tvrdé krácení rozpočtů pro vysoké školy se dotýkají prakticky 
všech zemí projektu a v důsledku sledovaných vysokých škol. Na příkladu partnerských škol 
ze Spojeného království lze ukázat, jak velká je nejistota jejich zaměstnanců ve smyslu 
snižování jejich počtu nebo různých reorganizací a nejasná i schopnost pracovat na projektech 
s dlouhodobější perspektivou. Respondenti vypovídali, že dlouhodobou vizi financování a 
udržitelnosti pozic nemají ani pracovníci, kteří se zabývali přístupem ke studiu, organizovali 
náborové aktivity a spolupracovali s mnoha partnery ve vysokém školství, se školami nižších 
stupňů nebo zaměstnavateli a zajišťovali tak širokou skupinu uchazečů o studium pro svoji 
školu.        
 
Doporučení 
 Uvedené problémy nebo bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání tvoří širší 
rámec, v němž bylo možné identifikovat dále specifické záležitosti, ovlivněné v jednotlivých 
zemích jak národním kontextem, tak vlastní vysokou školou. V závěru bylo možné na jejich 
základě formulovat některá doporučení, která by mohla být využita při revizi a následné 
úpravě ESG:  

• Zařadit přístup k vysokoškolskému vzdělávání mezi klíčové součásti revidovaných 
ESG.  

 Přístup ke studiu a navazující záležitosti, které se týkají především požadavku širší 
účasti na studiu, se ukázal jako zásadní a komplexní prioritou pro řízení a sociální i 
ekonomickou efektivitu vysokých škol. Absence standardu, resp. směrnice, které by se 
přístupu ke studiu ve smyslu zajišťování kvality týkaly, byla proto shledána jako nedostatek 
současného znění ESG a začlenění této tématiky do jejich budoucí verze, pokud se bude 
vytvářet, bylo formulováno jako doporučení ke změně.            

• Podpořit vysoké školy, aby přístup ke studiu převzaly do svého „vlastnictví“ a 
zakotvily ho jako příklad dobré praxe ve své kultuře.  

 V odpovědnosti za přístup ke studiu a možnosti ho ovlivňovat existuje v zemích 
projektu a sledovaných vysokých školách velká variabilita. Vysoké školy se liší svojí 
aktivitou v této oblasti, ale také váháním a obezřetností, někdy též setrvačností, která vyplývá 
ze zažité závislosti na zákonech, někdy naopak jednají v rozporu s vládní agendou a pravidly, 
která stanoví odpovědnost za přístup ke studiu pro ně nevhodným způsobem. Vysoké školy 
by proto měly být podporovány v tom, aby přijaly efektivní praktiky a minimalizovaly bariéry 
v přístupu na vysoké školy. Začlenit tento požadavek do ESG by však mohl výrazně změnit 
původní charakter ESG (Hazelkorn, Stensaker 2013), tj. změnit jeho obecnou, nezávaznou 
formu na dokument strategický/politický, což není úmyslem ani jeho autorů, ani uživatelů, a 
proto může být toto doporučení poskytnuto v úrovni vysokých škol.      

• Poskytnout vysokým školám větší možnost v přímém výběru studentů.    
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 Národní zákony, politiky a pravidla často vysokým školám brání, aby zodpovídaly za 
přístup ke studiu a byly v této věci dostatečně aktivní. Tyto překážky by měly být 
identifikovány a pokud možno postupně odstraňovány. Toto doporučení souvisí 
s předcházejícím a platí pro něj proto výše uvedené limity. 

• Motivovat vysoké školy, aby dbaly o studijní cesty svých studentů. 
 V současné době je běžné, že vysoká škola nemá dostatečný zájem a v důsledku ani 
informace o studijní cestě a úspěchu svých studentů/absolventů. Měly by proto najít možnosti 
a vyvinout mechanismy, ne nutně jenom formální, zaměřené na sběr dat od vstupu studenta na 
vysokou školu přes jeho postupné studijní úspěchy až po ukončení studia a případně i o jeho 
neúspěchu. Budou pak moci lépe přispět informacemi pro státní politiku přístupu na vysokou 
školu a podpořit dobrou praxi v této oblasti.  

• Zlepšit opatření související s přístupem ke studiu.  
 Vysoké školy potřebují rozvinout administrativu, která by měla kapacitu nacházet 
perspektivní studenty a poskytovat jim všechny potřebné a vhodné informace. Podporovat by 
měly všechny aktivity, které přístup ke studiu zlepší a které většina z nich ve větší či menší 
míře zajišťuje – letní školy, mentorink, rozvíjení spolupráce se středními školami a další, a 
snažit se dosahovat v této oblasti cílů, které si samy stanoví.       

• Prosazovat začleňování různých skupin k přístupu ke studiu. 
 Přístup ke studiu by měl být jasně definován jako otevřená příležitost k celoživotnímu 
vzdělávání a tudíž by měl zahrnovat i cíle týkající se dospělých studentů, studentů ze sociálně 
slabších skupin, etnických skupin a studentů hendikepovaných. Vysoká škola by jim měla 
poskytnout možnost studovat v různých formách studia a nesoustředit se pouze na skupinu 
čerstvých absolventů středních škol a na prezenční (full time) studium. 
 
Názor externích hodnotitelů     
 Externí hodnotitelé diskutují v souvislosti s  přístupem k vysokoškolskému studiu 
doporučení doplnit ESG o standard, který se bude touto tematikou zabývat. Toto doporučení 
poměrně silně a v souladu mezi řešiteli projektu zaznívalo jak v době, kdy se zpracovávala 
příslušná část projektu, tak při různých příležitostech vyjádřit se k zamýšlené revizi ESG:  
 Externí hodnotitelé se domnívají, že pokud je argumentováno významem přístupu ke 
studiu pro vnitřní zajišťování kvality, je potřeba se zamyslet nad dalšími možnými oblastmi 
činnosti vysoké školy, které nepochybně kvalitu vzdělávání ovlivňují (například 
internacionalizace, využití nových technologií aj.) a diskutovat obecně o tom, zda ESG takto 
rozšiřovat.  
 Dále se zabývají konstatováním komparativní zprávy, které říká, že v řadě zemí 
existují různé limity a regulace ze strany státu, vysoké školy nejsou ve smyslu přístupu ke 
studiu zcela autonomní a nemají nad ním plnou kontrolu. Doporučením je, aby se vysoké 
školy staly „vlastníkem“ přijímacího řízení a mohly o něm rozhodovat, doplněné 
doporučením směrem ke státu, který by jim měl tuto pravomoc předat. Hodnotitelé považují 
toto doporučení především za vhodné k zajímavé diskusi, protože pokud by ESG měly 
podobná doporučení obsahovat, stávaly by se dokumentem normativního, politického 
charakteru, s daleko větším politickým potenciálem, než bylo původně zamýšleno. 
 Na druhé straně zdůrazňují hodnotitelé řadu aspektů vytipovaných v mezinárodním 
srovnání, které jsou pro vnitřní zajišťování velmi důležité - například vedení a sledování 
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studentů nebo aktivity přesahující vlastní přístup ke studiu. Vysoké školy ve všech zemích 
projektu podnikají celou řadu aktivit, které s přístupem na vysokou školu souvisejí a které 
může institucionální systém vnitřního zajišťování kvality podporovat.  
 
D. Závěr se změřením na českou situaci 
 

Neexistence standardu v ESG, který by se přímo zabýval vnitřním zajišťováním 
kvality v souvislosti s přístupem na vysokou školu znamená, že nalezené bariéry se netýkají 
naplňování doporučení, které by potenciální standard mohl poskytovat, ale vztahují se přímo 
k problémům přístupu na vysokou školu a zajišťování kvality v této oblasti.  

Bariéry identifikované na sledovaných vysokých školách se týkaly všech úrovní – 
institucionální, národní a nadnárodní.  

Některé z nich nebyly na mezinárodní úrovni zdůrazňovány, jako například souvislost 
mechanismů financování vysokých škol přímo s vnitřními systémy zajišťování kvality a jejich 
reakcí na kvantitativní expanzi, nebo nedostatky v systému poradenských služeb, které se 
v souvislosti s kvantitativní expanzí zdály některým respondentům na sledovaných českých 
vysokých školách nedostatečné.  

Nedostatečné finanční prostředky byly zmiňovány obecně v různých souvislostech, 
včetně malé možnosti finančně motivovat k rozvoji vnitřních systémů zajišťování kvality, i 
když respondenti sledovaných českých vysokých škol připouštěli, že rozvojové programy jsou 
k tomuto účelu dobře využitelné. (Zmíněny prakticky nebyly poměrně rozsáhlé možnosti 
využívat k rozvoji vnitřních systémů zajišťování kvality, a v důsledku i ke zkvalitnění 
přístupu na vysokou školu, finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Důvodem bylo 
především vyloučení pražských vysokých škol z této možnosti, takže fondů mohla využít VŠ 
B a VŠ C). Respondenti sledovaných vysokých škol považovali za problém příliš velkou 
konkurenci vysokých škol v soutěži o získávání finančních prostředků z projektů, ale na 
rozdíl od mezinárodní komparace nebyly nedostatečné finanční prostředky spojovány se 
snižováním počtu zaměstnanců a s nejistotou týkající se zaměstnání těch pracovníků, kteří 
zajišťovali aktivity přesahující vlastní přístup na vysokou školu.            

Na sledovaných českých vysokých školách se neobjevily v souvislosti s přístupem na 
vysokou školy diskuse (a potenciální bariéry) o globálních žebříčcích a jejich vlivu na přístup 
na vysokou školu a vnitřní zajišťování kvality. Podobně prakticky na žádné ze sledovaných 
vysokých škol nebyly zaznamenány problémy s nedostatkem institucionální autonomie 
v oblasti přijímacího řízení a snahou zasahovat do výběru studentů z národní úrovně.        

Mezinárodní výzkum ukázal řadu problémů v oblasti integrace specifických skupin 
uchazečů, zejména ze sociálně slabšího prostředí, z určitých geografických lokalit a některých 
etnických skupin. Respondenti českých vysokých škol se pozitivně vyjadřovali o podpoře 
studentů zdravotně hendikepovaných, kterým studium v maximální míře jejich vysoké školy 
usnadňují, aniž by to bylo explicitní součástí vnitřních systémů zajišťování kvality. 
Nepochybně horší je situace studentů ze  slabšího sociálního prostředí, i když systém stipendií 
se postupně zlepšuje. Stále se však nepodařilo řešit sociální problém vysokoškolských 
studentů globálně, což bylo předmětem kritiky například už v roce 2006 v rámci projektu 
OECD Thematic Review of Tertiary Education, a docílit změny některých negativních 
opatření. Studenti-respondenti na jedné ze sledovaných vysokých škol dokonce uváděli, že 
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systém vedoucí k získání sociální podpory je tak složitý, že mu nerozumějí a často se stává, že 
o sociální stipendium nepožádají z důvodů, že to je příliš složité a nebo o některých 
možnostech nevědí. 

Také v české národní studii se mezi bariérami v oblasti přístupu na vysokou školu 
vyskytlo konstatování, že neexistence Standardu, který by se touto oblastí zabýval, způsobuje, 
že vysoké školy nejsou v rozvoji vnitřního zajišťování kvality z nadnárodní úrovně 
motivovány. Důležité je vzít na vědomí výše uvedený názor externích hodnotitelů, který 
připomíná, že ESG, Část 1 nepokrývá i jiné oblasti činnosti vysokých škol a že 
v doporučeních k potenciálním změnám je pak potřeba zvážit, zda by bylo vhodné tento 
dokument zásadním způsobem rozšiřovat.                

V závěru je potřeba upozornit i na další názor externích hodnotitelů, a to na zamyšlení 
nad doporučením ke změně ESG ve smyslu ovlivňovat některé limity nebo regulace ze strany 
státu a doplnit doporučení směrem ke státu. Charakter dokumentu a jeho rozsah by se tím 
výrazně změnil, což zcela jistě nebylo jeho autory zamýšleno. 
 
 
5.3. Studenti a hodnocení jejich studijních výsledků 
 
A. Národní kontext 
  

Postupy hodnocení studentů (získaných znalostí, dovedností a kompetencí) jsou 
poměrně podrobně pojednány v Zákonu o vysokých školách (části Studijní program, Studium 
na vysoké škole, Studenti). V souvislosti s popisem studijního programu zákon zavazuje 
vysoké školy uvést jako jeho součást „podmínky, které musí student splnit v průběhu studia 
ve studijním programu a při jeho řádném ukončení,...včetně obsahu státních zkoušek“ (Zákon 
o vysokých školách, § 44, odst. 2, písm. f), a popsat způsob ověřování studijních výsledků 
(Zákon o vysokých školách, § 44, odst. 3). Stanoví též způsob řádného ukončení studia 
v každém stupni studia (bakalářský, magisterský, doktorský), rámcově upravuje spolupráci při 
uskutečňování studijního programu se zahraniční vysokou školou a ukládá vysoké škole 
povinnost zveřejňovat závěrečné práce studentů (podrobněji o tom v části 5.7). Upravuje 
rovněž náležitosti stýkající se státní závěrečné zkoušky a státní doktorské zkoušky (viz též 
část 5.1), kterou student vykonává před komisí, v níž zasedají pouze profesoři, docenti a ve 
zvláštních případech také odborníci schválení vědeckou radou fakulty. Významné odborníky 
může do zkušební komise jmenovat také MŠMT. Průběh státní závěrečné zkoušky i vyhlášení 
výsledků je veřejné, což se však využívá spíše výjimečně, patrně i proto, že tato skutečnost 
není běžně ve veřejnosti známa.  

V části Studium na vysoké škole zákon upravuje některé specifické záležitosti, mezi 
něž patří institut přerušení studia (§ 54) a způsoby jiného než řádného ukončení studia (§ 56). 
Zákon přesně stanoví (§ 57), které doklady musí být vystaveny při vstupu studenta na 
vysokou školu14 (průkaz studenta), při hodnocení výsledků zkoušek během studia (výkaz o 
studiu) a při absolvování programu (diplom, dodatek k diplomu). V části Studenti zákon 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14 Provádí se zápis studenta do matriky studentů.	  
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určuje základní práva a povinnosti studentů: Studenti mají právo studovat v jednom nebo ve 
více studijních programech, vybírat studijní předměty a zařadit je do studijního plánu 
v souladu se studijním programem, vybírat si učitele předmětu, pokud je daný předmět 
vyučován více učiteli a navrhovat téma své bakalářské, diplomové, rigorózní nebo disertační 
práce (Zákon o vysokých školách, § 62, odst. 1). Další podrobnosti týkající se skládání 
zkoušek a jejich hodnocení stanoví studijní a zkušební řády dané vysoké školy. Podle nich 
mají studenti zpravidla právo žádat o povolení vykonat mimořádnou opravnou zkoušku před 
odvolací komisí, přičemž výsledky zkoušky včetně souhrnného závěru komise a jeho 
zdůvodnění musí být v písemné formě doručeny studentovi do vlastních rukou.          
 Na rozdíl od Zákona o vysokých školách, který vymezuje hodnocení studijních 
výsledků studentů a zároveň i jejich práva v této oblasti poměrně podrobně, národní 
strategické dokumenty se touto oblastí nezabývají nebo ji pojednávají ve zcela obecné rovině. 
Současně platný Dlouhodobý záměr MŠMT (2011-2015) požaduje pouze udržet vysokou 
kvalitu studia a absolventů v podmínkách masifikace vysokého školství a zdůrazňuje princip 
diverzifikace institucí, který by měl k tomuto požadavku významně přispět. 
 
B. Studenti a hodnocení jejich studijních výsledků na sledovaných vysokých školách  
 
Institucionální strategie hodnocení studijních výsledků 

Všechny čtyři sledované vysoké školy zapracovaly povinnosti týkající se hodnocení 
studentů, které stanoví Zákon o vysokých školách, do svých studijních a zkušebních řádů. 
Tento povinný dokument obsahuje všechna hlavní pravidla týkající se postupů hodnocení 
studijních výsledků studentů a může platit pro celou instituci (jako je tomu u VŠ A, C, D) 
nebo je otevřena možnost pro jeho dodatečnou interpretaci na fakultní úrovni (VŠ B). Druhý 
případ znamená, že existuje institucionální úroveň pravidel pro studium a zkoušky, která 
naplňuje zákonné požadavky, a jejich specifické verze vypracované a aplikované jednotlivými 
fakultami.   

Studijní a zkušební řády obsahují seznam akreditovaných studijních programů 
(dostupnost zaručuje oficiální úřední deska), specifikaci typů studijních programů a termíny 
zkoušek. Dále upřesňují  nebo doplňují pravidla stanovená v zákoně, podle kterých jsou 
zkoušky (metody ověřování studijních výsledků) prováděny, systém známkování včetně 
hodnocení diplomových prací a disertací, podmínky studia v zahraničí, maximální dobu 
studia, ukončení studia apod. Aktualizovaná verze studijního a zkušebního řádu VŠ B navíc 
věnuje poměrně velkou pozornost řešení mezních situací, v nichž se rozhoduje o tom, zda 
studentovi bude ještě umožněno pokračovat ve studiu, či nikoli, a obsahuje tudíž požadavky 
na složení speciálních zkušebních komisí řešících tyto případy.  

Z názorů respondentů se ukázalo, že v praxi se studijní a zkušební řád upravuje spíše 
na základě opatření rektora nebo děkana, než aby byla novela tohoto dokumentu projednána 
univerzitním nebo fakultním senátem. Jde o rozšíření rozsahu rozhodovacích pravomocí 
rektora nebo děkanů, ale zároveň o větší flexibilitu rozhodování. Na sledovaných vysokých 
školách však tato praxe není jednotná a výrazně se liší. Na VŠ C mohou studenti uplatnit svůj 
vliv na obsah univerzitních či fakultních  studijních předpisů prostřednictvím akademického 
senátu, kde si například vynutili možnost dvou řádných opravných termínů u zkoušky, což 
řada akademických pracovníků považovala za nevýhodné.   
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Dostupnost relevantních informací  
 V případě všech sledovaných vysokých škol jsou relevantní informace studentům 
prezentovány v elektronické i papírové formě. Osoby zodpovědné za vhodný způsob 
komunikace jsou většinou proděkani pro studijní záležitosti nebo vedoucí kateder a ústavů, 
podporovaní administrativními pracovníky.  

Elektronické informace jsou dostupné na webových stránkách vysoké školy, kde lze 
najít též elektronickou verzi oficiální úřední desky (univerzitní i fakultní) a na ní kromě jiného 
vnitřní předpisy včetně studijního a zkušebního řádu. Podrobnější informace, včetně 
neveřejných, určených pouze studentům, jsou k dispozici v informačním systému vysoké 
školy. Distribuce informací papírovou formou může reagovat na různé situace a může se na 
jednotlivých vysokých školách i v různém čase lišit. Typické jsou sylaby k jednotlivým 
předmětům/kurzům, informace poskytované na prvých přednáškách apod. Některé fakulty VŠ 
B také distribuují tištěné kopie studijních a zkušebních řádů a každoročně je předávají 
studentům při zápisu. VŠ A zavedla nepovinný předmět Úvod do studia, který je nabízen 
studentům prvního ročníku. Obsahem 5 až 6 přednášek z tohoto předmětu je souhrn všeho, co 
by měl student vědět – výklad konceptu strukturovaného studia, shrnutí povinností, které je 
nutno splnit během studia, možnosti studia v zahraničí včetně účasti v programu ERASMUS. 
Zlepšování informovanosti studentů o požadavcích na ně kladených, k níž dochází v důsledku 
absolvování tohoto předmětu, může být jistým přínosem i v úsilí o snižování míry 
neúspěšnosti studia na celé VŠ A. 
 
Jak postupy hodnocení studijních výsledků odpovídají danému účelu (diagnostický, 
formativní, sumativní)  

Rozlišení typu hodnocení studijních výsledků podle účelu ukazuje, že diagnostické 
hodnocení se užívá při předběžném testování schopností studentů  (VŠ D) nebo v přijímacích 
zkouškách (VŠ B, C). Formativní a sumativní postupy se používají pro průběžné a závěrečné 
hodnocení. Žádná ze sledovaných vysokých škol nespecifikuje ve studijním a zkušebním řádu 
podmínky vedoucí k aplikaci formativního nebo sumativního typu hodnocení a ponechávají 
rozhodnutí na vyučujících.  

Na VŠ A používá většina fakult během každého semestru kombinaci průběžného a 
konečného hodnocení studijních výsledků. Průběžné hodnocení zpravidla zahrnuje 3-4 testy 
s výsledky různé váhy. Závěrečné hodnocení na konci semestru obvykle kombinuje sumativní 
(písemný trest s vysokou váhou) a formativní (ústní zkoušky) typy hodnocení. Podprůměrné 
výsledky v průběžném testování mohou být změněny buďto v závěrečné semestrální zkoušce 
předmětu, nebo v některých případech ve speciální opravné zkoušce. Ústní zkoušky většinou 
navazují na výsledky písemného testu a poskytují studentovi příležitost demonstrovat své 
znalosti, dovednosti a kompetence v daném předmětu a případně zlepšit celkový výsledek 
zkoušky. Akademičtí pracovníci i studenti v rozhovorech potvrdili, že výsledky ústních 
zkoušek většinou zlepšují nebo zhoršují celkové hodnocení studijních výsledků v předmětu o 
jeden stupeň. K vyřešení hraničních případů, tj. případů takových výsledků hodnocení, které 
znemožňují studentovi pokračovat ve studiu, může děkan vytvořit speciální zkušební komisi, 
jejíž složení a profil jsou stanoveny ve studijním a zkušebním řádu. Zatím však takové 
speciální zkušební komise byly vytvářeny pouze výjimečně, podle požadavků akademických 
pracovníků. 
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S možností vytvářet speciální zkušební komise se počítá také na VŠ B, jejíž studijní a 
zkušební řád požaduje, aby takové komise měly nejméně tři členy. Heterogenita studijních 
programů a specializací na této mnohooborové univerzitě nedovoluje najít žádné významné, 
obecně využitelné vzory pro aplikace sumativních a formativních typů hodnocení studijních 
výsledků.  

Sumativní hodnocení, vhodné pro vysoké počty studentů ve fázi masového 
vysokoškolského vzdělávání, převažuje na VŠ C. Respondenti však upozorňovali, že i v 
případě velmi dobře připravených otázkách pro testy je vypovídající schopnost testů omezená, 
protože ověřují především znalosti, a jen částečně i schopnosti uvažování. Vhodnost 
písemného/testového zkoušení je závislá na předmětu a ústní část zkoušky je právě pro 
možnost ověřit schopnost uvažování v určitých oborech nutná. Např. v matematice je možné 
zkoušku primárně založit na písemné formě, v jiných předmětech to možné není. Bylo 
konstatováno, že pravděpodobně lze nalézt optimální formu zkoušky ve smyslu kombinace 
písemné/testové a ústní části pro určitý předmět.  

Situace na VŠ D je odlišná tom smyslu, že studenti se mohou angažovat ve 
formativních hodnotících procesech. Mají totiž právo požadovat od akademického 
pracovníka, který hodnotí jejich studijní výsledky, vysvětlení a zdůvodnění udělené známky.  
 
Jak postupy hodnocení studijních výsledků zjišťují (měří) zamýšlené výsledky učení a další 
cíle studijních programů  

Zkoušky a klasifikované zápočty jsou hodnoceny písmeny podle ECTS - A (výborně) 
až F (nedostatečně). K tomu existují numerické ekvivalenty klasifikace (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 
a 4,0) a ekvivalenty v bodovém rozpětí (100-90; 89-80, 79-70; 69-60; 59-50; méně než 50).   

Jednotlivé studijní předměty jsou ohodnoceny počtem kreditů, který slouží ke kontrole 
pokroku ve studiu a možnosti postupu do dalšího semestru/roku/cyklu studia (minimální 
počty kreditů, které je potřeba za danou dobu získat, jsou uvedeny ve studijním a zkušebním 
řádu). Hlavní charakteristiky, požadavky a cíle předmětu jsou ve většině případů stanoveny 
v sylabu předmětu. Kromě sylabu poskytují sledované vysoké školy také další informace o 
předmětu online, zejména prostřednictvím studentského informačního systému.  

Zamýšlené výsledky učení jsou povinnou součástí profilu absolventa. Profil 
absolventa, včetně popisu znalostí, dovedností a kompetencí, které by měl do doby ukončení 
studia získat, je součástí dokumentace předkládané k (re)akreditaci programu. Rozhovory 
vedené na sledovaných vysokých školách ukázaly, že přestože uvedené podmínky jsou 
plněny, nebude jednoduché výstupy z učení zakomponovat do návrhu studijního programu a 
jeho částí (obsah a struktura předmětu). Očekává se, že individuální projekt národní Národní 
kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram), řešený v letech 2009-2012 s podporou ze 
strukturálních fondů EU, by měl přispět k vyřešení těchto problémů.  

Poněkud výjimečná je v tomto ohledu situace na VŠ C, kde byla prováděna analýza 
obsahu předmětů v prvém cyklu (bakalářském) se záměrem snižování neúspěšnosti studia. 
Tato analýza, vedoucí k některým modifikacím obsahu předmětů a profilu absolventů, byla 
součástí pilotního testování národního kvalifikačního rámce v projektu Q-Ram. Respondenti z 
VŠ C však uváděli, že i přes účast vysokých škol na pilotním testování, které je také cílem 
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aktualizace Dlouhodobého záměru VŠ C, výsledky testování15 směřují k tomu, že budou 
použity k lepšímu vyjádření profilů absolventů v akreditační dokumentaci, nebo jako mlčky 
přijímaný poznatek, který nemá (zatím) jednoznačný přímý vliv na formulace výsledků učení 
pro předměty v bakalářských studijních programech a na návrhy předmětů všeobecně.    
 
Soulad postupů hodnocení studijních výsledků s oficiálně stanovenými pravidly/směrnicemi 
k provádění zkoušek kvalifikovaným personálem. Závislost hodnocení studijních výsledů na 
úsudku jednotlivého zkoušejícího  

Na žádné ze sledovaných čtyř vysokých škol nebyly zjištěny významnější odchylky od 
oficiálně stanovených pravidel k provádění zkoušek. Stížnosti studentů na porušování těchto 
pravidel jsou minimální nebo vůbec neexistují.  

S výjimkou státních závěrečných zkoušek, které probíhají před několikačlennou16 
zkušební komisí, byla na sledovaných vysokých školách identifikována významná závislost 
hodnocení studijních výsledků na rozhodnutí jednotlivého zkoušejícího.  

Existují však některé dodatečné faktory zasluhující vysvětlení. V případě některých 
součástí (fakult, kateder) VŠ A je akademický pracovník přednášející daný předmět zároveň i 
zkoušejícím. Studentům to může poskytovat výhody v tom, že mohou do velké míry dobře 
odhadnout, jak bude zkoušející ke zkoušce přistupovat a jaké budou jeho požadavky a 
očekávání. Tato praxe však není rozšířena na celé vysoké škole, protože některé katedry 
dávají přednost zkoušení různými akademickými pracovníky, nikoliv jenom těmi, kteří vedou 
přednášky, laboratoře apod. Studenti, s nimiž byl veden rozhovor na VŠ B, zmiňovali některá 
subjektivní rozhodnutí v důsledku toho, že zkouší pouze jeden člověk. Objektivita hodnocení 
studentů na VŠ C patrně vzrostla v důsledku toho, že se zpravidla hodnotí několik 
kumulativních prací/testů s váženými výsledky, nikoliv jeden výsledek (ústní) zkoušky. Na 
celkovém hodnocení se tedy může podílet i více osob, avšak problémem může být nastavení 
váhy jednotlivých testů, které vytvářejí různí akademičtí pracovníci (různí zkoušející).  

Přestože zkoušení jedním akademickým pracovníkem je převládající praxí na všech 
sledovaných vysokých školách, účastníci rozhovorů napříč sledovaného vzorku, včetně 
studentů, nevznášeli prakticky žádné stížnosti a pokud vyslovili nějaké výhrady, šlo o 
nepodstatné poznámky, jak to sami uváděli.  

Výjimkou ve zkoušení je státní závěrečná zkouška. Za zmínku stojí způsob hodnocení 
průběhu státních závěrečných zkoušek na VŠ D. Předsedové zkušebních komisí jejich průběh 
a výsledky hodnotí v dotaznících, celkové hodnocení se projednává na speciálním workshopu. 
Závěry z workshopů slouží jako podklad pro opatření k řešení zjištěných problémů, jako jsou 
např. různé úrovně obtížnosti zkoušek pro různé formy studia (prezenční, kombinované).  
 
Jasná a zveřejněná kritéria pro známkování, posuzování absence/nemoci studentů,  
hodnocení účasti studentů na výuce,  přihlašování ke zkouškám a pro informování studentů 
o typu,  metodě  a kritériích hodnocení.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15	  Tj. stupeň (ne)souladu mezi národními deskriptory pro danou oblast vzdělávání, tematicky souvisejícími 
studijními programy (například inženýrství) a obsahem předmětů v těchto programech. 	  
16 Komise mají zpravidla tři až pět členů	  
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Všechny sledované vysoké školy mají výše uvedené skupiny kritérií, ta se však v řadě 
případů liší, včetně způsobu zveřejnění informací. Všechny čtyři vysoké školy mají kritéria 
týkající se známkování a omluvy absencí/nemoci studentů platná pro celou školu. Pravidla 
známkování jsou uvedena ve studijních a zkušebních řádech, v sylabech kurzů, které jsou 
dostupné on-line na všech vysokých školách, někdy přímo na www stránce, jindy 
v informačním systému. Forma a míra podrobností se však může lišit, a to i u jednotlivých 
fakult na téže vysoké škole. Studijní a zkušební řády také v různé míře zahrnují pravidla, 
podle nichž jsou řešeny problémy související s absencí studentů v důsledku nemoci apod. 
Jako příklad můžeme uvést, že studijní a zkušební řád VŠ C stanoví, že za určitých okolností 
může student požádat o výjimku týkající se zkoušky a děkan o rozsahu výjimky rozhodne (v 
případě nemoci na základě posouzení zdravotního stavu studenta). 

Sledované vysoké školy také vyjasňují a publikují kritéria pro přihlašování ke 
zkouškám. Na všech čtyřech vysokých školách je studentům umožňováno skládat jednu 
regulérní a dvě opravné zkoušky. Registrace on-line ke zkouškám je stále obvyklejší (je 
například standardem na VŠ B). Studijní a zkušební řády stanoví, že studenti mají právo zrušit 
svou registraci ke zkoušce nejpozději dva dny (VŠ B) nebo 24 hodin (VŠ C) před začátkem 
zkoušky. Studijní a zkušební řád VŠ C dále stanoví možnost omluvit studenta ze zkoušky ex-
post na základě písemného lékařského potvrzení o jeho zdravotní neschopnosti. V některých 
případech je také možný méně formalizovaný postup (ústní ohlášení předem) zrušení účasti 
studenta na zkoušce. Na VŠ D může být při registraci ke zkoušce požadováno ověření identity 
studenta (předložení občanského průkazu apod.). 

Na rozdíl od výše uvedených tří skupin kritérií (známkování, absence studentů, 
přihlašování ke zkoušce) je zodpovědnost za specifikaci metod zkoušení a účasti studentů na 
prezenční výuce natolik rozrůzněná a významně závislá na neformální autoritě vyučujících, že 
její charakteristiky nelze dost dobře zobecnit. Výjimku představuje zjištění, že některé 
součásti VŠ C vytvářejí pro potřebu evidence studentů dokumentaci o účasti studentů prvního 
ročníku na přenáškách, cvičeních a seminářích, a opírají se přitom o příslušná ustanovení 
studijního a zkušebního řádu.   
 
Administrativní ověřování postupů hodnocení studijních výsledků  

Přístup sledovaných vysokých škol k provádění administrativního ověřování je 
v detailu hodně různorodý. Všeobecně řečeno, studijní výsledky (výsledky zkoušek) jsou 
zapisovány do studentova výkazu o studiu a zaznamenávány v institucionálním informačním 
systému (což je všeobecně označováno jako vytváření studijní dokumentace). V některých 
případech akademičtí pracovníci také vytvářejí svůj vlastní registr výsledků zkoušení 
(například na VŠ A). Jakmile jsou výsledky vloženy do systému, nejsou zpravidla ověřovány 
třetí osobou. Údaje lze získat pouze za účelem ověření studijních výsledků studenta u 
příležitosti oficiálně stanovených požadavků předcházejících státní závěrečné zkoušce nebo v 
případě oficiálního odvolání studenta, zpochybňujícího regulérnost jeho hodnocení. V případě 
odvolání je na základě rozhodnutí děkana ustavena odvolací fakultní komise (obvykle dvou až 
tříčlenná), která výsledky zkoušky znovu přezkoumá a své závěry pošle v písemné formě 
odvolávajícímu se studentovi.  

Uvedený přístup k ověřování studijních výsledků (zkoušek) může být realizován 
pouze ex-post, což platí zvláště v případě odvolání studentů. Ačkoli tato převládající praxe 
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může být považována za nedostatečnou, primární data získaná z rozhovorů jednoznačně 
ukazují, že akademičtí pracovníci a studenti se shodují v tom, že současná praxe nevyžaduje 
žádné změny.     
 
Odraz znalostí a dovedností ze střední školy v postupech hodnocení studijních výsledků 

Studium dokumentů i rozhovory s respondenty prokázaly, že na všech čtyřech 
sledovaných vysokých školách se středoškolské znalosti studentů téměř výlučně vztahují ke 
vstupu na vysokou školu a proto jen výjimečně mohou přesahovat do jiných oblastí, než jsou 
přijímací zkoušky. Uvedené pravidlo neplatí pro nabídku přípravných nebo doplňkových 
kurzů (často poskytovaných za úplatu) pro uchazeče o studium, případně pro studenty prvního 
ročníku (poskytovaných například na VŠ A těm studentům, kteří si potřebují doplnit 
požadované znalosti v matematice a chemii).  

Zajímavá je z pohledu středoškolských znalostí situace na soukromé VŠ D, která je 
součástí Společenství škol. Toto Společenství zahrnuje kromě VŠ D dále ještě osmileté 
gymnázium, střední odbornou školu a vyšší odbornou školu. Tento útvar pravděpodobně 
vytváří optimální podmínky pro vzájemnou spolupráci, která dovoluje i dobrý přenos 
informací o znalostech středoškolských absolventů požadovaných pro pokračování ve studiu 
na vysokoškolské úrovni. V prostředí této spolupráce je pak možné redukovat, případně zcela 
eliminovat, potřebu organizování jiných dodatečných korigujících opatření po vstupu na 
vysokou školu.  
 
Role externích aktérů, včetně agentur zajišťování kvality, v procedurách hodnocení 
studentů 

Na sledovaných vysokých školách, jakož i na jiných českých vysokých školách, je role 
vnějších aktérů v hodnocení studijních výsledků studentů nepřímá, redukovaná pouze na 
kontrolu dokumentace k akreditaci či re-akreditaci studijních programů členy Akreditační 
komise a na působení externích examinátorů ve zkušebních komisích při státních závěrečných 
zkouškách.  

Z rozhovorů s respondenty vyplynulo, že účast externistů ve zkušebních komisích není 
zcela jednoduchou záležitostí. Například VŠ A se potýká s obtížemi při hledání těchto 
odborníků především vzhledem k jejich limitovaného počtu v celonárodním měřítku. Tento 
problém byl zmíněn i na VŠ B a VŠ C, i když se na těchto školách neprojevuje v tak velkém 
rozsahu. V případě VŠ B je lepší situace dána víceoborovou orientací této vysoké školy, s 
dostatečným počtem externích examinátorů v humanitních oborech. VŠ C se snaží najít 
externí odborníky (v různých technických oborech vzhledem k různé odborné orientaci 
jednotlivých technických fakult) pro výuku některých předmětů a také pro konzultativní 
činnost, což zároveň přináší možnost získat tyto oborníky pro účast ve zkušebních komisích 
pro státní zkoušky. Role externích examinátorů ve zkušebních komisích na soukromé VŠ D 
není tak jasná, jako na ostatních třech veřejných VŠ. Je to způsobeno především tím, že 
značný počet vyučujících na VŠ D má také pracovní úvazky na veřejných VŠ a tudíž zde 
někteří z nich působí jako externisté.  

Přestože účast externích zkoušejících u státních zkoušek je všeobecně pociťována jako 
vhodná, poukazovali respondenti i na některé, patrně zásadní problémy. Respondenti VŠ A a 
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VŠ C například uváděli neschopnost některých externistů jasně formulovat otázky, což může 
vyplývat například z nedostatečných pedagogických zkušeností.  
 
Významnější změny v hodnocení studijních výsledků, které měly zvýšit efektivitu zkoušení. 
Zvláště významné aspekty zkušebních postupů.   

Největší změna ve zkoušení studentů se odehrála na VŠ B, protože byl přijat nový 
studijní a zkušební řád, včetně změn ve škále známkování (nově byla zavedena škála A-F, 
založená na ECTS, která nahradila systém známkování 1-4), ustavení odvolacích komisí a 
implementace on-line systému zápisu a ukládání výsledků zkoušení. Některé další změny ve 
zkoušení na sledovaných vysokých školách jsou důsledkem zavádění strukturovaného studia a 
následných úprav v konstrukci a obsahu studijních programů. Projevilo se to nejen na 
zavedení státních závěrečných zkoušek na konci prvého cyklu, ale také na využití 
efektivnějších metod zkoušení (například využívání testů s možností násobného výběru pro 
zvládnutí zkoušení velkého počtu studentů). Studenti ani akademičtí pracovníci nevznášeli 
zásadní námitky proti současné rychle se šířící preferenci a využívání sumativních forem 
hodnocení, jako jsou například výše uvedené testy s možností mnohonásobného výběru. 
Ukazuje se však určitý rozpor mezi deklarovaným významem hodnocení studijních výsledků 
studentů bakalářského studia podle modifikovaných kritérií ve srovnání s těmi, které byly 
používány při hodnocení prvých tří let studia v dlouhých magisterských programech, a 
skutečným přístupem uplatňovaným zkoušejícími v praxi.   
 
Závěry: Příklady dobré praxe a identifikace bariér implementace ESG  Část 1, standard 1.3.  

Ve zkoušení studentů na sledovaných vysokých školách byly nalezeny některé 
příklady dobré praxe. Na VŠ A je to velmi dobře propracovaný způsob informování studentů 
prvního ročníku o jejich povinnostech a nárocích uplatňovaných při zkoušení, zejména 
prostřednictvím nepovinného předmětu Úvod do studia. Příkladem dobré praxe z VŠ B může 
být předání vytištěného studijního a zkušebního řádu každému studentovi během přijímacího 
řízení a registrace studentů v každém studijním roce. Pozitivně byla komentována snaha 
zajistit externí odborníky/zkoušející do zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky (VŠ 
B, VŠ C). Pozitivní je i snaha zvládnout zkoušky v období masifikace kombinováním 
sumativních a formativních způsobů zkoušení (VŠ A, VŠ C), nebo předběžné diagnostické 
testování znalostí studentů před zápisem do vysokoškolského studia (VŠ D). Důležité je i 
právo studentů požadovat ústní vysvětlení známky, kterou jim zkoušející udělil. 

Analýza postupů hodnocení studijních výsledků (zkoušení studentů) na vybraných 
vysokých školách dovoluje identifikaci bariér implementace odpovídajících standardů a 
směrnic Část 1, ESG, zejména standardu 1.3, který je této tematice přímo věnován. Standard 
1.3 doporučuje hodnotit studující na základě publikovaných kritérií, pravidel a procedur a 
konzistentně je aplikovat, což je na sledovaných vysokých školách beze zbytku plněno, aniž 
by některá z opatření, které se k hodnocení studentů vztahují (ustanovení Zákona o vysokých 
školách, vnitřní předpisy vysokých škol) na ESG odkazovala. Jedním z důvodů, že ESG 
nejsou nikde citovány, je období, kdy vznikaly a byly přijaty (2003-2005), zatímco Zákon o 
vysokých školách (a tudíž i obsah vnitřních předpisů vysokých škol, které byly zpracovány, 
resp. inovovány tak, aby požadavky zákona zohlednily), vstoupil v platnost již v roce 1999. 
Důležitým důvodem je ale především obsah jednotlivých standardů, který vychází z obecných 
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a dlouhodobých zkušeností a je cíleně formulován dostatečně obecně tak, aby byl použitelný 
pro různé typy vysokých škol v různých zemích Evropy.  

Bariéry je spíše možné nalézt v implementaci směrnic ke standardu 1.3.          
Postupy hodnocení studujících zatím nejsou vytvářeny tak, aby měřily dosahování 

zamýšlených výsledků učení. Výzkum ukázal nedostatečné propojení mezi výsledky učení a 
metodami zkoušení (metodami hodnocení získaných znalostí, dovedností a kompetencí), 
případně tendenci trvat na implicitních předpokladech vhodnosti metod zkoušení, a jejich 
nejasný vztah k profilu absolventů. Vzhledem k relativně pomalému zavádění Národního 
kvalifikačního rámce do praktického života vysokých škol jde ve skutečnosti o bariéru, která 
se pravděpodobně může objevit vzhledem k současné situaci v metodách zkoušení a relativně 
velké setrvačnosti vysokých škol. Tato potenciální bariéra je ale v průběhu doby 
odstranitelná.      

Převládající praxe jednoho zkoušejícího může podporovat subjektivní hodnocení (s 
výjimkou státních závěrečných zkoušek) a neodpovídá doporučení příslušné směrnice ke 
standardu 1.3. Tuto situaci by bylo možné v některých oborech relativně snadno změnit, 
v jiných by se mohly vyskytovat potíže s nalezením dostatečného počtu potřebných 
odborníků, jak vyplynulo z názorů respondentů. Dalo by se tedy hovořit o bariéře 
v naplňování ESG, avšak na sledovaných vysokých školách se žádné závažné výhrady 
k hodnocení výsledků studia nevyskytly. Vzhledem k tomu, že ESG mají obecně charakter 
doporučení, je možné argumentovat spokojeností všech respondentů (akademických 
pracovníků i studentů) se současným stavem a samozřejmě otevřenou možností každé vysoké 
školy rozhodnout o změně, uzná-li, že je potřebná.    

Povaha administrativního ověření výsledků zkoušení (hodnotících postupů) ex-post 
může být příčinou rozporu mezi důvěrou k výsledkům hodnocení na úrovni studentů a 
akademických pracovníků a potenciálními problémy, které mohou nastat, jestliže se děje něco 
nesprávného (hašení požáru místo prevence). Také v tomto případě je možné připustit, že není 
naplněna směrnice ke standardu 1.3, avšak opět nejde o zásadní bariéru v implementaci ESG. 
Pokud by vysoká škola shledala, že je nutné administrativní ověřování výsledků hodnocení 
lépe zajistit (například při opakovaných problémech), nic jí nebrání v tom, aby nevyhovující 
stav změnila.  

 
 

C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu    
 
Úvod ke komparativní studii (Kohoutek 2012) konstatuje, že přestože je kvalita 

vysokoškolského vzdělávání obecně předmětem mnoha výzkumných publikací, studie o 
zajišťování kvality na institucionální úrovni jsou spíše výjimkou (Harvey and Newton 2007, 
D’Andrea 2007). Překvapivě tato situace trvá i přesto, že například rozvoj vzdělávání 
zaměřeného na studenty nebo využívání výsledků učení velmi výrazně ovlivňuje zajišťování 
kvality vzdělávání na mikroúrovni. Souvisí s tím i širší problém, tj. dosud neprobádaný vztah 
mezi ESG a jejich potenciální implementací na institucionální úrovni (Loukkola and Zhang 
2010, Kristensen 2010).       



	  
	  

95	  

Komparativní studie zaměřená na implementaci ESG v oblasti hodnocení výsledků studia a 
její závěry a doporučení by proto měla přispět k tomu, aby byla některá prázdná místa v této 
oblasti zaplněna.   
 
Oficiální pravidla (národní, institucionální)  

Ověřování a hodnocení výsledků studia je ve většině zemí ponecháno především 
na odpovědnosti řadových akademických pracovníků, kteří se na příslušné výuce podílejí. Za 
formální záležitosti odpovídají administrativní a techničtí pracovníci. Uvedená odpovědnost 
na úrovni akademických pracovníků je většinou velmi rozsáhlá, ale všechny náležitosti 
hodnocení výsledků studia jsou vesměs dobře zvládnuté (modely hodnocení, postupy, 
způsoby jejich aplikace). Přesto je v zemích partnerů projektu IBAR běžné, že základní 
pravidla jsou zakotvena jak v institucionálních dokumentech, tak v právních předpisech 
(většinou v zákonech o vysokých školách) a tvoří formální základ pro tuto oblast práce na 
vysoké škole.  

Výzkum na všech sledovaných vysokých školách ukázal, že hodnocení studijních 
výsledků respektuje oficiální pravidla a že prakticky neexistují žádné závažné odchylky nebo 
jiné problémy. Citujme zde jeden ze závěrů z českého prostředí: Oficiální pravidla pro 
hodnocení studentů jsou přiměřená a dostatečně flexibilní vzhledem k rozdílnostem ve 
studijních oborech a studijních programech.            

Na národní úrovni se v řadě zemí odehrály v poslední době legislativní změny, přijatá 
ustanovení týkající se hodnocení výsledků studia se podrobněji zaměřila na studenty a 
promítla se na institucionální úroveň. Příkladem může být dodatek holandského zákona o 
vysokých školách a vědě, který změnil odpovědnost Zkušební komise, do této doby 
především orgánu kontrolního, disponujícího možností udělovat výjimky, zabývat se podvody 
apod. Posílená role Zkušební komise spočívá v odpovědnosti za kvalitu zkoušení, včetně 
obhajoby závěrečných prací, což znamená, že hodnocení výsledků studia musí každý její člen 
shledat oprávněným, spolehlivým a transparentním. Důsledkem byla revize vnitřní koncepce 
hodnocení výsledků studia na jednotlivých vysokých školách a fakultách.  

Dalším příkladem změn může být i polský zákon o vysokých školách z roku 2011, 
který je velmi silně orientován na implementaci procedur zkoušení založených na výsledcích 
učení. 

Ve Spojeném království výrazně ovlivňuje institucionální strategii hodnocení výsledků 
studia kodex pro praxi, který zpracovává a rozesílá vysokým školám Agentura pro zajišťování 
kvality vysokého školství. Kodex obsahuje obecné principy hodnocení studijních výsledků a 
jeho organizaci, pravidla členství ve zkušebních komisích, jejich odpovědnost a způsob 
jmenování a povinnosti jejích externích členů. Dále kodex obsahuje řadu velmi podrobných 
ustanovení, která by vysoké školy měly respektovat. Potvrzuje tak výrazné zaměření 
vysokých škol ve  Spojeném království na účel a způsob hodnocení výsledků studia.   

Národní i mezinárodní vývoj spočívající v extenzivním rozvoji vysokých škol a 
v souvislosti s tím s novými mechanismy financování, zavedení třístupňového studia a 
postupné vytváření a zavádění Národních kvalifikačních rámců, reflexe dobré reputace 
vysoké školy a další aspekty vedly kromě jiného i ke změnám v hodnocení studijních 
výsledků na úrovni institucí. 
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Implementace výsledků učení, zmíněná již výše v souvislosti s polským zákonem o 
vysokých školách, se začíná uplatňovat i v hodnocení studijních výsledků (Polsko, Nizozemí, 
Lotyšsko). Zavedení třístupňové struktury studia bylo důvodem řady změn, především lepšího 
monitorování agendy Boloňského procesu (Česká republika, Portugalsko) nebo přijetí nových 
vnitřních předpisů (Slovensko). Velké nároky na hodnocení studentů a stále narůstající jejich 
počty vedou k různým změnám na úrovni vysokých škol: racionalizace zkušebních postupů a 
vytvoření lepší souvislosti postupů mezi jednotlivými součástmi vysoké školy (Spojené 
království), větší důraz na formativní zkoušení (Portugalsko, Lotyšsko, Slovensko), lepší 
využití ICT v organizaci a administrativě procesů hodnocení studijních výsledků (Slovensko, 
Nizozemsko). Mezi další změny nebo inovace patří například posílení ověřování výsledků 
hodnocení studentů a zlepšování kvality zkoušejících prostřednictvím jejich certifikace 
(Nizozemsko), snaha o lepší využívání studentských hodnocení výuky (Česká republika), 
využití zkušeností studentů týkajících se hodnocení jejich studijních výsledků (Spojené 
království, Nizozemsko).                   

V některých zemích vysoké školy formalizují opatření pro určité speciální případy. 
Jako příklad můžeme uvést portugalské vysoké školy, které formálně upravují zkoušení 
studentů studujících ve speciálním režimu. 
 
Výsledky učení  

V hodnocení studentů se ukázal ve většině sledovaných zemí významný posun 
k využívání výsledků učení, i když pokrok v tomto ohledu je velmi diverzifikovaný. Výsledky 
učení jsou do postupů hodnocení studentů plně zakomponovány ve Spojeném království a v 
Nizozemsku, velký pokrok a změny jsou jasně zřetelné v Polsku, zatímco na Slovenku se 
kvalifikační rámce vytvářejí a v ostatních zemích (Portugalsko, Lotyšsko a Česká republika) 
jsou v určitém stupni zavádění, resp. v pilotní fázi. K tomu je potřeba poznamenat, že se 
implementace výsledků učení v zemích Boloňského procesu výrazně opožďuje oproti 
naplánované sebecertifikaci vůči kvalifikačnímu rámci EHEA v roce 2012.      

Poměrně dlouhé období užívání výsledků učení ve Spojeném království (zejména ve 
Skotsku), kde se stalo téměř univerzální cestou pro vytváření studijních modulů a programů, 
je významnou stimulací a výzvou pro práci tutorů a akademických pracovníků, kteří se 
podílejí na zkoušení studentů (na hodnocení jejich studijních výsledků). Přesto oslovení 
respondenti poukazovali na to, že v důsledku konzervativního postoje akademických 
pracovníků jsou výsledky učení stále ještě vnímány spíše jako strategie ochraňující studenty i 
vysokou školu a jako mechanismus poskytující standardizovanou a předvídatelnou zkušenost.  

Sledované holandské vysoké školy mají svoji vlastní strategii, která požaduje, aby 
každý kurz měl svoje vlastní výsledky učení a aby jim zkoušení studentů bylo přiměřené, a 
stanovuje další podrobnosti: jak a kdy mají být výsledky učení hodnoceny, kdo může být 
zkoušejícím a jak jsou určeny finální udělené známky. Zároveň je však hodnocení výsledků 
studia propojeno se způsobem vzdělávání. Požadavky na akademické pracovníky jsou 
náročné a vybavení akademických pracovníků návodem, jak výsledky učení popsat a při 
zkoušení využívat (příklad z jedné ze sledovaných vysokých škol) potvrzuje, že vysoké školy 
se snaží práci usnadnit. Podpora využívání kvalifikačního rámce je poskytována i z národní 
úrovně prostřednictvím Národní agentury pro zajišťování kvality. Agentura začlenila do 
nového akreditačního postupu testovací matici, vytvořenou pro usnadnění práce vysokých 
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škol s výsledky učení. Její praktické využití na vysokých školách je zatím v různém stadiu a 
vysoké školy jsou tudíž ještě stále v přechodové fázi k systematickému využívání 
výsledků učení v hodnocení dosažených výsledků studia.     

Výzkum v Polsku ukázal, že sledované vysoké školy jsou v procesu propojování 
obsahu studijních programů s deskriptory, které jsou uvedeny v národním kvalifikačním 
rámci. Tento proces by měl být ukončen v roce 2013 a na možný úspěch ukazuje to, že jedna 
ze sledovaných vysokých škol začala implementovat studijní programy založené na 
výsledcích učení již v roce 2008, jiná ze sledovaných vysokých škol začala s implementací 
krátce před uskutečněním výzkumu v oblasti hodnocení výsledků studia.  

Lotyšské vysoké školy začaly rovněž pracovat na propojení návrhu studijních 
programů s národním kvalifikačním rámcem v důsledku povinnosti specifikované zákonem. 
V současnosti je možné konstatovat uspokojivý soulad obsahu studia s deskriptory pro 
jednotlivé studijní cykly. Přesto se respondenti na jedné ze sledovaných vysokých škol 
domnívali, že může dojít k problémům a diskusím na úrovni popisu podrobných výsledků 
učení pro jednotlivé kurzy/předměty.   

Na sledovaných vysokých školách v Portugalsku se ukázalo, že hodnocení studentů se 
oficiálně odvolává na výsledky učení a dosažené kompetence. Ve skutečnosti však oslovení 
řadoví akademičtí pracovníci tomuto konceptu plně nerozumějí, což může být zčásti 
vysvětleno používáním nekonzistentní terminologie. Přesto je však zřetelné, že implementace 
podporuje zájem akademických pracovníků o zvyšování kvality studia, včetně odpovídajících 
mechanismů hodnocení výsledků, kterých studenti dosahují.  

Do jisté míry lze podobně charakterizovat situaci v České republice. V projektu Q-ram 
byl vytvořen Národní kvalifikační rámec pro terciární vzdělávání a byly vytvořeny jednak 
obecné deskriptory pro každý stupeň studia, jednak deskriptory  pro 39 oblastí studia. Soulad 
obsahu studijních programů s navrženými deskriptory byl pilotně ověřován na několika 
vysokých školách (jedna z pilotních vysokých škol byla zároveň školou účastnící se 
v projektu). Povědomí o výsledcích učení a porozumění možnostem jejich využití při 
hodnocení studentů je mezi řadovými akademickými pracovníky zatím velmi nízké, i když se 
ukazuje, že situace hodně závisí na osobní iniciativě. Propojení na externí hodnocení kvality 
pro účely akreditace je také zatím jenom povrchní, protože Akreditační komise působí v této 
oblasti pouze jako poradní orgán. Výsledky učení jsou proto v současné době pro tvorbu 
studijních programů využívány jen málo. Na druhé straně je profil absolventa součástí žádosti 
o (re)akreditaci studijního programu, což může významně pomoci při implementaci 
výsledků učení.        
 
Způsoby zkoušení (ověřování výsledků studia) 

Na sledovaných vysokých školách v zemích partnerů projektu převládají sumativní 
způsoby zkoušení nad způsobem formativním, netýká se to však některých specifických 
oblastí studia, jako například umění. Uvedený fakt lze do jisté míry vysvětlit větší 
transparentností, spolehlivostí a porovnatelností výsledků sumativních způsobů zkoušení. 
Naopak orientace na výsledky učení posiluje zároveň orientaci na vzdělávání zaměřené na 
studenty, což vede k institucionalizaci formativních způsobů zkoušení. Na příkladech 
z Portugalska a Nizozemska je vidět, že různé způsoby formativního zkoušení jsou obvyklejší 
v sociálních oborech studia, než v oborech technických.         
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Vzhledem k převažující odpovědnosti řadových akademických pracovníků za model 
vlastního zkoušení a velké rozrůzněnosti jednotlivých předmětů a kurzů, není možné 
zpracovat typický vzorek ani pro sumativní ani pro formativní způsoby hodnocení studijních 
výsledků.  

Diagnostické způsoby zkoušení, pokud jsou využívány, pak téměř výhradně při 
přijímacích zkouškách. Na vysokých školách v zemích střední a východní Evropy (Lotyšsko, 
Slovensko, Polsko a Česká republika) se poměrně často diagnostické způsoby využívají pro 
testování znalostí studentů v rámci přijímacího řízení s cílem rozhodnout o počtu přijatých 
studentů nebo pro testování schopností studentů zvládnout úspěšně určitý předmět/kurz. 
V Nizozemsku využívají diagnostické testování univerzity aplikovaných věd ke zjištění 
úrovně dovedností studentů získaných v praktických kurzech. Diagnostické testování je podle 
výzkumu pouze okrajovou záležitostí na vysokých školách ve Spojeném království a 
v Portugalsku.  

Jak už bylo uvedeno, v praxi se způsoby zkoušení prakticky neodlišují od oficiálně 
stanovených, v některých případech standardizovaných pravidel, a pokud byly nějaké 
odlišnosti zjištěny, šlo o nepodstatné záležitosti, které nebyly nijak kritizovány.  

Velká a relativně volná autorita akademických pracovníků nebyla porušována a nebyly 
zaznamenány prakticky žádné stížnosti. Drobnou výjimku tvořily v některých případech 
zmínky o neprofesionalitě při zkoušení (Portugalsko). Někteří akademičtí pracovníci 
z Lotyšska vyjadřovali nespokojenost s tím, že pravidla zkoušení neznají studenti. Naopak 
v žádném případě nebyla prokázána nedostatečná kvalifikace akademických pracovníků 
vzhledem ke standardům dané vysoké školy, a to ani při rozhovorech vedených se studenty.  

Poměrně rozdílné jsou přístupy jak v jednotlivých zemích, tak v různých typech 
vysokých škol ke zkoušení jedním nebo více zkoušejícími. Zatímco ve Spojeném království  
je tendence k hodnocení studijních výsledků dvěma (několika) zkoušejícími, v zemích střední 
a východní Evropy je trend, resp. současná situace opačná. V Nizozemsku a Portugalsku lze 
najít různé přístupy na různých typech vysokých škol.  

V Nizozemsku je objektivita ústního zkoušení zajištěna dvěma zkoušejícími, z nichž 
zpravidla jeden je akademický pracovník, který vedl přednášky, druhý je členem Zkušební 
komise. Univerzity aplikovaných věd, které jsou výrazně profesně orientované, se snaží 
využívat kontrolní mechanismus a tudíž zkoušení dvěma zkoušejícími. Na univerzitách může 
zkoušet jedna osoba v případě, že je daný předmět přednášen pouze jedním akademickým 
pracovníkem, což však není příliš časté. V ostatních případech je hodnocení studijních 
výsledků opět zajištěno více zkoušejícími. Také v Portugalsku se postupy zkoušení liší podle 
typů vysokých škol. Ve srovnání s nizozemskou praxí vyžadují však portugalské univerzity 
nejméně dva zkoušející, zatímco na polytechnikách zkouší dva odborníci pouze výjimečně. 
Ani v jedné zemi se však nejedná o ostrou hranici mezi přístupy různého typu škol.  

Výzkum zaznamenal narůstající důležitost zkoušení před komisí, jejíž úloha se mění 
od původního dozoru ke skutečnému zapojení do ověřování a hodnocení studijních výsledků.  

Pro vliv externistů na hodnocení studijních výsledků lze vytipovat dva různé modely. 
Prvním je nepřímý dopad národních agentur pro zajišťování kvality, které ve svých pravidlech 
pro hodnocení kvality (především pro účely akreditace) sledují také regulérnost hodnocení 
studijních výsledků. Tento model je možné najít ve většině sledovaných zemí (Polsko, 
Slovensko, Lotyšsko, Česká republika, Portugalsko, Nizozemsko). Tento nepřímý dopad je 
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jen okrajového významu pro polské a portugalské vysoké školy, zatímco v Nizozemsku, na 
Slovensku a v České republice je významný. Další nepřímý dopad má (může mít) národní 
kvalifikační rámec.   

Přímý dopad na postupy zkoušení studentů mohou mít externí pracovníci nebo orgány, 
jejichž členy jsou externisté. Mohou to být profesní orgány, které se účastní na akreditaci těch 
studijních programů, jejichž absolvování je vyžadováno pro regulované profese, nebo 
externisté, kteří jsou členy zkušebních komisí a komisí pro obhajoby závěrečných prací (v 
Lotyšsku, na Slovensku a v České republice). V poslední době nabývá na významu vliv 
odborníků, kteří se vzhledem k narůstající potřebě vytvářet studijní programy se zřetelem na 
potřeby zaměstnavatelů podílejí na jejich tvorbě a poté i na hodnocení studijních výsledků 
(například ve Spojeném království).                  
 
Kritéria známkování, výjimečné případy, administrativní ověřování 

Na všech 28 vysokých školách, které se projektu účastnily, bylo potvrzeno, že mají 
jasná kritéria pro známkování, která jsou stanovena v institucionálních dokumentech. Rozsah 
používaného známkování se naopak liší, zejména mezi zeměmi. V Portugalsku vysoké školy 
využívají 20bodové stupnice, zatímco v Nizozemsku je rozsah bodů 1-10. Stupně založené na 
ECTS a jejich numerické ekvivalenty (1.0 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0) se užívají v České republice 
a na Slovensku. Rozdílnou situace lze najít ve Spojeném království, kde není známkování pro 
všechny vysoké školy jednotné. Obecně platí, že univerzity i jejich součásti jsou schopny 
dobře obhájit praxi ve známkování užívanou a že je možné běžně zkontrolovat zkušební 
protokol.  

Ve třech zemích – v Nizozemsku, Lotyšsku a Spojeném království, existují explicitní 
kritéria týkající se absence nebo nemoci studentů a jsou součástí vnitřních předpisů nebo 
samostatnými dokumenty. Přesto někteří respondenti poukazovali na to, že tyto problémy 
nejsou na vysokých školách v těchto zemích řešeny důsledně. V Portugalsku, Polsku, v České 
republice a na Slovensku takové dokumenty neexistují a v praxi se využívá buď lékařského 
potvrzení nebo se rozhodnutí přenechává volnému uvážení akademickému pracovníkovi, 
kterého se případ dotýká.       

Podobně velká diverzita je v požadavcích na přítomnost studentů při výuce. 
Pravidlem, i když ne povinností, je na vysokých školách v Nizozemsku a do velké míry 
podobně též v Polsku a v České republice, kde je vyžadována účast na seminářích, 
praktických cvičeních či v laboratořích. Slovenské vysoké školy inklinují spíše k povinné 
účasti studentů na výuce (všech typů), zatímco v Portugalsku je povinná účast určena 
procentem z celkové časové dotace výuky (obvykle mezi 60-80 %), ale žádný obecný model 
nebyl identifikován ve Spojeném království.  

Diverzita platí též o účasti na zkouškách, kde určitý obecně platící model je možné 
nalézt v Nizozemsku a v České republice, tj. možnost zkoušku 2-3 krát opakovat.  

Ověřování výsledků zkoušení se podle výzkumu provádí na všech sledovaných 
vysokých školách. Základní ověření na vysokých školách ve Spojeném království je dáno 
přítomností dvou zkoušejících. Další ověření zajišťují zkušební komise, které mají interní i 
externí členy. Zkušební komise je odpovědná za přidělení finální známky, která zaručuje, že 
jsou dodrženy akademické standardy.  
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Na holandských vysokých školách je první ověření provedeno dalším učitelem a 
koordinátorem kurzu. Další ověření provádějí různé univerzitní orgány a úředníci – například 
ředitelé pro vzdělávání, zkušební a odvolací komise, administrativní jednotky pro zajišťování 
kvality apod. Ověření výsledků zkoušení je také formalizováno prostřednictvím vlastní 
hodnotící zprávy studijního programu, která se zpracovává jednou za šest let a od roku 2012 
též souvislostí zkušební procedury s cíli vzdělávání. Zkušební komise by měla též zjišťovat, 
zda jsou dobře aplikována pravidla pro zkoušení, i když v tomto případě respondenti uváděli, 
že v praxi se ověření nedělá příliš často.        

V Portugalsku je mechanismus ověřování na jednotlivých vysokých školách různý a 
nelze proto hovořit o konzistentním modelu. Respondenti z jedné sledované vysoké školy 
měli k ověřování kritické připomínky.  

Základním nástrojem ověření výsledků zkoušení v zemích střední a východní Evropy 
(Polsko, Lotyšsko, Slovensko a Česká republika) je informační systém jednotlivých vysokých 
škol. V některých případech ověření provádí navíc vedoucí administrativního úseku nebo 
koordinátor daného předmětu (Polsko). V Lotyšsku je běžnou praxí ověřovat pouze studijní 
výsledky, proti kterým jsou vzneseny námitky.  
 
Informace pro studenty 

Nejrozšířenější způsob, kterým jsou studenti informováni o pravidlech a postupech 
zkoušení, je poskytování informací on-line nebo na první přednášce (resp. přednáškách). 
Existuje však řada dalších způsobů: rozšiřování informací přímo mezi studenty užívané ve 
většině sledovaných zemích s různým důrazem a způsobem na jednotlivých vysokých 
školách, poskytování studijních návodů a příruček (například Slovensko, Spojené království a 
Nizozemsko) obsahujících též informace o ověřování studijních výsledků, přednáška děkana 
na začátku akademického roku pro studenty prvního ročníku (Lotyšsko, Česká republika), 
sylaby vyučovaných kurzů a předmětů (Česká republika), odpovídání na dotazy e-mailem 
(Polsko) apod. Zajímavé je zmínit i méně tradiční způsoby, například informace podávané ve 
zvláštním nepovinném kurzu pro první ročník (jedna ze  sledovaných českých vysokých škol), 
informace zprostředkované na základě workshopu (jedna ze sledovaných vysokých škol ve 
Spojeném království)  a další. 
 
Bariéry a příklady dobré praxe 

I když se zdá, že standard 1.3 poskytuje vhodně strukturovaná doporučení k vysoce 
diverzifikované oblasti hodnocení výsledků studia, jejich implementaci mohou brzdit některé 
bariéry, které mohou působit napříč širokým spektrem vysokých škol i národních kontextů, 
v nichž se vyskytují. Potenciální bariéry lze podobně jako v jiných oblastech činností 
vysokých škol utřídit do tří úrovní – institucionální, národní a mezinárodní:  

• Z historie vývoje vysoké školy a ze závislosti na cestě, kterou se rozvoj ubíral, 
vyplývá určitá míra setrvačnosti na zvyklostech, která brání změnám (obecná bariéra 
na institucionální úrovni). 

• Na vysokých školách existuje velké množství různých přístupů k hodnocení výsledků 
studia (ke zkoušení studentů), například historicky zakotvené zkoušení jedním či více 
učiteli (akademickými pracovníky), řešení různých mezních případů včetně nemoci 
studenta, způsob účasti na zkoušce, způsob známkování apod. Z hluboce zakotvené 
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historické zkušenosti pak vyplývá potřeba zachovat vlastní cestu pro hodnocení 
studijních výsledků a tudíž opět obrana nebo nechuť ke změnám, které z vývoje 
vysokého školství vyplývají (bariéra na institucionální úrovni).  

• Historicky zakotvená je i výrazná odlišnost (akademickými pracovníky silně 
podporovaná) mezi vysokoškolským vzděláváním a středoškolskou výukou a z toho 
plynoucí odlišnost mezi hodnocením studenta na střední škole a na vysoké škole 
s důsledkem jenom velmi limitované reflexe zvyků týkajících se zkoušení na střední 
škole (bariéra na institucionální úrovni). 

• Úkoly související s implementací výsledků učení do způsobů uplatňovaných ve 
zkoušení studentů vede ke vnímání výsledků učení jako „současné módy“, což 
limituje individuální aktivity a není v souladu s kulturou kvality (vzájemné ovlivnění 
bariéry na institucionální a národní úrovni). 

• Rozdílné (malé) porozumění tomu, co skutečně výsledky učení znamenají a jak by 
mohly být využity ve způsobech hodnocení výsledků studia (institucionální, národní i 
mezinárodní bariéra). 

• Velmi malé povědomí o ESG na institucionální úrovni vnímané jako bariéra pro jejich 
implementaci, může být nepřímo ovlivněno požadavky a praktickým dopadem 
akreditací a je proto potřeba v tomto směru vykonat mnoho práce ke zlepšení situace 
(institucionální i národní bariéra). 

Uvedené bariéry, jak vyplývá i z poznámky k poslední z nich, nejsou nepřekonatelné, ale 
velmi dlouhý historický vývoj vysokých škol působí negativně na závažné a rychlé změny a 
je potřeba počítat s dostatečným časem, potřebným pro jejich implementaci.  

Přes uvedený výčet bariér je možné najít ve výsledcích výzkumu i příklady dobré 
praxe, které mohou být do jisté míry přenositelné mezi vysokými školami v jedné, případně i 
v různých zemích.  

Postupy hodnocení výsledků studia jsou důkladné, spravedlivé a jsou prováděny 
kvalifikovanými pracovníky, což podporuje důvěru všech zainteresovaných stran. Tyto 
pozitivní zkušenosti je možné v některých případech institucionalizovat (což se v některých 
zemích již děje) například prostřednictvím zkušebních komisí, jejich role se do určité míry 
mění od dozoru k možnosti rozhodovat.       

Jednoznačně nalezené příklady trendů podporujících implementaci výsledků učení do 
metod hodnocení studijních výsledků přinášejí odpovídající modifikaci těchto metod.   

Školení pracovníků v oblasti metod a postupů hodnocení studijních výsledků se 
ukazuje jako přínosné, protože pomáhá zlepšit profesionalitu a objektivitu zkoušení a 
v důsledku obohacuje zkušenosti studentů získané vysokoškolským studiem.  
 
Doporučení  

K odstranění výše formulovaných bariér, které brání, případně zpomalují implementaci 
standardu 1.3 a příslušné směrnice, mohou přispět následující doporučení:  

• Systematicky monitorovat užívané způsoby hodnocení výsledků studia a podporovat 
jejich modifikaci v případě, že to je nutné (například doplnit hodnocení softwarem, 
který nepřipustí plagiátorství).  
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• Rozvíjet nástroje a zpětnou vazbu využitelné pro celou instituci, které zajistí lepší 
transparentnost a srovnatelnost způsobů zkoušení a jejich výsledků.  

• Vzít v úvahu způsoby zkoušení studentů na středních školách, zejména v případě, kdy 
vysoká škola spolupracuje se střední školou (školami), jejichž absolventi tvoří 
významnou část uchazečů o studium na dané vysoké škole.  

• Iniciovat a udržovat na národní úrovni diskusi týkající se výsledků učení a optimálního 
způsobu jejich využití.  

• Aktivně propagovat ESG, Část 1 a přispět postupně k co nejširší informovanosti 
akademické komunity (využít k tomu například výsledků série projektů EUA 
zaměřených na kulturu kvality).          

• Rozšířit standard 1.3 a příslušné směrnice o studentská hodnocení výuky a 
akademických pracovníků.  

Autoři ESG (skupina E4) nejsou nakloněni příliš rozsáhlým nebo naopak detailním 
změnám ESG, avšak studenti, kteří se prostřednictvím ESU na zpracování ESG podíleli, 
poslední uvedené doporučení podporují (ENQA, ESU, EUA, EURASHE 2011). Konsorcium 
projektu IBAR toto rozšíření navrhuje z toho důvodu, že se standard 1.3 zabývá 
akademickými pracovníky (učiteli) i pracovníky administrativy, ale vůbec se nezabývá 
„druhou stranu“ vzdělávacího procesu, která je pro tento standard zcela zásadní, tj. 
vysokoškolskými studenty a jejich názory. Vezmeme-li v úvahu významnou roli studentů 
v procesu vnitřního hodnocení kvality, případně závěry publikace o mezinárodním přístupu 
k hodnocení vysokoškolských studentů (De Vries, Crozier 2008), lze usoudit, že zahrnutí 
uvedeného doporučení by přispělo ke smysluplné aplikaci ESG na evropských vysokých 
školách.     
 
D. Závěr se změřením na českou situaci     

 
Z mezinárodní komparativní studie vyplývá, že v hodnocení výsledků studia 

v jednotlivých zemích projektu, ale i na jednotlivých sledovaných vysokých školách, je velká 
diverzita. Přesto, nebo možná právě proto, jsou tradiční způsoby hodnocení studentů a 
související aktivity v této oblasti na vysokých školách velmi silně zakotveny a jejich 
udržování působí jako bariéra k přijímání změn. Souvisí s tím i tradičně zdůrazňovaný rozdíl 
mezi střední a vysokou školou a v důsledku toho i výrazný rozdíl v přístupu k hodnocení 
studentů.  

Tuto situaci je možné sledovat i na českých vysokých školách, i když mezi vysokými 
školami sledovanými v projektu jsou rozdíly a tradice nehrají vždy příliš silnou nebo dokonce 
negativní roli. Příklady dobré praxe na jednotlivých sledovaných vysokých školách ukazují, 
že některé z nich velmi úzce spolupracují se středními školami. Neznamená to, že by se 
snažily harmonizovat způsoby hodnocení výsledků studia na těchto dvou stupních vzdělávání, 
ale rozdílné způsoby vnímají a v rámci vstupních informací svoje nové studenty připravují na 
povinnosti, které budou od nich vyžadovat, včetně způsobů kontroly studijních výsledků, 
které budou aplikovány (příkladem může být VŠ A).     

Souvislost sumativních a formativních způsobů hodnocení výsledků studia se 
studovaným oborem se na sledovaných českých vysokých školách do velké míry potvrdila a 
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snaha najít mezi nimi vhodnou rovnováhu se potvrzuje využíváním kombinací obou těchto 
způsobů. Odlišnost od některých účastnických zemí a jejich vysokých škol a neplnění 
směrnice ke standardu 1.3 na sledovaných českých vysokých školách spočívá v převažujícím 
způsobu zkoušení pouze jedním akademickým pracovníkem, s výjimkou státních závěrečných 
zkoušek a obhajob závěrečných prací. Vzhledem k tomu, že nebyly prokázány prakticky 
žádné stížnosti na tuto praxi, není patrně rozumné doporučovat změnu a je důležitější se 
soustředit na jiné problémy, kde by změny mohly mít pozitivní vliv.  

Podobně to platí o administrativním ověřování výsledků zkoušení, které je v některých 
zemích a na jejich vysokých školách dokonalejší než v České republice, ale zdá se, že jak 
vysokým školám, tak jejich studentům současná situace vyhovuje.  

Daleko složitější je problém implementace výsledků učení a v důsledku jejich 
potenciální vliv na postupy hodnocení studijních výsledků. Ze strany sledovaných vysokých 
škol v tomto případě platí orientace na tradice a nechuť zavádět novinky zejména v případě, 
kdy není zcela jasné, zda mohou přinést něco pozitivního. Základní nedostatek je v tomto 
případě v České republice na straně systémové (národní), protože i přesto, že se řešil 
významný projekt v této oblasti, není povědomí o Národním kvalifikačním rámci na 
sledovaných vysokých školách dostatečné (řada respondentů uváděla, že vůbec nevědí, o co 
se jedná). Výjimkou byla pilotní škola tohoto projektu (VŠ C). Odlišnost vůči některým 
sledovaným zemím a jejich vysokých školám je výrazná. Jde především o Spojené království 
a Nizozemí, kde je využívání výsledků učení zavedeno, ale například i o Polsku, kde se této 
záležitosti věnuje velká pozornost, včetně zákonných opatření.  

Z mezinárodních výsledků projektu vyplynulo doporučení rozšířit standard 1.3 o 
podporu studentských hodnocení akademických pracovníků a výuky. Studentská hodnocení 
(velmi různých typů) jsou součástí vnitřních systémů zajišťování kvality všech sledovaných 
českých vysokých škol a je deklarována jejich důležitost zejména ve smyslu zpětné vazby. 
Přesto je účast studentů na hodnocení malá a získané výsledky proto využitelné jen obtížně - 
poukazují na to i vnější hodnotitelé projektu (Hazelkorn, Stensaker, 2013). Na základě 
zkušeností ze sledovaných českých vysokých škol je proto potřeba návrh na toto rozšíření 
ESG doporučit.  

Vnější hodnotitelé zjistili, že se v mezinárodní komparativní studii v některých 
případech projevil rozpor mezi názorem vysoké školy, která považuje systém hodnocení 
výsledků studia za dostatečně důkladný, spravedlivý a zajištěný dostatečně kvalifikovanými 
pracovníky, a některými kritickými názory studentů (Hazelkorn, Stensaker, 2013). Doporučují 
proto, aby se v další fázi projektu tento problém blíže prozkoumal a mohlo se zjistit, zda lze 
vnitřní systém zajišťování kvality považovat za potenciální překlenutí problémů mezi 
vysokou školou a jejími studenty.   

Závažná je otázka implementace ESG jako taková, protože povědomí o jejich 
existenci je mezi akademickými pracovníky sledovaných vysokých škol malé, což do velké 
míry platí i pro vysoké školy v dalších zemích projektu, zejména v zemích střední a východní 
Evropy. Opět se jedná o problém především na systémové (národní) úrovni, kde bylo 
doporučeno využít pro lepší informaci například výsledků projektů EUA. V České republice 
by se toto doporučení mohlo týkat některých národních projektů podporovaných ze 
strukturálních fondů EU a vzhledem k tomu, že řada z nich byla již ukončena a ostatní jsou 
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před ukončením, je patrně vhodný čas využít jejich výsledky tak, aby se mohla informovanost 
o ESG výrazně zlepšit.  
 
 
5.4. Řízení kvality 
 
A. Národní kontext 
 
 Základní struktura řízení vysokých škol je dána Zákonem o vysokých školách. Ten 
poskytuje i rámcová pravidla pro vnitřní hodnocení činnosti vysoké školy: povinnost tuto 
činnost provádět, dodržovat pravidelné intervaly a zveřejňovat výsledky hodnocení ve výroční 
zprávě. Koncepci vlastních mechanismů vnitřního zajišťování kvality a všechny další věcné i 
organizační záležitost přenechává zákon v kompetenci jednotlivých vysokých škol. Tyto 
záležitosti pak upravují vnitřní předpisy vysoké školy, případně vnitřní předpisy jednotlivých 
fakult.  
 Cíle strategického řízení na národní úrovni v oblasti hodnocení kvality formulují 
dlouhodobé záměry MŠMT a jejich aktualizace. Řízením na institucionální úrovni se tyto 
strategické dokumenty vesměs přímo nezabývají a jejich cíle se řízení vysokých škol dotýkají 
především zprostředkovaně v souvislosti s řadou jejich různých činností.  
 První Dlouhodobý záměr MŠMT byl v této oblasti zajišťování kvality poměrně 
stručný a konstatoval, že „Hodnocení kvality vysokého školství se v posledním desetiletí 
stává samozřejmou součástí managementu vysokých škol…“. (MŠMT 2005). V dalším se 
omezil na interpretaci zákona, a to jak pro vnitřní tak pro vnější hodnocení kvality.  
 Následující záměr uvádí, že „Základním předpokladem zabezpečení kvality je rozvoj 
vnitřních systémů hodnocení kvality na jednotlivých vysokých školách.“ (MŠMT 2005), a je 
potřeba ho považovat za nástroj řízení instituce i za základ budování institucionální kultury 
kvality. Dále zdůrazňuje, že vnitřní hodnocení kvality je nezbytným předpokladem pro dobré 
fungování vnějšího zajišťování kvality, takže už tehdy předjímal výše uvedený záměr výrazně 
změnit celý systém zajišťování kvality ve vysokém školství. Dlouhodobý záměr MŠMT 
(2006-2010) nebyl pouze deklaratorní, ale uváděl rozvojové programy jako nejdůležitější 
zdroj finanční podpory rozvoje vnitřního hodnocení kvality. Odkazoval zároveň na příklad 
dobré praxe ve výsledcích tehdejšího dvouletého projektu Hodnocení kvality vysokých škol, 
který koordinovalo Centrum pro studium vysokého školství.  
 Dlouhodobý záměr MŠMT (2011-2015) dále rozvádí strategii rozvoje zajišťování 
kvality. Formuluje řadu konkrétních cílů, mezi nimiž je podpora přechodu od současných 
akreditací studijních programů k akreditaci vzdělávacích oblastí případně institucí, podpora 
zavedení multikriteriálního hodnocení kvality s cílem zohlednit různá poslání vysokých škol, 
podpora rozvoje vnitřních systémů hodnocení kvality a jejich provázání s vnějším 
hodnocením prováděným Akreditační komisí. Zcela novým a důležitým cílem je podpora 
přijetí a uplatňování ESG a dále podpora implementace Národního kvalifikačního rámce 
terciárního vzdělávání jako nástroje pro rozvoj zajišťování kvality. Naplňování stanovených 
cílů by mělo MŠMT podporovat i finančně, především ze zdrojů, které poskytují Strukturální 
fondy EU.  
 Rozvojem vnitřního hodnocení kvality a jeho podporou a návazností na systémy 
vnějšího hodnocení kvality se zabývají i Aktualizace záměru MŠMT (2011 a 2012). První 
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z nich přináší novou prioritu ve formě pilotního ověření Národního kvalifikačního rámce 
terciárního vzdělávání, které s vnitřním hodnocením kvality může velmi úzce souviset. 
Významným cílem Aktualizace záměru MŠMT (2012) je přistoupení k Evropskému registru 
agentur zajišťujících kvalitu ve vysokém školství (EQAR) na úrovni vládního členství a 
směrem k vysokým školám doporučení zajistit kvalitu podpůrných činností.   
 Na sledovaných dokumentech lze pozorovat v oblasti zajišťování kvality 
jednoznačnou podporu rozvoji vnitřních mechanismů hodnocení kvality, aniž by byly ESG 
přímo doporučeny k využití na institucionální úrovni. Členství v EQAR i příprava k přijetí 
nového zákona však naznačuje možné změny v blízké budoucnosti. 

Národním dokumentům odpovídají obdobné strategické dokumenty zpracované na 
úrovni vysoké školy (dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho aktualizace), které dovolují cíle 
a změny v oblasti řízení vysoké školy v souvislosti s hodnocením kvality sledovat. 
Naplňování cílů zveřejňují výroční zprávy o činnosti, včetně dat poskytujících kvantitativní 
přehled o situaci v dané oblasti.  
 
B. Řízení a vnitřní zajišťování kvality na sledovaných vysokých školách  
 
Procesy přijímání rozhodnutí 
 Na VŠ A odpovídá vedení školy za zpracování dlouhodobých záměrů vysoké školy (a 
jejich každoročních aktualizací). Ve zpracovaných dlouhodobých záměrech a jejich 
aktualizacích vedení školy stanoví institucionální rozvojové cíle, včetně zvyšování kvality, 
v návaznosti na národní priority obsažené v dlouhodobých záměrech MŠMT. Kromě 
odpovědnosti za strategické řízení jsou rozhodovací pravomoci centrálního managementu VŠ 
A  do jisté míry posilovány formulováním vnitřních předpisů (zejména statutu vysoké školy).  
 Fakulty mohou svobodně vytvářet své vlastní strategické záměry a fakultní vnitřní 
předpisy s podmínkou, že nejsou v rozporu s předpisy školy, což vyjadřuje jistou míru 
decentralizace. Na VŠ A se to však děje dosti zřídka, jak ukazuje příklad jedné z fakult, která 
zpracovává svůj vlastní dlouhodobý záměr, ostatní tři fakulty přejímají pro celou vysokou 
školu platný dokument. Trochu odlišná je situace v případě vnitřních předpisů. Všechny 
fakulty mají svůj statut, i když jedna z nich beze zbytku přejímá tento dokument z úrovně 
vysoké školy. Jednací řád vědecké rady a jednací a volební řád akademického senátu mají 
všechny fakulty, ostatní vnitřní dokumenty existují vesměs na úrovni školy. Statuty fakult 
obsahují část věnovanou vnitřnímu hodnocení kvality, která do velké míry kopíruje 
ustanovení o hodnocení kvality obsažené ve Statutu VŠ A a odlišuje se pouze v detailech 
odpovídajících tomu, že jde o hodnocení kvality na úrovni fakulty a neobsahuje tudíž část, 
která ukládá povinnost komplexně hodnotit celou školu za účasti skupiny expertů.  
 O existenci poměrně silného centrálního řízení též v oblasti vnitřního zajišťování 
kvality na VŠ A (proces shora dolů) rovněž svědčí Dlouhodobé záměry VŠ A, které obsahují 
též cíle týkající se zajišťování kvality. Kompetence centrálního řízení v této oblasti ukazuje 
následující citace: „Nejvyšším stupněm vnitřního hodnocení celé šíře vzdělávání jsou 
hodnocení prováděná v rámci povinností prorektora pro pedagogiku, jejichž výsledky a 
doporučení jsou předkládaná rektorovi a dalším vedoucím orgánům školy. Doporučení 
celoškolského významu jsou promítána do vnitřních předpisů a norem školy a výnosů rektora 
závazných pro vzdělávací činnost vysoké školy a jejích fakult, nebo se doporučení stávají 
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tématy vysokou školou vyhlašovaných vnitřních pedagogických grantů“. (Dlouhodobý záměr 
VŠ A (2000-2005)). 
 Na druhé straně je nutno zmínit decentralizaci procesu zajišťování kvality do tří 
stupňů – katedry/ústavy, děkan, prorektor - kterou zavedl tentýž dlouhodobý záměr, když 
zdůraznil, že „Základním stupněm hodnocení jsou vedoucí ústavů a kateder, které předměty 
studijních plánů zajišťují.“. (Dlouhodobý záměr VŠ A (2000-2005)). Je tak kromě výše 
uvedených fakultních statutů a dalších vnitřních dokumentů dokladem o řídícím procesu 
„zdola nahoru“, který výše zmíněné řízení z centrální úrovně doplňuje.  
 Z názorů respondentů vyplývalo, že návrhy akademických pracovníků a studentů 
k záležitostem kvality, předávané oficiálními nebo neoficiálními komunikačními kanály, jsou 
na centrální úrovni brány v úvahu, a proto se většina z nich domnívá, že v procesech řízení je 
rozhodování shora dolů i zdola nahoru vhodně vyváženo. Rozhovory zároveň potvrdily snahu 
řídit VŠ A do velké míry centrálně a udržovat tak její integritu. Vhodná kombinace forem 
procesů řízení je patrně pro malou a jednooborovou školu velmi výhodná. Centrální řízení 
může snadno zajistit požadavek standardu a směrnice ESG 1.1 na veřejnou dostupnost i 
oficiální status strategií, politik a postupů vnitřního zajišťování kvality, zatímco procesy 
postupující od úrovně kateder a ústavů mohou zajistit i důležitou roli řadových akademických 
pracovníků a studentů. 
 Přes velmi konsensuální názor respondentů na vyvážené řízení vysoké školy (včetně 
řízení v oblasti zajišťování kvality) je potřeba zmínit některé problematické záležitosti. Za 
prvé, dostupné doklady nasvědčují tomu, že navzdory statutárním pravidlům požadujícím 
participaci externích zainteresovaných aktérů (hlavně zaměstnavatelů) v institucionálním 
zajišťování kvality v souladu s jejich postavením a zájmy, není jejich účast dostatečná. 
Ukazuje to na určité limity v manažerských přístupech, konkrétně ve vývoji efektivních 
strategií, které by našly možnost, jak zajistit spoluúčast zaměstnavatelů i dalších aktérů i přes 
jejich velké pracovní zatížení (které je patrně hlavním důvodem jejich nedostatečné účasti). 
Za druhé, problémy je možné spatřovat v nízké důvěře spojené s příliš centralizovaným (shora 
dolů řízeným) institucionálním managementem, a to nejen kvůli jeho nepopulární vlastní 
povaze. Skepticismus může způsobovat přílišná (často nekontrolovaná) časová náročnost 
řídících a administrativních procesů, nedostatek potřebných informací, tlak na harmonizaci 
v rámci EHEA (což je navíc spojeno s růstem byrokracie), nedostatek finančních zdrojů, 
zejména v době a v důsledku ekonomické krize. Určitá nedůvěra může pramenit i z 
Dlouhodobého záměru VŠ A (2011-2015), kde se uvádí, že hodnocení kvality vzdělávání je 
komplikováno v důsledku jeho vágních definicí umožňujících přístupy k této oblasti z mnoha, 
často protichůdných hledisek. 
 Analýza řídících mechanismů na VŠ B neumožňuje jednoznačně rozhodnout o 
zaměření příslušných procesů ve směrech shora  dolů nebo zdola nahoru. Role univerzitního 
akademického senátu a fakultních senátů včetně představitelů řadových úrovní 
(akademických pracovníků a studentů) je právně stanovena, avšak zkušenosti ukazují, že 
senáty projednávají detailně většinou jen rozpočtové záležitosti. Proto mnoho strategických 
záležitostí, jako například účast v rozsáhlých projektech, se diskutuje a odsouhlasí na úrovni 
různých poradních orgánů vedení školy, sestávajících z rektora, prorektorů, děkanů, 
proděkanů, tajemníků a kvestora. Rozhodování na VŠ B je tak opět charakterizováno 
kombinací systémů shora dolů a zdola nahoru v závislosti na typu konkrétních problémů.   
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 Pokud jde o řízení kvality, chystá se důležité opatření, které bude zakotveno v novém 
organizačním řádu. Na úrovni rektorátu bude zřízeno malé oddělení pro zajišťování kvality, 
které bude mít na starosti agendu hodnocení kvality jak akademických, tak administrativních 
pracovníků. (Akademický senát původně požadoval hodnocení administrativních pracovníků, 
vedení školy návrh rozšířilo i na akademické pracovníky.) Oddělení bude podřízeno 
prorektorce pro organizaci a řízení a mělo by samostatně fungovat asi jeden rok. Až se 
procesy hodnocení kvality zaběhnou, měly by agendu převzít personální útvary na rektorátu a 
na fakultách. (Akademické senáty pochopitelně dbají na to, aby se nezvyšoval počet 
administrativních pracovníků.) 
 Na VŠ C svědčí fakta o silné roli institucionálního vrcholového managementu. 
V posledních letech vedení školy podniklo kroky k začlenění VŠ C do několika iniciativ 
týkajících se kvality, např. participace na vyzkoušení národní metodiky zajišťování kvality, 
účast v programu institucionálního hodnocení EUA, v projektu kultury kvality, 
institucionálního benchmarkingu organizovaného ESMU (The European Centre for Strategic 
Management of Universities) nebo v individuálním programu národním  Kvalita. Zkušenosti a 
poznatky z těchto iniciativ působí zpětně na proces řízení kvality a tím pomáhají rozvíjet 
institucionální kulturu kvality.   
 K tomuto závěru je však potřeba doplnit kontext. Záměry, pravidla, odpovědnosti a 
další agenda týkající se řízení kvality jsou stanoveny ve Statutu VŠ C tak, aby rozvojové cíle 
mohly být specifikovány v Dlouhodobých záměrech VŠ C (včetně ročních aktualizací). 
Změny statutu z poslední doby se části věnované řízení kvality téměř nedotýkaly, zachovány 
zůstaly i  kompetence pro organizaci studentských hodnocení delegované na fakultní úroveň. 
Nicméně zřízení Útvaru kvality na úrovni vedení školy v roce 2008, následované rok poté 
vytvořením Rady pro zajišťování kvality (je složena z členů vrcholového managementu 
vysoké školy, členů Útvaru kvality a představitelů fakult) jako poradního orgánu vrcholového 
managementu, ukazuje na nejnovější orientaci procesů řízení kvality shora dolů. Rozhovory 
ukázaly rozdílný postoj jednotlivých respondentů: řadoví akademičtí pracovníci se vyslovují 
ve prospěch vlivu fakult a kateder na management kvality, kdežto členové vrcholového 
managementu hovoří ve prospěch centralizace. K doplnění kontextu je potřeba informovat o 
nové směrnici rektora, která se zabývá institucionální strategií zvyšování kvality a zdůrazňuje 
silný management zvyšování kvality, diverzifikovanou studijní nabídku a rozvoj spolupráce 
se středními školami. Také tato strategie dokládá orientaci shora dolů v institucionálních 
rozhodovacích procesech.  
 Rovněž podklady získané z VŠ D jednoznačně ukazují na vytvoření centrálního 
systému řízení ve směru shora dolů. Centrální administrativa je silná a v nedávném období 
(2009-2011) rozhodla o modifikaci všech vnitřních předpisů (tj. statutu, organizačního řádu, 
knihovního a výpůjčního řádu, studijního a zkušebního řádu, stipendijního řádu a předpisu o 
disciplinárním řízení), čímž reagovala na nárůst počtu studentů a na změnu vnitřní struktury 
vysoké školy (vytvoření dvou fakult). Centrální řízení je podtrženo neexistencí akademických 
senátů (ať už na univerzitní nebo fakultní úrovni). Tím je vyjádřena preference spíše 
manažerského než kolegiálního stylu řízení. Směrodatná je také skutečnost, že VŠ D je 
soukromá vysoká škola založená v roce 1999 dvěma soukromými společnostmi, což rovněž 
přispívá k podpoře institucionálního řízení shora dolů. 
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Vliv procesů řízení na kulturu kvality 
 Na VŠ A potvrzuje koncentrace zodpovědnosti za řízení kvality na centrální úrovni 
významný vliv vedení vysoké školy na utváření institucionální kultury kvality. Je to jasně 
dokumentováno včleněním procesů zvyšování kvality do statutu školy zpracovaného 
vedením. Vedení vysoké školy aktivně využívá výsledky procesů hodnocení pro 
zdokonalování kvality, které se projevuje například i péčí o poradenství apod. K vytváření 
kultury kvality přispívají i součásti vysoké školy, tj. fakulty a některé ústavy a jejich vedoucí 
pracovníci - děkani, proděkani a vedoucí ústavů, kteří reflektují výsledky studentského 
hodnocení výuky. Ke kultuře kvality bude nepochybně přispívat i zavádění hodnocení 
akademických pracovníků na fakultách (podrobněji v kapitole 5.6). Respondenti se shodovali 
na tom, že vytváření kultury kvality je záležitost komplikovaná a dlouhodobá, pro některé 
dokonce obtížně srozumitelná.  
	   Na VŠ B je vliv struktury řízení na institucionální kulturu kvality nejvíce viditelný 
v procesu re-akreditace studijních programů. Do tohoto procesu jsou zapojeni pracovníci 
všech úrovní až po rektora. Jsou známy případy, kdy rektor nepodepsal materiály pro re-
akreditaci, jelikož v nich shledal obsahové nedostatky. Na úrovni rektorátu se hlídají nejen 
formální náležitosti, ale i např. duplicity mezi fakultami. Na úrovni fakult se re-akreditacemi 
zabývá příslušná fakultní komise.  
 Řízení kvality na VŠ C v sobě zahrnuje implementaci, řízení, koordinaci, optimalizaci 
a zlepšování systému řízení kvality na této vysoké škole. Institucionální řízení ovlivňuje 
kulturu kvality zvláště prostřednictvím Útvaru kvality a Rady pro kvalitu. Aktivity Útvaru 
kvality se vztahují ke třem hlavním oblastem, tj. k mezinárodním a národním trendům 
v zajišťování kvality, mezinárodním a národním projektům v této oblasti a k řízení kvality na 
vysoké škole.  
 Do oblasti trendů patří vytváření strategie zajišťování kvality reflektující mezinárodní 
a národní vývoj, analýza přístupů k hodnocení kvality na těchto úrovních, sledování jejich 
dlouhodobých a krátkodobých vlivů na aktivity VŠ C (včetně jednotlivých fakult), etické a 
morální aspekty řízení kvality ve spojení s mezinárodními a národními strategiemi.  
 Oblast projektů zahrnuje řízení, tvorbu a zpracování podkladových materiálů a 
vnitřních hodnotících zpráv týkajících se VŠ C pro účely externích hodnocení organizovaných 
na mezinárodní a národní úrovni, koordinaci spolupráce v zajišťování kvality na obou 
úrovních  a účast v navrhování, řízení a implementaci rozvojových projektů. 
  Také na VŠ D se projevuje zapojení institucionálního řízení do utváření kultury 
kvality. Děje se to prostřednictvím periodických vnitřních hodnocení, iniciovaných vedením 
školy, prováděných v současnosti v pětiletých intervalech. K utváření kultury kvality 
přispívají i aktivity pedagogického oddělení na centrální úrovni (řízené prorektorem pro 
studijní záležitosti). Oddělení je zodpovědné za přípravu a uspořádání workshopu o státních 
závěrečných zkouškách na VŠ D. Na workshopu jsou předkládány k posouzení vrcholovému 
managementu výkony studentů a také názory a požadavky akademických pracovníků.  Závěry 
slouží systému organizace studia a obsahu studijních programů jako zpětná vazba, a tím 
pomáhají rozvíjet institucionální kulturu kvality. 
 
Periodické hodnocení a monitorování studijních programů, odpovědnost za studijní 
programy 
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 V případě VŠ A spočívá odpovědnost za navrhování a zajišťování kvality 
magisterských a doktorských programů na ústavech a za navrhování a zajišťování kvality 
bakalářských programů na fakultách. Základní úlohou centrálního řízení je předcházet 
zdvojování či přesahu nabízených studijních programů na různých fakultách. Tomu napomáhá 
odstup a nadhled, kterou role centrálního řízení poskytuje.  
 Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení studijních programů na VŠ B probíhá především 
při re-akreditacích. Všichni dotázaní shodně uvedli, že toto hodnocení, které probíhá u 
různých programů s různou periodou (od dvou do deseti let) je velmi užitečné. Různá perioda 
hodnocení má tu výhodu, že re-akreditace neprobíhá jako rozsáhlá kampaň na celé škole, ale 
je v čase (a po fakultách) rozložena.  Chystá se nový vnitřní předpis o akreditacích, v němž 
budou mj. stanoveny povinnosti garanta studijního programu (v souladu s požadavky 
Akreditační komise).  Hodnocení kvality studijních programů probíhá též na úrovni kateder, 
příp. fakult, není to však standardizovaný vnitřní proces. Chystá se zlepšení, které by mělo 
zahrnout i studentské hodnocení, pro které jsou vytvořeny technické prostředky v rámci 
celoškolního informačního systému. 

Na VŠ C se v souladu se statutem hodnotí kvalita studijních programů systematicky na 
všech fakultách. Jde o hodnocení institucionální prostřednictvím oborových rad studijních 
oborů a předmětů a o hodnocení individuální, pomocí hospitací, cílených pedagogických 
porad a předávání zkušeností mezi akademickými pracovníky. Výsledky těchto aktivit se 
využívají bezprostředně k inovacím a modernizaci obsahu vzdělávacího procesu, k jeho 
metodickému vedení, ke zvyšování kompetencí akademických pracovníků, působících ve 
výukovém procesu. Článek 31 Statutu VŠ C Formy hodnocení určuje i periodicitu, která je 
závislá na obsahu a cílech hodnocení. To pak může probíhat buď každoročně jako součást 
zpracování a hodnocení výročních zpráv, nebo komplexně po nejméně 3 a nejvíce 6 
akademických rocích v souvislosti s přípravou hodnotící zprávy VŠ C, nebo na základě 
rozhodnutí rektora, jestliže nastaly mimořádné důvody, které hodnocení vyžadují.   
 Na VŠ D, jak už bylo uvedeno, centralizovaná agenda pedagogického oddělení 
zabývající se revizemi obsahu studijních programů (v období přípravy re-akreditace) ve 
významném rozsahu redukuje kontrolu a odpovědnost řadových akademických pracovníků 
v těchto záležitostech (nikoli však ve studentském hodnocení). Tento centrálně orientovaný 
přístup může být patrně podmíněn situací soukromé vysoké školy, kde velká část 
akademických pracovníků pracuje na zkrácený úvazek.  
 
Pravidelnost hodnocení obsahu studijních programů, zahrnutí základních funkcí kvality do 
procesů institucionálního řízení                
 Na VŠ A je směrnice pro vnitřní hodnocení stanovena ve  statutu. Statut stanoví, že 
studentské hodnocení výuky je prováděno každý semestr, hodnocení výuky (včetně 
posuzování kurikula) a výzkumu v ročních intervalech a komplexní hodnocení univerzitních 
aktivit (včetně jeho podpory a také podpory infrastruktur) každých 3-6 let. Poznatky z těchto 
hodnocení jsou reflektovány v institucionálních vnitřních předpisech, ve výnosech rektora o 
organizaci vzdělávacích aktivit na VŠ A a jejích fakultách, nebo v interních pedagogických 
grantech. Záměrem je dosáhnout toho, aby tyto poznatky, pokud jsou aplikovatelné, byly 
relevantní pro hodnocení akademického výkonu a aby mohly být případně zvažovány pro 
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účely financování. Nově připravované hodnocení akademických pracovníků bude patrně 
probíhat každoročně.   
 Na VŠ B je interval posuzování studijních programů a obsahu kurzů oficiálně 
stanoven na roční období. Například na jedné fakultě děkan žádá koncem každého 
akademického roku akademické pracovníky, aby poskytli návrhy na modifikaci obsahu 
povinných i volitelných kurzů. Požadavek zahrnuje též aktualizaci sylabu, zavádění nových 
kurzů, eliminaci kurzů považovaných nadále za neadekvátní a změny v kategoriích kurzů 
(povinné, nepovinné). Změny, které jsou výsledkem hodnocení kurzu a studijního programu, 
mají také svoje uplatnění v procesu zavádění třístupňové studijní struktury. 
 Na VŠ C je hodnocení obsahu studijních programů součástí interních hodnocení 
kvality. Interní hodnocení kvality zahrnuje dále výzkum, vývoj, uměleckou a jinou tvůrčí 
činnost a inovace spolu s manažerskými, řídícími a kontrolními funkcemi. Výkony 
akademických pracovníků, účinnost orgánů institucionálního řízení a celková ekonomická 
efektivita jsou rovněž součástmi vnitřního hodnocení kvality, které se provádí na všech 
fakultách s různým stupněm periodicity. Periodicita hodnocení se může lišit podle účelu, ke 
kterému mají jeho výsledky sloužit: 

• každoroční hodnocení kvality je součástí práce na výroční zprávě, 
• interval tří až šesti let platí pro zpracování vnitřní hodnotící zprávy jako podkladu pro 

vnější hodnocení expertní skupinou, které obsahuje i další prvky komplexního 
mechanismu - návštěva expertů na místě, závěrečná prezentace hlavních poznatků a 
řízení procesů zpětné vazby, 

• výjimečně organizované hodnocení kvality na základě rozhodnutí rektora 
odpovídajícího na výjimečné okolnosti, která k nutnosti iniciovat hodnocení vede.  

 Pro hodnocení kvality je požadována dostatečná komplexita (šíře, hloubka) a analýza 
vzájemných spojení a překrývání (v obsahu, funkci a řízení) mezi hodnocenými oblastmi, 
které se pro daný případ hodnocení kvality berou v úvahu.  

Na VŠ D jsou revize obsahu studijních programů prováděny dvěma způsoby. Prvním 
způsobem je hloubková revize v rámci periodického vnitřního hodnocení (5-leté intervaly), 
druhý způsob znamená spojení s hodnocením jednotlivých programů pro re-akreditaci. 
 
Míra odpovědnosti a nezávislosti různých aktérů (vedoucí pracovníci centrální a střední 
úrovně, řadoví akademičtí pracovníci, studenti) 
 Na VŠ A je za kvalitu studijního programu odpovědný děkan, který též komunikuje 
s vědeckou radou fakulty a může tak zajistit vliv externích spolupracovníků. Z rozhovorů 
s respondenty vyplynulo, že základní zodpovědnost v otázkách zajišťování kvality studijních 
programů mají ústavy (vedoucí ústavů), kde se studijní programy tvoří a realizují. Platí to 
téměř jednoznačně pro studijní programy magisterské a doktorské úrovně. Diplomové práce a 
disertační práce zpracovávají studenti na příslušných ústavech a tudíž se na kvalitě studia 
podílejí i řadoví akademičtí pracovníci. V bakalářském stupni je tendence nevytvářet příliš 
úzce zaměřené studijní programy a odpovědnost má proto i fakulta, zajišťující také dohodu 
s dalšími fakultami v případě, že se studijní program uskutečňuje na ústavech více fakult.  
 Studenti jsou za kvalitu odpovědní spíše jako oponenti, kteří své názory uplatňují 
prostřednictvím studentské ankety, ale často i různými neformálními způsoby.  
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Diferenciace odpovědí na otázky týkající se vnitřního hodnocení závisí velmi často na 
věku respondentů. Starší akademičtí pracovníci spojují hodnocení kvality s bývalými 
praktikami a patrně z tohoto důvodu jsou k procedurám hodnocení i k využití jejich výsledků 
skeptičtí.  Někteří mladší akademici naopak směřují k příliš úzkému zaměření na některá 
hodnotící kritéria (vědecké publikace) ke škodě „méně viditelných kritérií“ uplatňovaných v 
dlouhodobé perspektivě. Respondenti dále shodně uvedli, že se nikdy neprosadila například 
„kontrola“ přednášky děkanem nebo konání různých hospitací apod.     
 Na VŠ B význam re-akreditačních procesů, do nichž je aktivně zapojena střední a 
centrální úroveň managementu, spolu se současným zřízením celoškolského útvaru kvality 
naznačuje významné uplatnění těchto dvou úrovní ve srovnání s vyučujícími a studenty. 
Přístup řadových akademických pracovníků ke studentskému hodnocení je skeptický 
především vzhledem k nízké účasti studentů (asi 10 %). Důsledkem jsou návrhy vlastních 
hodnotících přístupů některých akademických pracovníků. Jedná se například o speciální 
dotazníky, ústní zpětná vazba požadovaná od studentů apod.  
 Na VŠ C je využíváno pojetí kvality založené na „vhodnosti k účelu“ a kvalita je 
posuzována mírou naplnění rozvojových cílů stanovených v dlouhodobém záměru této 
vysoké školy, které jsou každoročně aktualizovány. Jak bylo výše uvedeno, současné vedení 
vysoké školy je aktivní a má dostatečnou pravomoc k tomu, aby zřídilo rektorátní jednotky 
kvality (útvar pro kvalitu, radu). Učitelé a studenti jsou do procesu hodnocení aktivně 
začleňováni tím, že se účastní navrhování studentského hodnocení výuky a infrastruktury 
školy a následně ho realizují. V roce 2010 byla zahájena harmonizace různých obsahů 
studentského hodnocení s konečným cílem vytvořit společnou verzi použitelnou na všech 
fakultách této vysoké školy, avšak řadoví akademičtí pracovníci jsou od té doby méně 
začlenění do tvorby a řízení mechanismů zajišťování kvality. Naopak velmi důležité jsou 
školící a informační kurzy v oblasti zajišťování kvality nabízené z centrální úrovně 
akademickým pracovníkům.  
 Na VŠ D je odpovědnost za řízení kvality převážně v rukou vrcholového 
institucionálního managementu a děkanů. Z toho vyplývá, že pravomoci studentů nebo 
řadových akademických pracovníků v této oblasti jsou velmi malé. Potvrzuje to jak 
neexistence studentské reprezentace (neexistují akademické senáty), tak pracovní (výukové 
nebo výzkumné) závazky většiny akademických pracovníků v jiných institucích. 
 
Zajišťování kvality studijních programů s ohledem na výsledky učení  

Implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK) a následné využití výsledků učení 
v procesech zajišťování kvality je v České republice stále ve stavu pilotního ověřování a je 
tudíž předčasné dělat závěry o míře zahrnutí výsledků učení do procesů vnitřního zajišťování 
kvality. Přesto jsou výsledky učení vnímány jako závažná součást systémů zajišťování 
kvality, jak o tom svědčí získání Diploma Supplement Label (2010) a příprava pro získání 
ECTS Label. Zejména podklady potřebné pro získání ECTS Label bude možné dále využít při 
implementaci NSK. 
 Vytváření vlastních deskriptorů a sledování vývoje implementace NSK na národní 
úrovni jsou cíle Aktualizace záměru VŠ A (2009, 2010).  
 Na VŠ B existuje jen málo dokladů  o využívání výsledků učení v procesech 
institucionálního zajišťování kvality. V současnosti přichází v úvahu jen nepřímá (implicitní) 
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reflexe v sumativních závěrečných hodnoceních (státní závěrečné zkoušky), během nichž 
členové zkušebních komisí souběžně hodnotí výkony studentů (včetně znalostí a dovedností 
demonstrovaných během obhajoby diplomové práce nebo disertace). To je příležitost posoudit 
rozdíly mezi očekávaným profilem absolventa a skutečně dosaženými výsledky učení.  
 VŠ C se účastní pilotního ověřování Národního kvalifikačního rámce terciárního 
vzdělání (v oblasti ekonomiky a elektroinženýrství). Tato zkušenost spolu s přípravou na 
získání ECTS Label  přispívá  k revizím a modifikacím obsahu studijních programů  a profilů 
absolventů prostřednictvím výsledků učení.  

Situace je do určité míry podobná na VŠ D tím, že reflektuje rozvoj na národní úrovni 
(projekt Q-Ram) a užívá zpětnou vazbu z výročního vnitřního workshopu zaměřeného na 
hodnocení státních závěrečných zkoušek k návrhu obsahových modifikací studijních 
programů. 
 
Zajišťování kvality s ohledem na obsah studijního programu, formu jeho uskutečňování a  
profil instituce  
 Obsahy studijních programů a také způsoby jejich uskutečňování jsou na VŠ A pečlivě 
sledovány a upravovány, jak o tom svědčí dlouhodobé záměry vysoké školy a výroční zprávy. 
Ukázalo se, že původní nabídka strukturovaného studia, která bakalářské studijní programy 
členila na programy teoretické a programy orientované na výkon povolání, nebyla z pohledu 
uchazečů o studium a studentů plně vyhovující. Jasně převažoval zájem o teoreticky zaměřené 
studijní programy, zatímco nabídka programů prakticky orientovaných nesplnila očekávání. 
Byla proto uskutečněna řada změn a profesně orientované studijní programy byly utlumeny. 
Současná nabídka dosáhla téměř stabilizovaného stavu, upravovány jsou pouze dílčí aspekty, 
a v rámci stávajících studijních programů jsou nabízeny nové atraktivní obory. Strategické 
dokumenty VŠ A ukazují, že předmětová skladba studijních programů se mění v souvislosti 
s funkcí systému zajišťování kvality, zejména s výsledky studentské ankety, ale také 
v souvislosti s vyhodnocováním přijímacího řízení a zájmu uchazečů o nabízené studijní 
programy. Struktura programové nabídky pomáhá profilovat VŠ A jako instituci, která má 
významný podíl magisterských a doktorských studijních programů a udržuje si profil 
výzkumné univerzity.  
 Moderní metody výuky, e-learning a distanční studium obecně jsou prioritou 
Dlouhodobého záměru VŠ A (2011-2015) a respondenti se svými názory od názorů a cílů 
oficiálních dokumentů nijak výrazně neodlišovali.   
 Na VŠ B jsou obsahy studijních programů a také formy jejich uskutečňování 
pravidelně diskutovány a monitorovány zvláště (ale nejenom) v případě programové re-
akreditace. Vzhledem k charakteru instituce (univerzita s osmi fakultami) se profilují 
především jednotlivé fakulty. Na této úrovni též probíhají zásadní diskuse o jednotlivých 
studijních programech. Vedení univerzity plní vrcholnou kontrolní funkci.  
 Na VŠ C jsou obsahy studijních programů spolu s dalšími aspekty pravidelně 
monitorovány v každoročním vnitřním hodnocení a v rámci přípravy podkladů pro výroční 
zprávu. Významným zdrojem studijních opor pro kombinovanou, případně distanční formu 
studia, je univerzitní knihovna, která poskytuje rovněž platformu k provozování e-
learningového systému Moodle pro celou instituci.   
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 Pravidelné monitorování obsahů studijních programů je také zavedeno na VŠ D, a to 
jak v rámci (re)akreditací studijních programů tak i ve vnitřních hodnoceních (poslední 
hodnocení se týkalo období 2006-2010). 
 
Dostupnost studijních zdrojů a opor pro studenty (standardy ESG 1.2 a 1.5) 
 Studijní informační systém VŠ A je významný nástroj, jehož rozvoji je soustavně 
věnována velká pozornost. Systém zajišťuje jak efektivní administrativu (organizace studia, 
studijní evidence, komunikace mezi akademickou obcí, zpracování veškeré potřebné agendy), 
tak přístup studentů i zaměstnanců k rozsáhlému souboru odborných informačních zdrojů 
potřebných pro jejich činnost a slouží tedy také jako podpůrný prostředek pro studium. Cílem 
je tyto systémy dále rozvíjet a podporovat. Dlouhodobý záměr VŠ A (2001-2015) však také 
upozorňuje na specifika studia chemie, které často vyžaduje osobní přítomnost studenta ve 
výuce, a tudíž v řadě případů limituje rozsah distanční výuky, diskutované v předcházejícím 
odstavci.   
 Studijní zdroje i celkovou infrastrukturu studia mají možnost studenti hodnotit 
v anketě, která v roce 2010 obsahovala zcela konkrétní otázku týkající se názoru na studijní 
materiály a další otázky, které mohly doplnit například názor studentů na laboratorní výuku 
apod., a zaručovala tak zpětnou vazbu pro posouzení, jak jsou cíle naplňovány.  
 V analýzách primárních a sekundárních dat týkajících se VŠ B nebyly nalezeny žádné 
odchylky od standardů 1.2 a 1.5 zaměřených na studijní zdroje a opory. Dostupnost studijních 
zdrojů je samozřejmou zásadou již při akreditaci, v praxi však o ni pečují jednotliví 
akademičtí pracovníci, kteří zdroje uvádějí v charakteristikách předmětů uložených v 
informačním systému instituce. Příprava skript a dalších studijních zdrojů je důležitým 
ukazatelem při hodnocení jednotlivých akademických pracovníků (včetně habilitačního a 
profesorského řízení), kteří jsou tak dostatečně motivováni a o studijní zdroje není nouze. 
 Šetření dostupnosti a vhodnosti studijních zdrojů na VŠ C neukázalo žádné potíže 
s implementací odpovídajících standardů ESG. Hlavním poskytovatelem studijních zdrojů je 
Ústřední knihovna VŠ C. Provozuje rovněž několik informačních systémů a organizuje 
školící kurzy.  
 Podobně i na VŠ D prokazují analýza dokumentů a informace z rozhovorů existenci 
studijních zdrojů a opor a objasňují různé aspekty procesů institucionálního řízení spojené 
s jejich rozvíjením. Dostatečné studijní zdroje jsou k dispozici v knihovně VŠ D, která kromě 
toho produkuje e-learningové studijní opory a další studijní materiály v elektronické formě, 
dostupné online (včetně konverze knižních zdrojů).  
 
Hodnocení studijních programů včetně zpětné vazby od zaměstnavatelů a absolventů  
 V případě VŠ A nebylo periodické hodnocení využívající zpětnou vazbu od 
zaměstnavatelů a absolventů plně zavedeno. Rozvojovým cílem je iniciovat takovéto 
pravidelné hodnocení v multikriteriálním hodnotícím systému, který má být spuštěn v letech 
2011-2015, jak uvádí  Dlouhodobý záměr VŠ A (2011-2015). V současnosti je zpětná vazba 
od zaměstnavatelů získávána prostřednictvím stanovisek členů univerzitních a fakultních 
vědeckých rad. Názory externistů jsou velmi důležité a oceňované, jejich role ve vědeckých 
radách rozhodně není jen formální a komunikace s nimi probíhá často i mimo zasedání 
vědecké rady. Význam zpětné vazby od externistů potvrdili ze svých zkušeností i studenti a 
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uvedli i řadu příkladů dobré praxe. Z rozhovorů byl zaznamenán i důležitý problém 
obecnějšího charakteru: Úpravy studijních programů ve smyslu zaměstnavateli požadované 
interdisciplinarity (například vedle chemických oborů i znalostí v marketingu, ekonomice 
apod.) jsou obtížné vzhledem k požadavkům Akreditační komise, která v takových případech 
vyjadřuje nespokojenost s obsahem studijního programu z hlediska chemie i z hlediska 
dalšího oboru, například ekonomie. Zohlednění zpětné vazby od zaměstnavatelů je proto 
určitým typem bariéry.            
 Zaměstnavatelé se na VŠ B ke kvalitě studijních programů vyjadřují buď z vlastní 
iniciativy (v tomto případě zpravidla vyjadřují nespokojenost s přípravou absolventů) nebo 
jsou o vyjádření požádáni. Tato zpětná vazba v jednotlivých případech prokazatelně existuje, 
není však centrálně sledována nebo formalizována. Podobně je to i se zpětnou vazbou od 
absolventů. Instituce sice činí zajímavé kroky, jak propojit absolventy s alma mater, převažují 
však akce spíše reprezentativního charakteru (zlaté promoce), kdy se instituce pyšní svými 
úspěšnými absolventy.  
 V určitém kontrastu s doposud uváděnými institucemi je VŠ C, která prokazuje 
aktivnější přístup ve vyhledávání zpětné vazby od zaměstnavatelů a absolventů. Zpětná vazba 
od zaměstnavatelů je získávána prostřednictvím pravidelné komunikace s představiteli malých 
a středních podniků a již byly podniknuty kroky k institucionalizaci komunikačních spojení 
(například v rámci společných projektů). Každé dva roky je prováděn rozsáhlý průzkum 
absolventů, který je zaměřen na získání zpětné vazby o uplatnitelnosti znalostí, dovedností a 
kompetencí získaných během studia v pracovním prostředí daného absolventa. Výsledky 
průzkumu posloužily jako zpětná vazba k obsahu strategických dokumentů, jmenovitě 
k vypracování Dlouhodobého záměru VŠ C (2011-15). Tento záměr zahrnuje cíl vytvořit 
univerzitní klub absolventů, který by mohl zpětnou vazbu významně podporovat.  
 Aktivní přístup ve smyslu zřízení klubu absolventů je také dokumentován na VŠ D. 
Jeho členové získávají od vysoké školy řadu výhod, například pozvánky na různé odborné, 
společenské nebo sportovní akce školy, pozvánky na setkávání absolventů nebo na setkání se 
studenty. V rámci klubu absolventů jsou též organizovány různé druhy spolupráce, například 
vyhledávání praxe pro studenty, spolupráce při vyhledávání nabídky zaměstnání pro 
absolventy apod. Členové klubu mají možnost vstupu do vysokoškolského klubu a Centra 
knihovnických služeb. Je zřejmé, že snaha přilákat absolventy do klubu je iniciativou, která 
umožní od absolventů získávat zpětnou vazbu na kvalitu poskytovaného studia a další cenné 
informace. Důležitá je také účast odborníků z praxe na vzdělávací činnosti (potenciálních 
zaměstnavatelů v obou hlavních oblastech vzdělávání na VŠ D, tj. finančnictví a veřejná 
správa), protože mohou přenášet svoje zkušenosti na studenty přímo ve výuce.  
 
Názory studentů, akademických a řídících pracovníků na uplatňování ESG Část 1 ve 
vnitřních systémech zajišťování kvalty.  
 Při polostrukturovaných rozhovorech byly kladeny tyto otázky: 
a) Jakým způsobem jsou studenti, akademičtí a řídící pracovníci obeznámeni s existencí a 
potenciálním využíváním ESG Část 1? 
b) Jaký má podle názoru studentů, akademických a řídících pracovníků ESG Část 1 vliv na 
studijní programy a zajišťování jejich kvality?  
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c) Jak studenti, akademičtí a řídící pracovníci hodnotí úroveň implementace ESG Část 1 na 
jejich vysoké škole? 
d) Jaké jsou podle studentů, akademických a řídících pracovníků bariéry při implementaci 
ESG Část 1 na jejich vysoké škole? 

Na VŠ A se respondenti všech kategorií (studenti, akademičtí pracovníci, řídící 
pracovníci) shodli na tom, že akademická obec je s ESG obeznámena velmi málo nebo vůbec, 
a je proto problematické hledat odpovědi na jednotlivé otázky (výjimkou jsou studenti, kteří 
působí ve Studentské komoře  Rady vysokých škol a dostávají se tak i informacím o 
Boloňském procesu a tudíž i o ESG). Na druhé straně se z dokumentů, rozhovorů i 
z předcházejících případových studií prokázalo, že vnitřnímu zajišťování kvality se na VŠ A 
věnuje hodně pozornosti na všech úrovních a že principy ESG jsou implicitně naplňovány, 
aniž by s vlastními ESG byli akademičtí a řídící pracovníci i studenti seznámeni a cíleně se 
věnovali jejich zavádění. Přímé dotazy na vliv ESG na studijní programy a zajišťování jejich 
kvality nebo na úroveň jejich implementace nejsou tudíž relevantní.  
 V případě VŠ B nebyly získány žádné validní odpovědi na čtyři subotázky. Bylo to 
opět způsobeno tím, že respondenti (všech kategorií) neznali ESG.  
 Názory aktérů na VŠ C týkající se ESG mohou být sumarizovány následujícím 
způsobem. Členové vrcholového managementu jsou si vědomi existence a obsahu ESG, jak je 
to prokázáno jejich poznámkami ve strategických dokumentech (zvláště v dlouhodobých 
záměrech). Totéž platí o některých akademických pracovnících a studentech; kteří jsou nebo 
byli většinou členy akademických senátů nebo jiných řídících orgánů univerzity, nebo 
kombinují výuku a výzkum ve svých disciplínách s aktivitami a účastí na řešení záležitostí 
kvality, případně jsou členy rektorátních útvarů pro kvalitu. Vliv ESG na záležitosti kvality a 
obsahu studijních programů je nepřímý, v současnosti více viditelný prostřednictvím reflexe a 
revize obsahu studijních programů v procesu implementace výsledků učení (včetně profilu 
absolventů). Respondenti, kteří znají ESG, se domnívají, že standardy ESG Část 1 byly 
většinou implementovány nepřímo prostřednictvím vedení VŠ C (v některých případech byly 
jejich principy implementovány dříve, než byl vlastní dokument ESG vytvořen a publikován), 
avšak že rozdíl mezi standardy a směrnicemi by měl být v implementačních procesech brán 
v úvahu intenzivněji. Hlavní překážky jsou spatřovány v nízké informovanosti řadových 
akademických pracovníků o ESG a v časové náročnosti implementačních procesů. Jako jedna 
z příčin chybějící informovanosti byla také zmiňována pasivní role státních orgánů, tj. MŠMT 
a Akreditační komise.  
 Na VŠ D jsou alespoň někteří řídící pracovníci s ESG obeznámeni (např. prorektor pro 
rozvoj a bývalý rektor je pravidelným účastníkem seminářů o zajišťování kvality). Opatření k 
zajišťování kvality odpovídají zásadám ESG, i když se na ně většinou výslovně neodvolávají. 
Jelikož se zatím o explicitní implementaci ESG Část 1 nejednalo, nelze o hodnocení 
implementace hovořit. Hlavní bariérou, tak jako na ostatních vysokých školách, je tedy 
prakticky nulová informovanost o ESG. 
 
Hlavní závěry 
Řízení vysokých škol a jeho souvislosti s řízením a zajišťováním kvality na institucionální 

úrovni nejsou v ESG uvedeny přímo, ale částečně se této tematice věnuje standard 1.1 a 
některá doporučení jeho směrnice a podobně též standard 1.2 a příslušná směrnice. Výsledky 
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výzkumu na sledovaných vysokých školách ve vztahu k výše uvedeným standardům a 
směrnicím dovolují formulovat následující závěry:  

• Všechny sledované vysoké školy mají oficiální strategii týkající se vnitřního 
zajišťování kvality, která je veřejně dostupná. Většinou nejde o samostatné dokumenty 
věnované pouze kvalitě, jejímu řízení a zajišťování, ale o povinné vnitřní předpisy 
(statut vysoké školy, statuty jejích fakult), které poměrně podrobně vnitřní zajišťování 
kvality pojednávají. Výjimkou je VŠ C, která ustavila formální útvar a radu, která se 
vnitřním zajišťováním kvality zabývá. Vnitřní hodnocení kvality je dále součástí 
nejdůležitějších koncepčních materiálů sledovaných vysokých škol, kterými jsou 
jejich dlouhodobé záměry a každoroční aktualizace. Tyto dokumenty se často věnují i 
určitému stručnému hodnocení procesů týkajících se kvality a vzhledem ke své 
systematické periodicitě umožňují strategické plánování změn, které jsou v důsledku 
vývoje vysokého školství i vývoje v zajišťování kvality potřebné, případně nutné.  

• Procesy řízení kvality jsou vesměs řízeny shora (příkladem může být VŠ C), ale opět 
ve všech případech je do větší či menší míry dána možnost uplatňovat řídící 
mechanismy působící zdola nahoru. VŠ A může být příkladem vhodného vyvážení 
obou těchto procesů. Lze tedy najít zodpovědnost fakult, kateder, ústavů a dalších 
organizačních jednotek (například útvaru pro kvalitu), akademických pracovníků i 
studentů v procesech zajišťování kvality. Studenti se do řídících procesů dostávají 
pomocí své účasti v akademických senátech (což neplatí pro VŠ D), většinou však je 
jejich působnost soustředěná na studentská hodnocení výuky a případně též 
akademických pracovníků. Zapojení studentů do zajišťování kvality je tudíž zcela 
zřejmé.  

• Obtížné je zobecnit závěry v oblasti směrnice, která požaduje monitorování a 
revidování strategie procedur pro zajišťování kvality, které jsou na jednotlivých 
sledovaných vysokých školách velmi různé a většinou ne zcela formalizované. 
Výjimkou může být VŠ C, kde Útvar kvality a Rada pro kvalitu může tyto záležitosti 
do velké míry zajišťovat.  

• Zajišťování kvality studijních programů je v České republice obecně významně 
ovlivněno požadavkem akreditace, která přispívá k naplnění směrnice ke standardu 
1.2, požadující pravidelné monitorování kvality studijních programů jak ve smyslu 
jejich obsahu, tak ve smyslu personálního i technického zajištění. Tato skutečnost se 
sice týká vnějšího zajišťování kvality, nicméně materiály pro (re)akreditaci jsou 
zajišťovány především na fakultách a kvalita studijního programu je tedy 
monitorována především na vnitřní úrovni.  

• Všechny sledované vysoké školy jasně prokazují dostupnost studijních zdrojů a velký 
důraz na kombinované a distanční formy výuky se zajištěním požadovaných studijních 
opor, která je opět vyžadována z národní úrovně (Akreditační komisí při hodnocení 
studijních programů poskytovaných v kombinované nebo distanční formě) a tudíž 
„nutí“ k zajištění náležitých studijních materiálů příslušnou vysokou školou.                      

• Také zpětná vazba od zaměstnavatelů a dalších relevantních organizací je na všech 
sledovaných vysokých školách různým způsobem a v různé míře zajišťována, ale 
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spíše než zobecnění přístupů k tomu, jak zpětnou vazbu získat, je možné najít příklady 
dobré praxe.   

 
Identifikace bariér 

• Základní bariérou pro implementaci ESG je velmi malé povědomí o existenci tohoto 
dokumentu. Další překážky se projevují v nejednoznačnosti terminologie kvality v 
ESG a z toho vyplývají nesrozumitelnosti některých požadavků, což negativně působí 
zvláště na potenciálně zainteresované akademiky a studenty. Ukázalo se, že 
nesrozumitelný může být bez náležitého vysvětlení i termín kultura kvality a z toho 
vyplývající nechuť se věnovat požadavku jejího vytváření.   

• Bariéru tvoří i pasivní role důležitých zainteresovaných národních orgánů, jako je 
Akreditační komise nebo MŠMT. Jejich informace o ESG nebo cíle týkající se 
implementace ESG (MŠMT 2010) jsou velmi stručné a nedostatečné k tomu, aby 
přispěly k pochopení a případnému využití tohoto dokumentu.  

• Významnou bariérou je nebo může být nezájem zaměstnavatelů a dalších externích 
partnerů vysoké školy na hodnotících aktivitách, který kromě obecně platné zkušenosti 
s velkým pracovním vytížením může plynout i ze stále nedostatečné informovanosti 
v této oblasti i nechuti účastnit se aktivit, které nepřinášejí okamžité výsledky.  

• Bariéra pro dosažení důvěry (a tudíž plné implementaci standardu ESG 1.1) může mít 
řadu příčin: velké pracovní zatížení akademických pracovníků (zmíněné již výše), 
kteří s nedůvěrou přijímají další úkoly, včetně zajišťování kvality, obava z další 
administrativní zátěže i nároků na další finanční prostředky, nedůvěra k činnostem, 
které mohou přinést výsledky až po delší době, obavy z přílišného tlaku na evropskou 
harmonizaci, která bývá synonymem nárůstu byrokracie, malá osvěta a informovanost 
o kvalitě ve vzdělávání obecně. Bariéra pro dosažení důvěry je podle rozhovorů s 
respondenty rozdílná v různých věkových skupinách akademických pracovníků, což je 
dáno určitým historickým kontextem i současnou situací.  

• Bariéra v  zajišťování kvality ve vztahu mezi výukou a výzkumem (směrnice ke 
standardu 1.1) je daná z národní úrovně centralisticky vytvořenou a aplikovanou 
metodikou hodnocení výzkumu a vývoje, je tedy vůči vysoké škole daná vnějším 
prostředím.  

• Za dočasnou bariéru je možné považovat vytváření a zveřejnění výsledků učení, 
protože v této oblasti zatím není dosaženo očekávaných výsledků na národní úrovni a 
předpokládaná implementace Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání 
do roku 2012 (v souladu s cílem Boloňského procesu) se opožďuje. Není proto 
dosaženo dostatečného pokroku ani na jednotlivých vysokých školách.  

 
Příklady dobré praxe 

Obecným příkladem dobré praxe (který je zmiňován na více místech této studie) může 
být pozitivní pojetí využívání principů ESG, které, aniž by byly zmiňovány a dokonce aniž by 
s nimi byli tvůrci systémů vnitřního zajišťování kvality seznámeni, jsou ve velké míře do 
vnitřních systémů zajišťování kvality zakomponovány. Tuto skutečnost lze vykládat tak, že 
charakter ESG a jejich formulace vychází z dlouhodobých zkušeností a jednotlivé standardy i 
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jejich směrnice ve skutečnosti kodifikují to, co je v oblasti zajišťování kvality vyzkoušené a 
dobře funguje.  

Příkladem dobré praxe mohou být v současné době navrhované (případně na některých 
fakultách využité) nové mechanismy hodnocení akademických pracovníků na VŠ B a VŠ C. 
Tento příklad dobré praxe je uveden především v části 5.6, ale v souvislosti s naplňováním 
směrnice ke standardu 1.1 je vhodné ho zmínit i na tomto místě.  

Příkladem dobré praxe může být působení Klubu absolventů na VŠ D, který nejen 
velmi dobře zajišťuje zpětnou vazbu od zaměstnavatelů (v souladu se směrnicí ke standardu 
1.2), ale z jeho činnosti mohou mít významný prospěch obě strany – vysoká škola i její 
absolventi.   
 
C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu    
	  
 V úvodu mezinárodního srovnání autoři upozorňují na změny v řízení vysokých škol, 
které se odehrály v posledních dvaceti letech a byly předmětem výzkumů a studií 
významných evropských odborníků (citujme např. Amaral et al. 2003 nebo de Boer et al. 
2008). Daleko méně pozornosti bylo věnováno zkoumání měnících se struktur a vztahů mezi 
řízením vysokých škol a rozvojem kvality vysokého školství (Salter and Tapper, 2002). 
Podobně lze konstatovat, že velká pozornost evropských vlád a vysokoškolských systémů 
byla a je věnována Boloňskému procesu, v jehož rámci byly ESG vytvořeny. Standardy ESG 
Část 1 se však se přímo řízením vysokých škol nezabývají.  
 
Institucionální kontext 
Hlavní změny v řízení vysokých škol ve vztahu ke kvalitě  
 Mezinárodní srovnání v sedmi zemích zahrnutých do projektu došlo k závěru, že 
kromě České republiky a Nizozemska byly v posledních letech všude zaznamenány výrazné 
změny v zákonech, případně ve vládních strategiích, které se týkaly řízení vysokých škol. 
Jako příklad lze uvést Lotyšsko, kde změna zákona v roce 2011 přinesla povinnost zavést 
systém řízení kvality na vysokých školách, nebo Polsko, které je mezi zeměmi střední a 
východní Evropy jednou z nejaktivnějších v zavádění národního kvalifikačního rámce, který 
by měl být důležitým nástrojem pro rozvoj institucionálního zajišťování kvality. Příliš silné 
snahy o centralizaci ze strany státu byly silně oponovány akademickou komunitou a byly 
nakonec opuštěny.    
 S výjimkou Spojeného království a Nizozemska jsou ve všech sledovaných zemích 
vnitřní systémy zajišťování kvality na vysokých školách podporovány prostřednictvím 
národních strategií a důležitým nástrojem pro zajišťování kvality jsou v těchto zemích 
akreditační systémy. V Nizozemsku, ve Spojeném království a v Portugalsku se změny 
v zákonech orientovaly spíše na modernizace řídících struktur vysokých škol (v Portugalsku 
se změny zákona týkaly například povinné účasti externistů v řídících strukturách na úkor 
akademických pracovníků, ve Spojeném království se postupně změny zaváděly na základě 
významných koncepčních dokumentů – Daring Report (1997), Lambert Review (2003) a 
Browne Report (2010) - z nichž poslední ovlivnil současné z měny ve financování vysokého 
školství a v Nizozemí byl přijat zákon týkající se řízení univerzit a univerzit aplikovaných 
věd). 
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Vliv na kvalitu  
 Změny v zákonech nebo různých strategických dokumentech vyvolaly změny v řízení 
na institucionální úrovni. Například v Nizozemsku byl zřízen centrální výbor pro management 
na úrovni vysoké školy (na úrovni fakulty akademické ředitelství), který je poradním orgánem 
v záležitostech koncepčních a strategických, zkoušení, studijních programů a rozpočtu. Jiný 
poradní výbor reprezentující průmysl a obchod, přináší profesní vliv na rozvoj studia. Na 
všech sledovaných vysokých školách se v nějaké formě vytvořila vnitřní pracovní skupina pro 
zajišťování kvality, která vytváří vnitřní systém zajišťování kvality na základě kontinuálního 
cyklu zlepšování PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

V Portugalsku je zřetelné posílení manažerských orgánů na úkor kolegiálních, 
akademický senát se stal prakticky pouze dozorčím orgánem. Změny přinášejí napětí mezi 
centrálním řízením a součástmi vysoké školy. Vysoké školy zřídily zvláštní oddělení, která se 
zabývají zajišťováním kvalty, jako důsledek na požadavky akreditační komise.  

Požadavek polské akreditační komise na funkční vnitřní systém zajišťování kvality se 
odráží v důrazu vedení vysoké školy (rektor, senát) tímto směrem.  

Odlišný trend je možné pozorovat ve Spojeném království, kde se klade důraz na 
zjednodušení a racionalizace různých výborů (Academic Quality Sstandard Committee, 
Research Committee apod.). 
Kultura řízení 
 V této oblasti byla diskutována především možnost vhodného vyvážení procesů řízení 
směrem shora dolů a zdola nahoru. Kombinace obou přístupů byla na sledovaných vysokých 
školách nejčastějším případem. Je běžnou praxí i ve Spojeném království, přestože tlak na 
krácení rozpočtů a z toho vyplývající změny jsou procesy plánované shora dolů.    

Výzkum ukázal, že problémem je často napětí mezi centrálním vedením a 
akademickou komunitou (řadovými akademickými pracovníky). Ukázalo se to i v České 
republice, kde role centrálního managementu v řízení kvality je na některých vysokých 
školách poměrně silná a patrně oslabuje důvěru v řízení a nepodporuje tudíž rozvoj kultury 
kvality.   
 
Řízení vysoké školy a zajišťování kvality 
Role řídící struktury v institucionálním zajišťování kvalty  
 Centrální řídící proces, který se týká i zajišťování kvality, byl shledán na některých 
sledovaných českých vysokých školách, jak už bylo uvedeno výše. Akreditační proces však 
zahrnuje i řízení na střední úrovni a spolupráci s řadovými akademickými pracovníky, takže 
je možné hovořit o určitém hybridním modelu řízení shora dolů a zdola nahoru i v této 
formalizované institucionální kultuře kvality. Podobně je možné hovořit o formalizované 
kultuře kvality na polských vysokých školách, kde například konzultace s vnitřními 
zainteresovanými aktéry nebo role Programového výboru senátu může strukturu řízení 
vhodně vyvážit. V Nizozemsku a ve Spojeném království, přes určité jasné rysy centrální 
kultury řízení, je možné mluvit o hybridní kultuře v oblasti zajišťování kvality, protože je 
zaměřená především na zlepšování kvality. Ve Spojeném království je vidět, patrně především 
vlivem zvyšujícího se školného, snahu dosadit studenty do řídící struktury na všech úrovních 
řízení vysoké školy, i když na některých vysokých školách je tato snaha odvozována od 
nových přístupů ke vzdělávání, které jsou zaměřeny především na studenty. Vliv studentů je 
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vidět i v Portugalsku nebo v Lotyšsku, kde jsou názory studentů brány v úvahu při vytváření 
obsahu studia.                
Řízení a zajišťování kvality studijních programů 
 Na sledovaných vysokých školách se ukázal soulad mezi formálními mechanismy pro 
schvalování, periodickým hodnocením a monitorováním studijních programů a udělování 
titulů a potvrdila se i odpovědnost řadových akademických pracovníků. Problémem se 
ukázala být data, která nejsou shromažďována důsledně.  
 Explicitně byl ve všech zemích potvrzen úmysl zavádět výsledky učení, i když zatím 
v jednotlivých zemích ve velmi různé fázi pokroku. Ze všech případových studií jasně 
vyplynulo, že je velká pozornost věnována vývoji obsahu i struktury studijních programů. 
Podobně bylo potvrzeno, že studijní zdroje jsou dostupné a tudíž v souladu s doporučeními 
ESG, a že v některých zemích jsou sledovány velmi pečlivě prostřednictvím akreditačního 
procesu (například Lotyšsko, Portugalsko, Česká republika).        
 
Bariéry v implementaci ESG  

• V některých zemích a na jejich sledovaných vysokých školách bylo zjištěno, že za 
velkou bariéru implementace ESG je považováno velmi malé povědomí o existenci 
tohoto dokumentu (Česká republika, Lotyšsko, Spojené království, Slovensko). V  
České republice se ukázalo, že uvedené nízké povědomí o existenci ESG je do jisté 
míry způsobeno pasivní rolí státních orgánů jako je MŠMT nebo Akreditační komise, 
ve Spojeném království naopak představa, že například doporučení standardu ESG 1.1 
je pokryto zavedením národního kvalifikačního rámce. (Národní a institucionální 
úroveň).    

• Za bariéru je považována malá důvěra v centrální řízení, případně malé zastoupení 
externích partnerů v řízení institucí (Česká republika), a  i v případě hybridního 
systému jsou rysy shora uplatňovaného řízení často považovány za neprospěšné a 
nepodporující zdokonalování kvality (Nizozemsko). Bariérou může být i špatná 
komunikace mezi centrálním řízením a nižšími stupni řízení (Nizozemsko). V polském 
kontextu je za bariéru považován příklon k centrálnímu řízení z národní úrovně, který 
oslabuje motivaci k vytváření kultury kvality (Polsko). (Národní a institucionální 
úroveň).   

Za další bariéry bylo považováno: 
• Příliš mnoho podnětů pro tvorbu systémů řízení a strategických rozhodování a důkazy 

toho, že současné řízení vysokého školství nedostatečně reflektuje komplexitu tohoto 
vzdělávacího sektoru (Spojené království). (Národní a institucionální úroveň). 

• Malá motivace akademických pracovníků k implementaci změn (Slovensko), případně 
z toho plynoucí nečinnost a lhostejnost akademických pracovníků (Lotyšsko). 
(Institucionální úroveň). 

• Stále nedostatečné porozumění třístupňové struktuře studia, nedostatečná praxe a 
metody v této oblasti, malá flexibilita studia (Polsko). (Institucionální úroveň).     

 
Příklady dobré praxe 
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• Za příklad dobré praxe je považována diverzita vnitřních systémů zajišťování kvality 
v České republice, dokládaná existencí různých hodnotících systémů například na 
jednotlivých fakultách vysoké školy nebo i různé elementy neformálních součástí 
hodnotících systémů a naproti tomu centralizovaný a formálně řízený systém 
zajišťování kvality na jiné vysoké škole.   

• Dalším příkladem dobré praxe je portugalská akreditační komise, která svými návody 
pomáhá k rozvoji systémů zajišťování kvality na jednotlivých vysokých školách a 
dokládá tím soulad  nejen s doporučeními ESG, ale například i se strategickými 
dokumenty EUA.  

• Zajímavým příkladem propojení/vzájemného působení centrálního řízení kvality a 
přístupem shora dolů na úrovni institucí je holandský systém zajišťování kvality. 
Akreditace je součástí řízení shora dolů, zatímco konzultační proces a PDCA systém 
na jednotlivých vysokých školách je přístup zdola nahoru, podporující zdokonalování 
kvality.  

• Příkladem dobré praxe je účast studentů na řízení vysokých škol obecně, který lze 
dokumentovat na příkladech z Polska, Lotyšska a České republiky.  

• Polský příklad silného tlaku na zavádění výstupů z učení, který byl ze strany 
národního managementu podpořen konzultacemi a asistencí pro akademické 
pracovníky, mohl být do určitého stupně považován za příklad dobré praxe. Ukázalo 
se však, že příliš velký tlak se snadno změnil na bariéru.     

 
Názor externích hodnotitelů  
 Hodnotící zpráva popisuje výsledky výzkumu, který se týkal řízení vysokých škol 
v souvislosti s rozvojem systémů vnitřního hodnocení kvality. Shrnuje poznatky uvedené 
v národních studiích zemí účastnících se projektu a doplňuje charakteristiky a vlivy 
současného prostředí, v němž se systémy vnitřního zajišťování kvality vyvíjejí. Jde o 
narůstající tlak na odpovědnost vysokých škol za kvalitu poskytovaných činností, který 
v některých zemích podle hodnotitelů ústí v horečný a příliš hektický rozvoj agentur pro 
zajišťování kvality, soustředěných na svůj vlastní vnitřní život a upřednostňujících velmi silný 
(a nevhodný) důraz na procesy před obsahem zajišťování kvality. Připomínají závažný vliv 
rozvoje globálních rankingů, jejichž rozsáhlá podpora vyplývá z dosud nezkoumaného a 
nepotvrzeného přesvědčení, že mohou k rozvoji kvality přispívat, zatímco jejich role by spíše 
mohla sloužit technokratickému vyjádření kvality jako zodpovědnosti za výsledky činnosti 
vysokých škol.  
 Národní studie popisují napětí mezi kolegiálním a manažerským řízením, resp. napětí 
mezi řídícími procesy vedenými shora dolů a zdola nahoru a mezinárodní hodnotitelé 
doporučují věnovat tomuto vztahu více pozornosti. Uvádějí, že není zcela jasné, zda jsou 
procesy řízení důsledkem vládní politiky (požadavku tuto politiku akceptovat) nebo zda jde o 
způsob, kterým vysoké školy interpretují zajišťování kvality. Stejně tak by podle nich mělo 
být více pozornosti věnováno výzkumu, zda centrální řízení vede skutečně k nedostatku 
motivace mezi akademickou komunitou nebo dokonce k netečnosti a lhostejnosti a zda je 
napětí možné vysvětlit rozporem mezi tradičním a moderním pohledem na vysokou školu 
řízenou akademiky. 
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 Hodnotitelé doporučují dále pokračovat ve výzkumu, který by se v širších spojitostech 
věnoval příliš jednoduchému tvrzení, že budování a rozvoj kultury kvality v instituci přímo 
vyplývá z uznání akademických hodnot a zdola nahoru rozvíjených procesů zajišťování 
kvality. K úvaze nabízejí též zkoumat míru porozumění mezinárodní konkurenceschopnosti 
uvnitř vysoké školy na všech úrovních a její propojení se systémy vnitřního zajišťování 
kvality.         
 
 
D. Závěr se změřením na českou situaci     
 Z mezinárodní komparativní studie vyplývá,  jako v řadě jiných tematik, které byly 
v oblasti institucionálního zajišťování kvality sledovány, že v jednotlivých zemích projektu, 
ale i na jednotlivých sledovaných vysokých školách, je velká diverzita. Přesto je vidět, že 
některé bariéry zdůrazňované na mezinárodní úrovni platí pro Českou republiku prakticky  
stejně.   
 Malé povědomí o existenci ESG bylo z výzkumu potvrzeno prakticky na všech 
sledovaných vysokých školách, což v České republice plně platí. Z mezinárodního srovnání  
prakticky nevyplývalo, že existuje rozdíl mezi řadovými pracovníky, kteří o ESG vůbec 
nevědí, a mezi vedoucími pracovníky, kteří (alespoň někteří a alespoň zčásti) informováni 
jsou. Netypický je příklad českých studentů–senátorů, kteří pracují v Radě vysokých škol. 
Jejich mezinárodní zkušenosti, znalosti různých dokumentů a aktivit jsou velmi dobré, a tudíž 
jsou obeznámeni i s ESG. Plyne z toho však další bariéra, kterou je komunikace uvnitř 
vysokých škol, protože tito studenti by při dobře fungující komunikaci měli možnost 
ovlivňovat akademickou komunitu, což se zcela jasně neděje.  
 Pasivní roli národních orgánů (včetně Akreditační komise) naopak v mezinárodním 
srovnání ukazovaly pouze výsledky z výzkumu na českých vysokých školách, podobně jako 
nezájem zaměstnavatelů a dalších externích partnerů, který také ukazoval pouze český 
výzkum.  
 Mezinárodní srovnání ukázalo velmi důležitou a velmi často zmiňovanou bariéru 
nedůvěry, nalézanou na různých úrovních a z různých důvodů. Na mezinárodní úrovni byla 
nejčastěji citována nedůvěra plynoucí z centralizovaného, shora dolů uplatňovaného řídicího 
procesu. České vysoké školy v tomto spojení zdůrazňovaly nedůvěru plynoucí z nárůstu 
dodatečné práce, byrokracie, případně i z potřeby vysokých finančních prostředků, které by 
bylo třeba do procesů zajišťování kvality vkládat.             

Mnoho podnětů plynoucích z různých strategických dokumentů bylo na českých 
vysokých školách zmiňováno spíše v jiných tematických oblastech, zejména v části 5.1, která 
se zabývala národní strategií, přesto lze tento problém zmínit i v souladu s tím, co bylo 
zjištěno z mezinárodního výzkumu v oblasti řízení vysokých škol.      
 Malá motivace akademických pracovníků vedoucí až ke lhostejnosti a nečinnosti je 
v českém prostředí spojována s přetížením nejen pracovními povinnostmi, ale především stále 
narůstající administrativou, výkaznictvím apod.   
 Nedostatečné porozumění třístupňové struktuře studia a malá flexibilita studia 
zmiňované na polských vysokých školách nebyly na českých vysokých školách uváděny. 
Tyto záležitosti však zcela jistě s řízením vysoké školy i řízením procesů zajišťování kvality 
souvisí i v České republice a měly by být důležitou tematikou k výzkumu.  
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 Zajímavé je pojetí centrálního řízení zajišťování kvality na jedné ze zkoumaných 
českých vysokých škol, které bylo v české studii uváděno jako příklad dobré praxe. 
Z mezinárodního výzkumu vyplývá, že by se při přecenění centrálního řízení snadno mohlo 
stát z příkladu dobré praxe bariérou. Tato souvislost zcela jistě stojí minimálně za další 
diskusi, ale z pohledu velmi fundovaného názoru externích hodnotitelů na vztah mezi 
centrálním řízením a motivací pracovníků nebo vytváření napětí mezi různými řídícími 
úrovněmi by bylo vhodné  tyto souvislosti dále zkoumat.           
 
 
5.5. Vnitřní a vnější aktéři 
 
A. Národní kontext 
 Národní kontext týkající se reprezentace zainteresovaných aktérů v institucionálních 
orgánech vysokých školách je určen Zákonem o vysokých školách. Ten specifikuje tři typy 
orgánů složených z různého spektra zainteresovaných aktérů, které mají vliv na řízní vysoké 
školy i na institucionální zajišťování kvality. Na veřejných vysokých školách jsou to 
akademické senáty, vědecké rady a správní rady. 
 Akademický senát je zřizován na úrovni vysoké školy i na úrovni fakult. „Akademický 
senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. 
Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří 
studenti.“ (Zákon o vysokých školách, § 8, odst. 1). Členství, založené na volbě akademickou 
obcí (akademičtí a výzkumní pracovníci plus studenti vysoké školy), je neslučitelné s funkcí 
rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je nejvýše tříleté.  

Akademický senát veřejné vysoké školy má řadu významných pravomocí, které se 
zajišťováním  kvality úzce souvisejí:   

• schvalování vnitřních předpisů vysoké školy a jejích součástí (fakulty, vysokoškolské 
ústavy), 

• schvalování rozpočtu a kontrola využívání finančních prostředků vysoké školy,  
• schvalování návrhů rektora na jmenování a odvolávání nominaci a uvolňování členů 

vědecké rady vysoké školy, 
• schvalování podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které nejsou 

poskytovány jednotlivými fakultami, 
• schvalování dlouhodobého záměru a výroční zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření 

vysoké školy, 
• schvalování hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem, 
• vyjadřování názoru k podnětům a stanoviskům správní rady vysoké školy, 
• usnášení se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě podání návrhu na jeho odvolání 

z funkce  
 Akademické senáty fakult mají nejméně devět členů, z nichž nejméně jednu třetinu a 
nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Zákonem stanovené kompetence fakultních senátů a 
funkční období jejich členů jsou analogické s akademickým senátem vysoké školy, 
s výjimkou schvalování hodnocení kvality činností fakulty, které není od fakultních senátů 
požadováno. Co se týče studijních programů uskutečňovaných fakultou, akademický senát 
fakulty se k nim vyjadřuje, ale schvalovací funkce je v pravomoci fakultní vědecké rady. 
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Zasedání akademického senátu vysoké školy i fakultních senátů jsou veřejně přístupná. Rektor 
nebo děkan mají právo vystoupit na zasedáních akademického senátu vysoké školy nebo 
fakultních senátů, kdykoliv o to požádají. 
 Vědecká rada je ustavovaná opět na úrovni vysoké školy a na úrovni fakult. Členové 
vědecké rady vysoké školy, jmenovaní a odvolávaní uvolňovaní rektorem po schválení 
akademickým senátem, jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje 
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Nejméně 
jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby, než členové akademické obce příslušné 
veřejné vysoké školy (ve skutečnosti bývá počet externích členů o něco vyšší). Jejich 
zaměstnání nebo funkce nejsou zákonem specifikovány. Předsedou vědecké rady vysoké 
školy je rektor.  
 Vědecká rada vysoké školy: 

• projednává dlouhodobý záměr vysoké školy, 
• schvaluje studijní programy (způsobilost studijních programů k jejich předložení k 

akreditaci Akreditační komisí) pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké 
rady nebo umělecké rady fakulty, 

• vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení 
v rozsahu stanoveném zákonem. 

 Pravidla pro jmenování členů vědecké rady fakulty a pro její složení a kompetence 
jsou analogická těm, která platí pro vědeckou radu vysoké školy. V oblasti řízení ke 
jmenování profesorem a habilitačního řízení je zodpovědnost mezi vědeckou radou fakulty a 
vědeckou radou vysoké školy rozdělena. Vědecká rada vysoké školy je primárně zmocněna 
garantovat řízení ke jmenování profesorem, kdežto zodpovědnost za habilitační řízení spadá 
do kompetence odpovídající fakultní vědecké rady. 
 Většina externích členů vědecké rady vysoké školy nebo fakulty patří do 
akademického prostředí jiných vysokých škol nebo ústavů Akademie věd (zpravidla profesoři 
nebo docenti). Jsou však mezi nimi i významní odborníci v daném oboru z průmyslu a dalších 
institucí praxe, které mohou hrát (kromě jiného) klíčovou roli v zaměstnávání absolventů.  
 Správní rada nepůsobí na rozdíl od akademických senátů nebo vědeckých rad na 
fakultní úrovni, takže je na veřejné vysoké škole jenom jedna. Správní rada má minimálně 
devět členů, které po projednání se rektorem příslušné vysoké školy jmenuje a odvolává 
ministr školství. Ve správní radě by měli být podle „přiměřeně zastoupeni zejména představitelé 
veřejného života, územní samosprávy a státní správy“ (Zákona o vysokých školách, § 14, odst. 
1). Členové správní rady, jmenovaní na dobu šesti let, nemohou být zaměstnanci dané veřejné 
vysoké školy. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a kvestor má právo se zúčastnit zasedání 
správní rady. Kompetence rady spočívají zejména ve vydávání předchozího písemného souhlasu 
k právním úkonům týkajícím se akvizice nemovitých nebo movitých věcí (od určité zákonem 
stanovené hodnoty). Dále mají její členové právo se vyjadřovat k dlouhodobému záměru vysoké 
školy a dávat podněty a vyjadřovat stanoviska rektorovi v záležitostech týkajících se činnosti 
vysoké školy, včetně mechanismů zajišťování/řízení kvality. V praxi je však toto právo užíváno 
spíše zřídka.  
 Uvedený přehled zákonných pravomocí orgánů veřejné vysoké školy, tj. 
akademických senátů, vědeckých rad a správní rady, ukazuje také jejich kompetence a vliv na 
vnitřní zajišťování kvality. Za zajišťování kvality studijních programů, k jejichž návrhům se 
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vyjadřují fakultní senáty, zodpovídají fakultní vědecké rady. Za studijní programy (většinou 
doktorské) poskytované specializovanými vysokoškolskými ústavy/centry, které jsou v 
působnosti rektorátu, zodpovídá vědecká rada vysoké školy, která tyto programy schvaluje, 
zatímco akademický senát vysoké školy se k jejich návrhům vyjadřuje. 
 Značnou roli v  akreditaci studijních programů hraje kvalifikace akademických 
pracovníků na vysoké škole, vyjádřená počty profesorů a docentů, kteří obecně působí jako 
garanti jednotlivých studijních programů (File et al. 2006). Role vědecké rady vysoké školy a 
fakultních vědeckých rad v procesech jmenování profesorů nebo habilitací se tímto způsobem 
nepřímo v posouzení kvality studijních programů uplatňuje. Akademický senát na úrovni 
vysoké školy i fakulty může uplatnit svůj vliv na vnitřní zajišťování kvality prostřednictvím 
schvalování dlouhodobého záměru vysoké školy, případně dlouhodobých záměrů fakult, které 
se obecně a především v koncepční rovině otázkami kvality zabývají. Akademický senát 
schvaluje výroční zprávy vysoké školy/fakulty, které by měly v souladu se zákonem o 
vysokých školách informovat o vnitřním zajišťování kvality a jeho výsledcích, a implicitně 
tak  uplatňuje svůj vliv v této oblasti. Velmi důležitým vnitřním aktérem pro zajišťování 
kvality může být i správní rada, která by mohla přinášet různé náměty, iniciovat potřebné 
změny a zejména zprostředkovat zájmy zaměstnavatelů a dalších partnerů.  
 Pokud jde o soukromé vysoké školy, Zákon o vysokých školách nespecifikuje jejich 
vnitřní orgány ani zastoupení zainteresovaných aktérů a ponechává tyto záležitosti 
v kompetenci školy. Požaduje však, aby soukromá vysoká škola po zřízení těchto orgánů 
konkretizovala jejich kompetence ve vnitřních předpisech. Řídící orgány soukromé vysoké 
školy a jejich kompetence se tak mohou výrazně lišit v závislosti na typu právnické osoby 
příslušné vysoké školy. Většina soukromých vysokých škol má správní radu (působící pod 
různými názvy), jejíž členové jsou jmenováni zakladatelem/zřizovatelem instituce. Soukromé 
vysoké školy mají zpravidla také vědeckou/akademickou radu, jmenovanou a odvolávanou 
rektorem. Činnosti těchto rad pokrývají činnosti příslušných řídících orgánů veřejných 
vysokých škol, ale často jsou jinak přerozděleny. Na rozdíl od veřejných vysokých škol, kde 
studenti působící v akademických senátech mohou výrazným způsobem ovlivňovat chod 
školy, je možnost jejich účasti na řízení soukromé vysoké školy většinou velmi limitovaná, 
někdy ani neexistuje.  
 Jak veřejným, tak i soukromým vysokým školám je dána zákonná možnost jmenovat 
externí zainteresované aktéry do komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby 
bakalářských a diplomových prací a disertací, které jsou rozhodující pro udělení titulů 
absolventům bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů. Většina 
vysokých škol této možnosti využívá, ale skutečnost je jak mezi vysokými školami, tak mezi 
fakultami, případně i dalšími součástmi velmi rozdílná. 
 V případě studijních programů zdravotnického zaměření (včetně lékařských) ukládá 
Zákon o vysokých školách předkladateli žádosti o akreditaci, aby k ní připojil stanovisko 
ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání. 
Získat kladné stanovisko nebývá snadné a ministerstvo zdravotnictví zde hraje roli silného a 
vlivného zainteresovaného aktéra..  
 Všechna tato výše uvedená pravidla daná Zákonem o vysokých školách nebyla v 
posledních pěti letech měněna.    
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 Kromě zákonně ustavených orgánů, které se vyslovují k institucionálnímu zajištění a 
řízení kvality, existuje také prostor pro neformální vytváření různých kolegií, poradních sborů 
apod., v nichž mohou být zainteresovaní aktéři zastoupeni. Poradní orgány rektora nebo 
děkana obvykle působí na každé veřejné vysoké škole/její součásti i na většině soukromých 
vysokých škol. Jejich členové jsou jmenováni rektorem/děkanem a většinou zahrnují blízké 
spolupracovníky rektora nebo děkana, tj. prorektory a děkany v prvém případě, a proděkany a 
vedoucí kateder/ústavů ve druhém případě. Na rektorátní úrovni je velmi často přítomen 
kvestor a na fakultní úrovni tajemník fakulty. V rostoucí míře je obvyklé, že se členy 
uvedených poradních orgánů stávají také zástupci studentů.  
 
B. Zainteresovaní aktéři a vnitřní zajišťování kvality na jednotlivých sledovaných 
vysokých školách 
 
Institucionální pravidla pro účast zainteresovaných aktérů v rozhodovacích nebo poradních 
orgánech zabývajících se zajišťováním kvality na vysokých školách; změny v posledních 
pěti letech  
 VŠ A má pravidla, která vedou k začlenění a spoluúčasti zainteresovaných aktérů v 
orgánech zodpovědných za institucionální zajišťování kvality, uvedena ve svém statutu. 
Pravidla týkající se kompetencí a složení správní rady sledují ustanovení Zákona o vysokých 
školách a v posledních pěti letech nebyla modifikována. Totéž platí o kompetencích a složení 
akademických senátů a vědeckých rad VŠ A. Proto studenti představují jednu třetinu všech 
členů senátu, nebo také o něco více, což jsou případy fakultních senátů. Obdobně je tomu s 
externími členy vědeckých rad, kteří také tvoří jednu třetinu celkového počtu členů. VŠ A 
tradičně rozvíjí partnerství s některými průmyslovými podniky, jejichž představitelé mají 
určitý vliv na zaměření bakalářských a diplomových prací, disertací a obsahu kurzů, zvláště je 
však významné jejich začlenění do výukových činností. 
 Institucionální pravidla VŠ B o členství zainteresovaných aktérů v rozhodovacích 
orgánech jsou rovněž uvedena ve statutu školy. Důležité otázky jsou neformálně diskutovány 
na zasedáních poradních orgánů rektora nebo děkanů, kterých se neúčastní představitelé 
studentů. Spoluúčast studentů je tak limitována na akademické senáty, ve kterých studenti ze 
zákona tvoří minimálně jednu třetinu členů. 
 Na VŠ C jsou pravidla, která se týkají začlenění zainteresovaných aktérů do orgánů 
zabývajících se zajišťováním kvality, různá v závislosti na tom, je-li status zainteresovaných 
aktérů stanoven zákonem, nebo je-li spojován s aktivitami, které instituce iniciuje sama, aby 
zlepšila kvalitu svých činností. V prvém případě, který se týká akademických senátů, 
vědeckých rad a správní rady, odpovídají příslušná pravidla národní legislativě. Během 
posledních let se tato pravidla nezměnila.  
 Změnil se však status zainteresovaných aktérů, jejichž kompetence v institucionálním 
zajišťování a řízení kvality jsou určovány samotnou VŠ C. Tyto kompetence se týkají zvláště 
představitelů absolventů, zaměstnavatelů a profesních asociací, kteří se intenzivněji účastní 
navrhování studijních programů, určování profilu absolventů a zastávají činností školitelů 
studentů doktorských programů. Velký význam je přikládán též poradním orgánům rektora 
nebo děkanů. Tyto orgány, které zahrnují rovněž kvestora, kancléře (orgán rektora) nebo 
tajemníky fakult (orgány děkanů), slouží k neformálnímu posuzování pokynů (postupně 
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vydávaných v instituci nebo v její součásti) nebo dokumentů strategického charakteru 
(dlouhodobé záměry a jejich aktualizace, případně jiné dokumenty). Jestliže tyto materiály 
podléhají schválení příslušného řídícího orgánu (většinou akademického senátu), jeho 
členové, včetně studentů, se také účastní zasedání poradního orgánu. V zajišťování kvality 
instituce hraje speciální roli univerzitní Útvar kvality, vytvořený vedením školy k tomu, aby 
působil jako poradní orgán v záležitostech kvality. Útvar kvality je tvořen speciálně 
školenými pracovníky a na jeho činnost dohlíží Rada pro kvalitu, založená v roce 2009, 
jejímiž členy jsou představitelé vrcholového managementu vysoké školy, Útvaru kvality a 
zástupci jednotlivých fakult. V posledních letech se zintenzívnila spolupráce VŠ C s dalšími 
vysokými školami sídlícími ve stejném městě. Zvláště to platí o uskutečňování velkých 
výzkumných projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, do nichž jsou jako partneři 
začleňovány vysoké školy na základě zvláštních smluv. 
 Postavení zainteresovaných aktérů v institucionálních rozhodovacích a poradních 
orgánech zodpovědných za zajišťování kvality na VŠ D souvisí s jejím statusem obecně 
prospěšné společnosti vlastněné dvěma zakládajícími organizacemi. K institucionálnímu 
zajišťování kvality se v souladu se statutem VŠ D vyjadřuje rektor, správní rada, dozorčí rada, 
vědecká rada a děkani. Rektor je jmenován správní radou, jejíž členové jsou postupně střídavě 
jmenováni oběma zakladateli na období tří let. Na činnosti VŠ D dohlíží dozorčí rada, která je 
opět jmenována zakladateli. Členové obou rad jsou vesměs z podnikatelského prostředí. 
Správní rada vykonává také kompetence akademického senátu školy, avšak bez zastoupení 
studentů. Vědecká rada je zodpovědná, podobně jako vědecké rady veřejných vysokých škol, 
za schvalování studijních programů k jejich předložení k programové (re-) akreditaci. V 
důsledku stále výraznější soutěže o uchazeče o studium mezi soukromými a také veřejnými 
vysokými školami orientovanými na podnikání, udržuje VŠ D časté kontakty s absolventy a 
představiteli zaměstnavatelů. Získává od nich též zpětnovazební informace o kvalitě studia, 
přičemž někteří členové zaměstnavatelských organizací jsou činní jako členové komisí u 
státních závěrečných zkoušek a jako školitelé doktorských studentů. 
 
Oficiální a skutečné zastoupení zainteresovaných aktérů v rozhodovacích orgánech 
vysokých škol; případné změny v posledních pěti letech  
 Na VŠ A je oficiální a skutečné zastoupení zainteresovaných aktérů v rozhodovacích 
orgánech stejné. Senát VŠ A má 24 členů, z nichž je 8 (tedy jedna třetina)) studentů 
(v současné době jsou všichni studenty doktorského studia), ostatní členové jsou akademičtí 
pracovníci. Fakultní akademické senáty mají podobné složení, se zastoupením studentů o 
něco vyšším, než je zákonné minimum (35-40 % ). Vědecká rada VŠ A má celkem 36 členů, 
z nichž 13 (36 %) jsou externí členové, většinou z jiných vysokých škol nebo z ústavů 
Akademie věd ČR; dva členové vědecké rady jsou z průmyslových podniků a jeden z MŠMT. 
Podobná situace je ve vědeckých radách fakult, přičemž externí členové mají opět převážně 
akademický/vědecký profil. Správní rada má devět členů, a všichni, v souladu se zákonem, 
jsou pracovníci z jiných institucí. Se změnou rektora v roce 2012 se poněkud změnilo i 
složení vědecké rady vysoké školy, což je v takových případech na českých vysokých školách 
dosti obvyklá praxe.  
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 Diskuse ke složení jednotlivých orgánů vysoké školy s respondenty VŠ A přinesla 
řadu zajímavých názorů, které se často příliš neliší od názorů respondentů z ostatních 
sledovaných vysokých škol.  
 Podle některých respondentů je problémem zastoupeni špičkových odborníků 
v akademických senátech – ti totiž nemají často zájem nechat se do těchto orgánů volit. 
Zastoupení studentů v senátech si akademičtí pracovníci spíše chválí, i když ani v případě 
studentů často není o práci v senátu velký zájem a volby nejsou příliš reprezentativní. 
Pozitivní náhled na studentské senátory argumentuje tím, že studenti mají o školu zájem, 
nejsou konzervativní, mají nové nápady a zájem nacházet nové cesty k řešení problémů. 
Většina respondentů si uvědomuje problém kolektivní odpovědnosti, což je situace senátu, i 
to, že senát neřídí „denní činnosti“ a tudíž nemá v těchto záležitostech zkušenosti jako mají 
řídící pracovníci na úrovni školy i fakult. Významná je role studentů-senátorů v možnosti 
vyjadřovat se ke kvalitě činností vysoké školy a přinášet tak zpětnou vazbu od této skupiny 
zainteresovaných osob.  
 Vědecká rada má podle respondentů obecně velký vliv na zajišťování kvality, protože do 
její kompetence patří schvalování studijních programů a rozsáhlá působnost v habilitačním řízení 
a v řízení ke jmenování profesorem. K roli externistů ve vědeckých radách se respondenti 
vyjadřovali vesměs pozitivně a zpětnou vazbu od těchto odborníků považují za velmi cennou. 
Složení vědecké rady školy i fakult ukazuje, že mezi externisty převažují akademičtí pracovníci 
z jiných vysokých škol a ústavů Akademie věd, což bylo shledáno prakticky na všech 
sledovaných vysokých školách. Zajímavou skutečností je téměř pravidelné zastoupení 
slovenských odborníků, které se rovněž prokazuje u VŠ B.     
 Respondenti se domnívají, že členové správní rady se nemohou plně zabývat problémy 
vysoké školy, ani je v plném rozsahu pochopit a tudíž ani o nich rozhodovat (z toho vyplýval i 
rezervovaný postoj k návrhu změnit v nové právní úpravě pravomoci správní rady z poradních 
na rozhodovací). Jsou převážně toho názoru, že externí vlivy by měly být (jsou ) inspirací, 
která se může do rozhodovacích procesů postupně přenést, a v tom vidí velký potenciální 
přínos správní rady. Vyjádřili též názor, že vliv správní rady může být daleko důležitější a 
rozsáhlejší u škol v regionech, kde si jak místní samospráva tak zaměstnavatelé existenci 
vysoké školy náležitě uvědomují, jsou ochotní ji podporovat a spolupracovat s ní. Realita 
v Praze je podle nich diametrálně odlišná. Studenti se domnívají, že kompetence správní rady 
se může projevovat jinak na vysokých školách velkých a malých, případně jednooborově 
zaměřených. Správní rada vybavená většími kompetencemi by mohla podle nich u velkých 
škol přispívat k jejich integritě. Za velmi důležitý pokládají respondenti jak současný tak 
zejména budoucí (navrhovaný) mechanismus jmenování správní rady, který by měl odstranit 
obavy z negativních jevů, jako je například příliš velký vliv průmyslových podniků, 
potenciální možnost korupce apod. Za zřejmý pozitivní charakter správní rady by pokládali 
zastoupení bývalých absolventů dané vysoké školy. V rozhovorech zazněl i problém 
celospolečenského klimatu, stále horšího korupčního prostředí, chybějící přirozená motivace, 
kterou společnost neuznává apod. V tomto světle se pak zpětná vazba zejména státních 
zaměstnanců, politiků a významných manažerů silně problematizuje.  
 VŠ B má akademický senát vysoké školy složený z 24 senátorů, třetina míst je 
obsazována zástupci studentů. Fakultní senáty mají stejné složení. Správní rada VŠ B má 15 
členů, přičemž pět z nich jsou zastupitelé/úředníci celostátních nebo místních orgánů 
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(parlament, městská rada, finanční úřad) a dalších pět jsou odborníci z místního 
podnikatelského prostředí. Zbývajících pět členů bylo nominováno a vybráno na základě 
jejich veřejně prospěšné činnosti. Vědecká rada VŠ B má 36 členů, z nichž 12 (jedna třetina) 
členů jsou pracovníci z jiných vysokých škol nebo výzkumných institucí. Složení současné 
vědecké rady odpovídá statutárnímu pravidlu vyváženého zastoupení všech hlavních oblastí 
vzdělávání na VŠ B. Výjimkou na úrovni fakult je složení vědecké rady Právnické fakulty, 
která má přes 50 % (tj. 10) externích členů z celkových 18 členů, přičemž 5 z nich jsou soudci 
nebo advokáti. Je zajímavé, že každá vědecká rada (vědecká rada školy ale také fakultní 
vědecké rady) má člena slovenské národnosti (externího nebo interního). 
 Akademický senát VŠ C má celkem z 27 členů. Příslušné statutární pravidlo stanoví, 
že každá fakulta/ústav deleguje dva akademické pracovníky a jednoho zástupce studentů do 
jedné z příslušných komor (komory akademických pracovníků a studentské komory). Volební 
pravidla také uznávají status náhradníka za člena senátu, který z nějakých důvodů svou 
činnost ukončí. Náhradníkem může být kandidát, který získá minimum předem stanoveného 
počtu hlasů v odpovídajících volbách (školních, fakultních). Vědecká rada VŠ C má 39 členů, 
přičemž 41 % (tj. 16) členů jsou externisté (6 z nich jsou odborníci z mimoakademického 
prostředí). Správní rada VŠ C má mít oficiálně 15 členů, avšak v posledních letech měla jen 
14 členů, což bylo patrně způsobeno rozdílností názorů na nominaci jednoho člena rady mezi 
rektorem a ministrem. V květnu 2012 byl jmenován patnáctý člen, takže reálné zastoupení se 
vyrovnalo zastoupení nominálnímu.  
 Z analýzy založené na informacích získaných z rozhovorů vyplývá, že faktické složení 
vědeckých rad bylo ve většině případů v souladu s oficiálními statutárními požadavky, avšak 
reálné složení některých fakultních akademických senátů se do určité míry odlišovalo od 
statutárních pravidel (senáty měly nižší počet členů, než předpisoval statut), což mohlo mít 
vážné právní dozvuky například v případě voleb děkanů, nicméně k žádným stížnostem 
z tohoto důvodu nedošlo. 
 Jak bylo dříve uvedeno, uspořádání rozhodovacích orgánů soukromé VŠ D se odlišuje 
od veřejných vysokých škol a během posledních let se nezměnilo. Soukromá VŠ D tak má 
šestičlennou správní radu s tříletým funkčním obdobím a tříčlennou dozorčí radu. Členové 
těchto dvou orgánů, jmenovaní zakladateli VŠ D, jsou z podnikatelské sféry. Vědecká rada 
školy je složena celkem z 27 členů, z nichž jedna třetina (9 členů) jsou externisté. Místa 
v radě jsou obsazována profesory, docenty nebo významnými osobnostmi studijních oborů 
vyučovaných na VŠ D, ale i významnými osobnostmi státní správy.  
 
Účast zainteresovaných aktérů v rozhodovacích nebo poradních orgánech vysoké školy 
zabývajících se zajišťováním kvality nad rámec daný oficiálními předpisy 
 Poradní orgány se zastoupením zainteresovaných aktérů působící na neformální bázi a 
zabývající se kromě jiného i zajišťováním kvality, jsou vesměs poradními orgány rektora 
nebo děkanů.  
 Na VŠ A, B a C je poradní orgán rektora vesměs velmi podobně složen z prorektorů, 
děkanů, předsedy akademického senátu školy (reprezentujícího akademické pracovníky), 
studentského senátora a kvestora, případně některých dalších osobností. Například poradní 
orgán rektora VŠ A má 14 členů v následujícím složení: rektor, čtyři prorektoři, čtyři děkani, 
vedoucí vysokoškolského ústavu, kvestor, předseda a zástupce studentů z akademického 
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senátu vysoké školy a zástupce odborů. Analogicky je poradní orgán děkana působící na VŠ 
C je složen z proděkanů, vedoucích ústavů/kateder, fakultního tajemníka a předsedy 
fakultního senátu, přičemž počet jeho členů, který souvisí s velkostí školy, se pohybuje 
obvykle mezi 9 až 15.  
 Neformální agenda poradního orgánu děkana zahrnuje většinou posuzování 
přijatelnosti obsahu a formy studijních programů (a jejich kurzů), které mají být předloženy k 
diskusi v akademickém senátu fakulty a poté ke schválení ve fakultní vědecké radě. Kladné 
posouzení znamená, že návrh může být po schválení a podpisu rektora předložen k (re) 
akreditaci Akreditační komisi.  

Pokud jde o zajišťování kvality habilitačního řízení, je agenda poradního orgánu 
rektora převážně zaměřena na debaty o schopnostech kandidátů v případech, kdy výsledek 
hlasování vědecké rady fakulty je velmi těsný nebo v případech jiných pochybností o průběhu 
habilitačního řízení (mohou např. existovat pochybnosti o kvalitě habilitační práce, nebo 
kandidát může vyjádřit svůj úmysl podat oficiální stížnost proti průběhu habilitačního řízení). 
Jestliže je v poradním orgánu přijat neformální závěr, je celý případ postoupen vědecké radě 
vysoké školy, aby o něm mohlo být formálně rozhodnuto. Poněvadž docenti velmi často 
působí jako garanti kvality bakalářských a magisterských programů, diskuse v poradních 
orgánech rektora nebo děkana mohou mít významné důsledky pro institucionální procesy 
zajišťování kvality.  
 Složení poradních orgánů rektorů a děkanů na veřejných VŠ A, B, C ukazuje, že tyto 
orgány působí bez externích zainteresovaných aktérů. Jak to však naznačují doklady z VŠ A, 
jsou externí zainteresovaní aktéři, tj. zástupci podnikové sféry zváni do jiných seskupení 
působících na neformální bázi. Zvláště se to týká rad ředitelů podniků zřízených v některých 
ústavech VŠ A.  
 Další platformy pro neformální diskuse přestavují schůzky skupin učitelů, které 
doplňují schůzky vedoucích těchto skupin s tajemníkem fakulty, proděkanem pro studijní 
záležitosti a schůze a porady kateder. Jestliže jsou osobnosti z podnikové sféry zapojeni jako 
učitelé dané katedry, účastní se, v závislosti na své pozici, i některých z těchto schůzí.  
 Pro VŠ C jsou významná i setkání děkanů příbuzných fakult České a Slovenské 
republiky. Jde například o setkání děkanů strojních, nebo elektrotechnických fakult, které se 
konají jednou za rok, vždy na některé ze zúčastněných fakult. Na programu je obvykle 
projednání zásadních problémů spojených s danou oborovou skupinou, ale i konkrétních 
kurikulárních záležitostí.  
 Žádný z orgánů zainteresovaných aktérů s neformálními kompetencemi nepůsobí na 
soukromé VŠ D. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že různé poradní orgány i jiná neformální uskupení, se 
zabývají tematikami a činnostmi (habilitační a profesorská řízení, struktura a obsah studijních 
programů, schůzky s proděkany pro studijní záležitost a tajemníky fakult), které se kvality 
vzdělávací činnosti významně dotýkají a mohou ji proto významně ovlivňovat.   
 
Vliv názorů zainteresovaných aktérů  na profil absolventa, výsledky učení, požadavky ke 
zkouškám a úpravy obsahu studijních programů, na získávání měkkých a podnikatelských 
dovedností a na vnitřní procesy zajišťování kvality. 
Profily absolventů, výsledky učení 
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 Specifikace profilu absolventů spolu s odpovídajícími výsledky učení je povinnou 
součástí každého studijního programu předkládaného k re-akreditaci. Je však potřeba 
poznamenat, že dosud tyto specifikace nebyly propojeny s deskriptory národního 
kvalifikačního rámce, protože v této záležitosti byla teprve nedávno zahájena pilotní fáze 
ověřování na národní úrovni. Explicitním záměrem některých vysokých škol je proto 
analyzovat obsah svých studijních programů a propojovat je s národním kvalifikačním 
rámcem (VŠ A, C), přičemž VŠ C se účastní zmíněného pilotního ověřování. S ohledem na 
současnou převažující praxi, všechny čtyři sledované vysoké školy využívají v rozdílné míře 
názory dvou skupin externích zainteresovaných aktérů: profesionálů s praktickou zkušeností v 
daném oboru, kteří se podílejí na výuce, a externích odborníků z nejrůznějších oblastí,  pokud 
zasedají ve správní radě, nebo ve vědeckých radách. Začlenění obou skupin je zřetelnější v 
případě studijních programů připravujících na regulovaná povolání (ošetřovatelství, lékařství, 
právo) a také teologie na  VŠ B, nebo v případě výrazně aplikačně orientovaných programů, 
které uskutečňují většinou (nikoli však výlučně) VŠ A a VŠ C.  
 V souvislosti s navrhováním obsahu studijních programů je důležité, že všechny čtyři 
sledované vysoké školy přikládají velkou váhu názorům absolventů získávaným pravidelnými 
průzkumy nebo speciálními akcemi. Tak např. mimořádná iniciativa VŠ A ALUMNI, 
financovaná z darů a jiných dobrovolných příspěvků, je zaměřena na provozování klubu 
absolventů a pořádání akcí, přitažlivých zejména právě pro absolventy. Má se tak vytvářet 
spojení mezi nimi a vysokou školou. Jiné podobné iniciativy jsou vyvíjeny i na VŠ C a D. 
Požadavky ke zkouškám a úpravy obsahu studijních programů 
 Pro všechny sledované vysoké školy platí, že zásadní vliv na úpravu obsahu studijních 
programů vliv má Akreditační komise a jejím prostřednictvím opět především akademičtí 
pracovníci, kteří tvoří naprosto převažující část členů Akreditační komise i jejích pracovních 
skupin. Jenom v malé míře jejím prostřednictvím uplatňují vliv na studijní programy 
odborníci z praxe. V souvislosti s akreditací má určitý vliv i MŠMT, i když většinou 
respektuje odborný názor Akreditační komise. MŠMT uplatňuje svůj vliv též prostřednictvím 
Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol, který není závazným, ale velmi významným 
dokumentem. 
 Na všech čtyřech zkoumaných vysokých školách je primární zodpovědnost kladena na 
garanty studijních programů, vedoucí kateder, komise studijního programu (VŠ C) a hlavně 
na vědecké rady. Vliv mají i řadoví akademičtí pracovníci, kteří se mohou přípravy studijního 
programu v různých fázích a různým způsobem zúčastnit. Studenti mohou svůj vliv 
uplatňovat prostřednictvím akademických senátů, které studijní programy projednávají, a pak 
především prostřednictvím studentských anket, které jsou zavedeny na všech sledovaných 
vysokých školách.   
 Vliv externích zainteresovaných aktérů se může uplatnit různým způsobem. Za prvé, 
odborníci z praxe s výukovým úvazkem mohou získat určitou, většinou neformální, autoritu v 
diskusi s pracovníky katedry při zvažování změn v obsahu studijních programů a/nebo v 
požadavcích ke zkouškám. VŠ A si podporu zapojení předních odborníků z technologické 
praxe do výuky specializačních předmětů, do práce zkušebních komisí, jako konzultantů a 
školitelů-specialistů kvalifikačních prací klade jako jeden z cílů současně platného 
Dlouhodobého záměru VŠ A (2011-2015). VŠ  D má eminentní zájem, aby se její absolventi 
dobře uplatňovali na trhu práce, a proto návrhy studijních programů konzultuje se  
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zainteresovanými aktéry z praxe. VŠ B přihlíží k názorům a požadavkům potenciálních 
zaměstnavatelů především při vytváření profesně orientovaných studijních programů. 
V oborech orientovaných převážně akademicky není kategorie zainteresovaných aktérů 
natolik zřetelná, aby bylo jednak možné a jednak potřebné jejich názory brát v úvahu. 
 Za druhé, existuje možnost pro externí zainteresované pracovníky (odborníky, 
akademiky) zaujmout místo v komisích pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby 
bakalářských a diplomových prací a disertací, a tím také získat příležitost k ovlivnění 
požadavků ke zkouškám. Rovněž mohou být členy oborových rad pro doktorské studijní 
programy. Tyto možnosti využívají do větší či menší míry všechny sledované vysoké školy.   
 Za třetí, existují specifické příklady vlivu na obsah studijních programů. VŠ A 
reagovala na iniciativu místních představitelů podnikové sféry a zřídila vzdělávací centrum 
regionu Severní Čechy. Do výuky ve studijních programech tohoto centra jsou začleňováni 
pracovníci místních podniků a v důsledku mají možnost obsah studia ovlivnit. Podobně lze 
jako příklad uvést pobočku VŠ D v Mostě.  
 Za čtvrté, mohou působit i jiní externí aktéři s velkým neformálním vlivem, jako např. 
představitelé středních škol (ředitelé, poradci pro výběr studijních cest) a jejich studenti. 
Tento poznatek uplatňuje VŠ A, C a také D. (VŠ D, orientovaná na podnikání, je členem 
Společenství škol, které zahrnuje též gymnázium, střední odbornou školu a vyšší odbornou 
školu. Všechny tyto instituce mají stejné zakladatele a vlastníky.) V případě VŠ A se kontakt 
mezi těmito externími aktéry a institucionálními akademickými pracovníky dále prohlubuje 
prostřednictvím celé řady pravidelných aktivit, jako jsou například Letní školy. 
 Respondenti – akademičtí pracovníci VŠ A - zmiňovali poměrně velký, i když 
většinou neformální vliv odborníků z praxe, kteří v rámci částečných úvazků působí jako 
učitelé. K projektu ALUMNI se někteří respondenti vyjadřovali spíše zdrženlivě a jsou toho 
názoru, že tato aktivita, u nás bez tradice, potřebuje ke svému fungování patrně výrazně delší 
dobu, možná jde o otázku generací.  
 Opět zejména respondenti VŠ A upozornili na další důležitou zainteresovanou 
skupinou, kterou je státní správa a politici. Domnívají se, že jejich vliv je velmi diskutabilní, 
především vzhledem k velkým a častým změnám, ke kterým dochází na politické scéně, a 
které tvrdě ovlivňují i státní správu. V praxi se to projevuje například vytvářením různých 
koncepčních a strategických dokumentů, někdy vlivem rychlých změn ani nedokončených, 
jejichž obsah často není konzistentní. Pro akademickou komunitu jde spíše o nesrozumitelné 
záležitosti, než o skutečnou dlouhodobou strategii. Důležitou roli hraje podle respondentů i 
regionální samospráva, která může formulovat požadavky na některé studijní programy, ale 
může ovlivnit zejména kvalitu studia různými druhy finanční/investiční pomoci pro vysokou 
školu v regionu. Tato možnost se však v Praze prakticky neprojevuje. 
 Jako poslední v pořadí, nikoliv však v důležitosti, uveďme vliv účastníků mezinárodní 
spolupráce a mezinárodních výměn. Jedná se o vliv akademických pracovníků, kteří se 
účastnili mobilitních programů a získali nejen jazykové, ale i další důležité zkušenosti, 
uplatnitelné ve zlepšování kvality studijních programů. Mezinárodními zkušenostmi mohou 
studium ovlivnit všichni další členové akademické obce, kteří je získají v rámci výzkumné 
spolupráce, v různých projektech apod. Nezanedbatelná je i zkušenost studentů, kteří mohou 
přenášet svoje náměty a názory na studijní programy různým způsobem, nejsnadněji 
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prostřednictvím účasti v anketě, ale také prostřednictvím senátu nebo často i neformálním 
způsobem, jak to je běžné na VŠ A.  
 Respondenti VŠ A upozornili na významný vliv Boloňského procesu, v němž hraje 
důležitou roli i mezinárodní akademická komunita a kde jsou důležitá rozhodnutí v rukou 
ministrů odpovědných za vysoké školství. Jedním z důsledků doporučení z mezinárodní 
úrovně byla v České republice implementace strukturovaného studia, které výrazně zasáhlo 
do obsahu studia jednotlivých stupňů vysokoškolského vzdělávání. Ze strany akademických 
pracovníků padly výtky vůči státní správě, která implementaci třístupňového studia podpořila, 
ale nijak vysokým školám nepomohla se s ním po obsahové stránce vyrovnat.    
Získávání měkkých a podnikatelských dovedností 
 Rozsah získávaných tzv. měkkých a podnikatelských dovedností závisí obecně na 
vyučujících v jednotlivých kurzech, na kontaktu s profesionálním prostředím prostřednictvím 
praxí a/nebo na zaměření bakalářských a diplomových prací a disertací.  
 Zvyšování odborné připravenosti studentů prostřednictvím praxí souvisejících s 
tematikou bakalářských a diplomových prací, má své místo zejména na technicky 
orientovaných VŠ A a VŠ C. VŠ C v současnosti využívá finanční podporu z operačních 
programů EU a intenzifikuje svou spolupráci s aplikační sférou prostřednictvím praxí, včetně 
jednoměsíčního intenzivního začlenění studenta do řešení konkrétního problému a obhajoby 
navrhovaného řešení. Fakulty VŠ A nabídku praxe a témata závěrečných prací studentům 
zprostředkovávají, avšak i studenti sami, v závislosti na povaze svých zájmů, hledají možnost 
vhodné praxe s případnou nabídkou tematiky pro závěrečnou práci. Osvědčuje se i zpráva 
studenta o ukončené praxi a o podniku, kde byla vykonána, a také zpráva o praxi připravená 
dlouhodobými partnery VŠ A. Přesto není vliv praxí na formu a obsah kurzů zatím významný 
a je vesměs pouze neformální. Z VŠ A lze uvést zajímavý příklad, který ukazuje, jak je 
možno ovlivnit studijní program a rozvíjet měkké a podnikatelské dovednosti. Jedná se o kurz 
zaměřený na získání měkkých dovedností, který je plně v odpovědnosti mezinárodní firmy a 
výukovým jazykem je angličtina.  
 Získávání komunikačních, obchodních, manažerských a podnikatelských dovedností 
tvoří nedílnou součást všech studijních programů na VŠ D. Získávání těchto dovedností je 
kromě toho nabízeno i v rámci poradenských služeb pro studenty. Vzhledem k širokému 
zapojení odborníků z praxe či přímo zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu je zřejmé, že se 
tito aktéři podílejí i na předávání uvedených dovedností. 
Vnitřní procesy zajišťování kvality 
 Co se týče vnitřních procesů zajišťování kvality, je ve čtyřech sledovaných vysokých 
školách jasně dokumentována angažovanost vnitřních zainteresovaných aktérů (studenti, 
management zajišťování kvality, akademičtí pracovníci). Všechny čtyři vysoké školy mají 
vnitřní institucionalizovaný monitoring kvality, zahrnující akademické pracovníky spolu se 
studenty, který je sledován pracovníky managementu kvality. Na VŠ C a D jsou zřetelnější 
řídící přístupy shora dolů, jak vyplývá z vnitřních předpisů a dalších interních norem (VŠ D) a 
zvláště ze zřízení Útvaru pro zajišťování kvality na VŠ C.  
 Také další orgány vysokých škol, složené z vnitřních zainteresovaných aktérů 
(akademické senáty), z kombinace vnitřních i vnějších aktérů (vědecké rady) a výhradně 
z vnějších aktérů (správní rady) mohou být různým způsobem a v různé míře aktivní ve 
vnitřních procesech zajišťování kvality, jak bylo již výše uvedeno.  
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 Významná role Akreditační komise, která může velmi silně působit na vnitřní systémy 
zajišťování kvality, byla již také zmíněna. Akreditační komise požaduje zejména v externím 
hodnotícím procesu zaměřeném za zlepšování kvality po hodnoceném subjektu vypracování  
vlastní hodnotící zprávy a vydala směrnice, co má tato zpráva obsahovat. V českém 
vysokoškolském prostředí zatím Akreditační komise nevykonává roli konzultanta a poradce 
pro vysoké školy v oblasti zajišťování kvality, jak to je běžné v některých jiných zemích a jak 
to ve svých strategických dokumentech požaduje například EUA.    
 
Uplatňování názorů zainteresovaných aktérů prostřednictvím a) vlivu na zaměstnávání 
pracovníků, b) praxí a stáží studentů, c) speciálních kurzů profesního rozvoje pro studenty, 
d) kontaktů s externími partnery, e) profesních organizací 
Zaměstnávání pracovníků vysokých škol  
 Na sledovaných vysokých školách nebyly zaznamenány téměř žádné případy vlivu 
externích zainteresovaných aktérů na zaměstnávání pracovníků. Požadavky na každou danou 
pozici jsou stanoveny vedoucím katedry/ústavu nebo děkanem. Pozice je obsazována na 
základě výběrového řízení a uplatňování organizačních pravidel procedury, která sleduje 
statutární pravidla vyvozovaná z odpovídajících ustanovení zákona o vysokých školách. 
Jedinou zaznamenanou výjimkou je případ programů katolické teologie na VŠ B, kde 
kandidáti musí mít kanonickou misi udělovanou externě arcibiskupem, který je velkým 
kancléřem teologické fakulty. 
Praxe a stáže studentů 
 Spolupráce s pracovníky aplikační sféry prostřednictvím studentských praxí a stáží se 
stává stále obvyklejší a získané neformální kontakty jsou do určité míry využívány k 
přezkoumání obsahu studijních programů, zvláště na technicky orientovaných VŠ A a VŠ C.  
 Přestože vliv praxí a stáží byl již pojednán v přecházejícím textu, uveďme zde příklad 
z VŠ B: Praxe a stáže studentů jsou důležitou součástí většiny studijních programů a jako 
příklad vlivu aplikační sféry mohou sloužit praxe studentů učitelství. Jejich praxe jsou 
hodnoceny učiteli, v jejichž třídách nebo předmětech praxe probíhají. Tato zpětná vazba je 
velmi účinná a má nepochybně vliv na úpravy příslušných studijních programů. Podobný vliv 
mají hodnocení praxí studentů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. 
 Zajímavý příklad lze nalézt i na některých fakultách VŠ C, kde je oceňována 
diplomová práce, založená na absolvování praxe, 30 kredity ECTS, což odpovídá šesti 
měsícům regulérního studia. VŠ C tak poskytuje v této oblasti základ pro formalizovanější 
přístup k obsahu studijního programu. 
Speciální kurzy profesního rozvoje pro studenty 
 Vesměs placené kurzy profesního rozvoje poskytované v rámci celoživotního 
vzdělávání jsou nabízeny všemi čtyřmi sledovanými vysokými školami. Avšak rozsah, ve 
kterém jsou poznatky z těchto kurzů užívány při úpravách obsahu běžně vyučovaných 
studijních programů, se různí případ od případu, v závislosti na pozici vyučujícího. Zpětnou 
vazbu a poznatky z kurzů celoživotního vzdělávání lze lépe uplatnit v případě, kdy je 
vyučující interním pracovníkem fakulty. 
Kontakty s externími partnery 
 Institucionální spolupráce s externí sférou (průmysl, obchod, další oblasti včetně 
služeb, výzkumné ústavy apod.) je velmi dobře rozvinuta zejména na VŠ A a VŠ C, ale i na 
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některých fakultách VŠ B (např. na lékařské fakultě), jak už bylo ukázáno v předcházejících 
částech kapitoly. VŠ A spolupráci a kontakty významně podporuje prostřednictvím 
dlouhodobých záměrů, kde můžeme jako příklad uvést podporu společných projektů s 
pracovníky vysokých škol a průmyslových podniků na řešení projektů aplikovaného 
výzkumu, a tvorbu společných řešitelských týmů se zastoupením studentů bakalářských, 
magisterských i doktorských studijních programů, explicitně uvedenou v Dlouhodobém 
záměru VŠ A (2011-2015). Odborníci z aplikační sféry (v širokém slova smyslu) jsou velmi 
často vedoucími diplomových a disertačních prací, působí též jako jejich oponenti, a to ve 
všech oborech vyučovaných na fakultách VŠ B. Působí rovněž jako členové zkušebních 
komisí u státních zkoušek. VŠ B pokládá externí examinátory za významný nástroj 
zajišťování kvality a proto v případě státní doktorské zkoušky stanoví Studijní a zkušební řád, 
že „nejméně jeden člen zkušební komise musí být osoba, která není akademickým 
pracovníkem VŠ B v pracovním poměru“. Snahou je, aby tomu tak bylo i u státních 
závěrečných zkoušek v magisterských programech, jak lze doložit například vždy alespoň 
jedním externím členem zkušební komise na pedagogické fakultě této vysoké školy.  
 Ani VŠ D není v této oblasti výjimkou. Zkušenosti a poznatky získané při řešení 
grantů a projektů se soustavně hodnotí a promítají se adekvátním způsobem do vzdělávacího 
procesu. 
Profesní svazy a organizace 
Podle dokladů shromážděných na čtyřech sledovaných vysokých školách uplatňují relevantní 
profesní orgány (Česká lékařská komora, Česká obchodní komora nebo Česká advokátní 
komora) svůj vliv spíše nepřímo (prostřednictvím odpovídajícího ministerstva) nebo 
neformálně prostřednictvím osobních kontaktů. Jejich přímá angažovanost (také 
prostřednictvím správních rad) v navrhování studijních programů a jejich obsahu je spíše jen 
sporadická. 
 
Hlavní závěry 
Směrnice k standardu ESG 1.2 doporučuje: „…..Zajišťování kvality studijních  programů by 
mělo zahrnovat  

• postupy oficiálního schvalování studijních programů jiným orgánem, než tím, který 
zajišťuje jejich výuku,  

• pravidelné hodnocení studijních programů (zahrnující externisty v hodnotícím panelu),  
• pravidelnou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, představitelů trhu práce a dalších 

relevantních organizací, 
• účast studentů při činnostech týkajících se zajišťování kvality.“ 

Směrnice k ESG 1.3 doporučuje: „Pokud možno nespoléhat na úsudek jediného 
zkoušejícího.“ 
Výzkum na čtyřech sledovaných vysokých školách ukázal, že:   

• Významným zainteresovaným externím aktérem je Akreditační komise, která studijní 
programy (veřejných i soukromých vysokých škol) nejen pravidelně hodnotí, ale 
zajišťuje též požadovaný oficiální postup pro schválení programů jiným orgánem, než 
který program vyučuje. Lze diskutovat o tom, zda je dostatečné hodnocení 
minimálních standardů příslušného studijního programu, které Akreditační komise 



	  
	  

136	  

požaduje, a zda nechybí širší pohled na studijní programy, který by přinášel především 
doporučení ke zlepšování a bez obav z negativních důsledků by dovolil najít slabé 
stránky a formulovat doporučení, jak je omezit či odstranit. 

• Pravidelné hodnocení programů je úkolem vědecké rady při přípravě studijního 
programu k akreditaci (prodloužení akreditace) a panel, kterým je v tomto případě celá 
vědecká rada, zahrnuje externisty. Tento závěr platí pro veřejné vysoké školy (A-C), 
ale v mírně modifikovaném způsobu také pro VŠ D.  

• Dalším formálním orgánem veřejných VŠ A-C, který se projednáváním studijních 
programů na jejich kvalitě podílí, je akademický senát, jehož složení tvoří pouze 
interní zainteresovaní aktéři. Hraje však velmi důležitou roli v tom, že poskytuje 
možnost studentům, aby jeho prostřednictvím proces zajišťování kvality ovlivnili.  

• Potřeba je doplnit významnou roli poradních orgánů rektorů a děkanů, jejichž 
působení není založeno na ustanoveních zákona a které jsou složeny téměř výhradně 
z interních zainteresovaných aktérů (vyšší manažeři, výše postavení akademičtí 
pracovníci, kvestoři a tajemníci a v některých případech také reprezentanti studentů). 

• Třetí výše uvedený bod směrnice, doporučující pravidelnou zpětnou vazbu od 
zaměstnavatelů a dalších relevantních organizací, je v působení vědecké rady hodně 
limitován vzhledem k jejímu obvyklému složení na VŠ A-C (převaha akademických 
pracovníků vysokých škol a vědeckých pracovníků AV ČR). Složení správní rady by 
teoreticky mohlo tuto část směrnice naplňovat, avšak správní rada ani formálně ani 
neformálně pravidelné projednávání studijních programů nebo vzdělávací činnosti 
obecně ve své kompetenci nemá. Navíc je potřeba vzít v úvahu názory respondentů-
akademických pracovníků, kteří zejména na VŠ A vyjadřovali přesvědčení o tom, že 
členové správní rady nejsou schopni se plně a soustavně zabývat problémy vysoké 
školy.  

• Výzkum potvrdil důležitou roli průmyslových a dalších podniků, zvláště na technicky 
orientovaných VŠ A a VŠ C, ale i na některých fakultách VŠ B, která je většinou 
nepřímá a často zprostředkovaná, vycházející z partnerství průmyslového výzkumu a 
vývoje, z praxí a stáží studentů, ze spolupráce při vedení doktorandů nebo dokonce z 
podpůrných aktivit zaměřených na střední školy. Prostor pro přímý vliv mají externí 
spolupracovníci prostřednictvím účasti na výuce nebo členství ve zkušebních 
komisích, přičemž druhý případ je typický zvláště (ale zdaleka nejenom) pro VŠ B. 
Důraz na spolupráci s podnikovou sférou a se zaměstnavateli absolventů klade VŠ D a 
využívá jí ve formálně stanovených orgánech i neformálním způsobem podobně, jako 
je tomu u veřejných vysokých škol.  

• Prostřednictvím externistů u státních závěrečných zkoušek je do určité míry zajištěn 
požadavek směrnice ke standardu ESG 1.3, která požaduje nespoléhat na úsudek 
jednoho zkoušejícího kdykoliv je to možné. Více zkoušejících se však netýká běžného 
zkoušení studentů, ale tato záležitost je podrobně probrána v části 5.3. I k naplnění 
směrnice z pohledu státních závěrečných  zkoušek je opět potřeba poznamenat, že ani 
v tomto případě nejde o záměr naplňovat ESG, ale o pravidla a právní předpisy, které 
vstoupily v platnost daleko dříve, než byl dokument ESG zpracován. 
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Identifikace bariér 
• Směrnice ke standardu ESG 1.2 (jako celé pojetí ESG) je generická a nechává velkou 

volnost jak ve výkladu, tak v implementaci. Lze proto konstatovat, že s výjimkou třetí 
části uvedené směrnice (pojednaná níže) jsou ostatní tři části směrnice ke standardu 
ESG 1.2 naplňovány, i když je možné dále situaci zdokonalovat. Žádná skutečná 
bariéra neexistuje, formální bariéra je v tom, že přestože je směrnice naplňována, děje 
se tak bez odkazu na ESG a bez vědomí všech zúčastněných, že určitá část vnitřního 
hodnocení kvality v sobě implicitně zahrnuje standard ESG 1.2.  

• Dále lze připustit, že možnost získání zpětné vazby cestou vědecké rady, resp. správní 
rady, existuje, ale není pravidelná ani systematická. Skutečná bariéra v tomto případě 
tedy existuje a je dána reálným složením vědecké rady a dále kompetencemi správní 
rady, které iniciativu ke kvalitě studia připouštějí, ale nevyžadují. Bariérou je i její 
reálné složení, v němž sice zástupci některých potenciálních zaměstnavatelů 
zastoupeni být mohou, ale jejich obvykle vysoké pracovní postavení neposkytuje 
možnost se kvalitou studia vážně zabývat a formulovat podněty k jejímu zdokonalení.  

• Existují též různé přímé i nepřímé vlivy (prostřednictvím projektů, společného 
výzkumu, stáží a praxi, vedení závěrečných prací, účastí na výuce apod.) externích 
zainteresovaných partnerů na vnitřní zajišťování kvality, opět však nejsou ani 
systematické ani pravidelné. Bariéra je teoreticky odstranitelná a lze tedy pouze 
doporučit tyto aktéry do vnitřních mechanismů hodnocení kvality podle možností více 
zapojovat.             

 
Příklady dobré praxe 

VŠ A zřídila výukové centrum v severočeském regionu, kde představuje nejkvalitnější 
vzdělávací instituci v oblasti průmyslové chemie a v oblasti životního prostředí. Centrum 
nabízí vzdělávání absolventům středních škol i možnost zvýšení nebo doplnění kvalifikace 
zaměstnancům podniků z regionu. Podle současně platného Dlouhodobého záměru VŠ A 
(2011-2015) bude studijní nabídka trvale upravována podle požadavků a očekávání regionu. 
Dalším cílem uvedeného záměru je připravit v období 2011-2015 ve spolupráci s výzkumným 
centrem UniCRE doktorské studium, které severočeskému regionu zajistí špičkové odborníky 
v oblasti životního prostředí. Centrum je ukázkou vlivu zaměstnavatelů na obsah studijního 
programu a spolupráce s regionální samosprávou i s významnými průmyslovými podniky 
v regionu. Také u příkladu dobré praxe je možné zdůraznit, že je naplňován standard ESG 1.2, 
aniž by bylo Centrum budováno a rozvíjeno s vědomou/cílenou podporou implementace ESG. 
Bariéra implementace neexistuje, ale chybí dostatečná informovanost o ESG obecně i o jejich 
možné implementaci do vnitřního systému zajišťování kvality.   

Na VŠ B se ukázal značný vliv externích aktérů ve zdravotnických oborech. Hlavním 
zainteresovaným aktérem je ministerstvo zdravotnictví, které se vyjadřuje k návrhům 
studijních programů včetně profilu absolventa a výsledků učení. Z pohledu budoucí 
implementace národního kvalifikačního rámce bude výsledky této spolupráce možné 
s výhodou využít.     

Příkladem dobré praxe může být také využívání finančních prostředků ze 
Strukturálních fondů, jak lze ukázat na jednom projektu řešeném na VŠ C. Na této vysoké 
škole se zejména v posledních dvou letech i díky projektům OP VK podařilo nastartovat 
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masivnější využívání stáží a praxí v podnicích, začínají mizet předsudky podniků i studentů o 
kvalitě těchto stáží. V rámci jednoho projektu OP VK bylo podmínkou účasti studentů zadání 
a vyřešení konkrétního úkolu během měsíční praxe, jeho obhajoba a oponentura. Přesto byl o 
tuto formu stáže mezi studenty zájem a zúčastnilo se jí téměř 100 studentů VŠ C. 
 
 
C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu   
 
 Pro národní výzkum, ale zejména pro mezinárodní srovnání bylo důležité vymezení 
pojmu  stakeholder, z českého pohledu pak též nalezení vhodného překladu. Po dohodě 
řešitelského týmu byl zvolen název zainteresovaný aktér užívaný již v části A a B.  
 V literatuře je možné najít řadu pojetí, kdo je zainteresovaným aktérem. Diskuse mezi 
partnery projektu začala s pojetím zainteresovaného aktéra jako jakéhokoliv jednotlivce nebo 
skupiny, která může ovlivňovat dosažení cílů instituce nebo je ze strany instituce 
ovlivňována. (Freeman 1984). Pro účely projektu se však zdála být vhodnější definice, která 
předem žádného aktéra nevylučuje (např. Mitchel et al. 1997), avšak bylo potřeba zaměřit se 
na specifickou kategorii, jejímž zájmem je ovlivnit chování vysokých škol, jejich záměry, 
procesy a výsledky (Brenner 1992). V projektu IBAR šlo o kategorii zainteresovaných aktérů, 
kteří mohou ovlivnit definici kvality vzdělávání na vysoké škole a vnitřní procesy jejího 
zajišťování.  
 Diskuse se v této souvislosti vrátila k pojetí kvality. Různé názory různých 
zainteresovaných partnerů na kvalitu vzdělávání potvrzuje, že počet definic kvality ve 
vzdělávání je přímo úměrný počtu kategorií zainteresovaných aktérů (studenti, akademičtí 
pracovníci, vědečtí pracovníci, vlády, zaměstnavatelé) násobený počtem účelů zajišťování 
kvality, který tito aktéři rozlišují (Brennan et al. 1992). Tito aktéři mohou proto mít různá 
očekávání, případně požadavky (zejména v případě profesních vlivů) na systémy zajišťování 
kvality.  
 Potenciální vliv zainteresovaných aktérů lze diskutovat i na základě známého 
Clarkova trojúhelníku (Clark 1983) využívaného v diskusích o řízení vysokých škol a 
zvažovat vlivy aktérů z akademického prostředí (akademická oligarchie), státu a nebo tržního 
prostředí.  
 
Výsledky mezinárodního výzkumu 
 Z mezinárodní komparativní analýzy vyplývá, že zainteresovaní aktéři jsou součástí 
systémů vnitřního zajišťování kvality na sledovaných vysokých školách v zemích účastnících 
se projektu. Národní pravidla tvoří určitý filtr pro složení řídících orgánů, ukázalo se však, že 
ve všech zemích jsou až na výjimky tato pravidla respektována. Vlády a agentury pro 
zajišťování kvality byly v některých zemích alespoň částečně úspěšné v ustavení 
mechanismů, které v souladu s ESG využívají externích aktérů v zajišťování kvality.  
 Národní studie ukázaly, že v posledních pěti letech prakticky nedošlo ke změnám 
pravidel týkajících se hodnocení kvality, což by se dalo interpretovat tak, že ESG doposud 
neměly na zajišťování kvality na vysokých školách prakticky žádný vliv. Tento závěr lze 
ovšem interpretovat i tak, že ESG kodifikovaly to, co už na vysokých školách bylo dříve 
v oblasti zajišťování kvality zavedeno, podobně jako byly již v roce 2004, tedy před přijetím 
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ESG ministry odpovědnými za vysoké školství, popsány kodifikační procesy v oblasti 
akreditace (Schwarz, Westerheijden 2004).  
 Vliv ESG může být doložen též účastí studentů na vnějším hodnocení (prakticky ve 
všech sledovaných zemí jsou studenti nějakým způsobem zahrnuti), kde hrají roli externích 
aktérů. Všechny národní studie potvrdily účast studentů jak ve vnitřních tak ve vnějších 
systémech hodnocení kvality. Významná je varovná poznámka z národní studie za Spojené 
království, která ukazuje velmi malou účast studentů z netradičních skupin – zahraniční 
studenti, studenti studující v režimu part-time (což jsou většinou studenti vyššího věku) nebo 
studenti se specifickými potřebami.  
 Výše uvedená stabilita pravidel v oblasti zajišťování kvality se v poslední letech 
změnila v jejich interpretaci na institucionální úrovni. Například slovenská národní studie 
konstatuje, že i když účast a role externích aktérů se v koncepčních dokumentech vysokých 
škol nijak nezměnila, přesto například ad-hoc účast profesních odborníků v pedagogických 
procesech a ve vnitřních systémech zajišťování kvality narůstala. 
 Ve všech sledovaných zemích je v podílu externích aktérů v různých orgánech velmi 
silné zastoupení akademických pracovníků (kolegů) z jiných vysokých škol. Přesto národní 
zprávy dokládají nárůst externích aktérů z neakademického prostředí, a to v některých 
případech nárůst poměrně výrazný, takže by měl být zřetelný posun k účasti trhu podle 
Clarkova trojúhelníka (Clark 1983). Pro skutečný vliv trhu by měly být velmi významným 
prostředníkem především agentury pro zajišťování kvality, které by mohly využít profesní 
znalosti při posuzování obsahu studijních programů. Ale i v tomto případě je potřeba mít na 
mysli varovnou poznámku, že účast externích odborníků by neměla být jen teoretická 
(papírově vyjádřená) a zejména očekávání od účasti externích odborníků by mělo být 
realistické.  
 Pro země střední a východní Evropy účastnící se v projektu je charakteristické, že  
představitelé státní správy a místní (samo)správy jsou zahrnováni mezi externí zainteresované 
aktéry (Česká republika, Lotyšsko, Slovensko), což je v určitém kontrastu s prominentním 
postavením reprezentantů soukromého sektoru v zemích západní Evropy. Pokud je možné 
situaci v zemích střední a východní Evropy chápat tak, že účast státních a místních autorit je 
cestou, jak je zahrnout do strategických koncepcí a pomoci jim dobře směrovat podporu 
vysokých škol, pak by mohl být tento přístup chápán jako příklad, ze kterého se lze 
v západních zemích poučit. 
 
Bariéry v implementaci ESG 
 

• Ve všech zemích jsou zainteresovaní aktéři zahrnuti do řídících procesů i do 
zajišťování kvality. Samozřejmě byla shledána různá interpretace potřeb zahrnout 
různé kategorie aktérů (s výjimkou studentů), různé úrovně jejich působení (instituce, 
fakulty, studijní program) a různé rady, výbory, apod., případně různé procedury. 
V některých případech je diverzita zainteresovaných partnerů poměrně malá 
(absolventi, regionální a národní partneři, kolegové z jiných vysokých škol, 
zaměstnavatelé), někde je potřeba rozšířit spektrum úrovní, rad/výborů nebo procedur, 
v niž jsou zastoupeni.  
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• Negativní skutečností je pouze formální (povrchní) zastoupení zainteresovaných 
aktérů, které prakticky žádné vlivy nepřináší. V těchto případech je patrně bariérou 
místní/vnitřní akademická kultura, která je příliš do sebe zahleděná. Neporozumění 
problémům vysoké školy, což je argument, kterým se formální a povrchní přístup 
vnějších aktérů zdůvodňuje, může být v řadě případů pravdivý, ale na druhé straně 
může být pouze argumentem, který se snaží limitovat nebo popřít legitimitu názorů, 
které by mohli tito aktéři přinášet.  

• Bariéra může existovat pro zahrnutí specifických skupin studentů, před kterou 
varovala národní studie za Spojené království. Může jí být například nedostatek času 
studentů vyššího věku, nemožnost aktivně se účastnit různých rad či výborů v případě 
zdravotně hendikepovaných studentů apod. 

• Zajímavou otázkou je získávání externích aktérů, což patrně netvoří bariéru, ale může 
přinášet problémy ve způsobech, případně v typech institucí, z nichž tito aktéři na 
vysoké školy přicházejí. Národní zprávy ukázaly, že velmi častým zdrojem pro 
získávání partnerů jsou osobní kontakty akademických pracovníků, v nichž často 
může hrát důležitou roli výzkumná spolupráce. Jako velmi účelná se ukázala kooptace 
externích aktérů, kteří jsou s problémy dané vysoké školy obeznámeni a mají možnost 
nalézt si pro spolupráci dostatečný čas. Zajímavou otázkou je například spolupráce 
s malými podniky, která byla v některých případech považována za velmi přínosnou. 
Příklad z polských vysokých škol ukazuje spíše na vyhledávání spolupráce s velkými 
a středními podniky. 

• Polská studie se vyjadřuje v tom smyslu, že není racionální spoléhat na dostatečný čas 
a nezanedbatelný podíl práce externích aktérů obecně, a to ze zcela zřejmého vnitřního 
důvodu, kterým je malá motivace finanční i malá motivace plynoucí z potenciální 
reputace na příslušné vysoké škole. Tato skutečnost, zřejmá i z jiných národních studií 
a případně i z výzkumu mimo projekt IBAR, je důvodem častého přerušení působnosti 
nebo krátkodobého působení externích partnerů na vysokých školách. Není to problém 
jenom v oblasti zajišťování kvality, ale i v oblasti vzdělávání a platí zejména pro 
aktéry z mimoakademického prostředí.  

• Jako poslední bariéra je zmiňována malá účast studentů v hodnotících anketách a při té 
příležitosti i okolnost, že ankety nejsou vždy dobře organizovány. Důležitou motivací 
pro studenty je poznání, že jejich zpětná vazba (rychlá a proto potenciálně velmi 
účinná) je brána vážně a že pomáhá zlepšovat kvalitu vzdělávacího procesu.  

 
Doporučení 

• Autoři komparativní studie předkládají ke zvážení zveřejňovat na evropské úrovni 
příklady dobré praxe, které by ukázaly rozdílnou roli zainteresovaných aktérů i 
rozdílné účely jejich působení (od zpětné vazby týkající se studijních programů až 
například ke strategickým materiálům zpracovaným správní radou). Tyto příklady  by 
měly vycházet z institucionálního prostředí a mohly by tak mít vhodný vliv na 
případnou negativní vnitřní kulturu vysoké školy. Vhodnými organizacemi, které by 
mohly takto působit, jsou patrně mezinárodní reprezentace evropských vysokých škol 
EUA a EURASHE. (Nadnárodní úroveň). 
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• Další doporučení směřuje k různým kategoriím zainteresovaných aktérů a 
vytipováním jejich hlavních rolí, které by měly naplňovat. Používá členění aktérů do 
dvou kategorií: spolupracovníci z akademického prostředí a partneři z veřejného a 
soukromého sektoru. Pro první skupinu je doporučováno soustředit se na akademické 
standardy a dosáhnout toho, aby obsah studia byl v souladu s rozvojem příslušné vědní 
a vzdělávací oblasti. Do druhé skupiny lze zařadit (potenciální) zaměstnavatele a 
případně absolventy, jejichž role by měla být zejména ve zpětné vazbě k obsahu 
studia, ale i přímo ve vzdělávací činnosti (ad-hoc přednášky, částečné úvazky apod.). 
Druhá skupina by měla fungovat jako strategický partner, například účastí ve 
správních radách a dalších orgánech vysoké školy a propojovat strategii vysoké školy 
(a to i v kvalitě jejích činností) se strategií regionu, případně širšího okolí. 
(Institucionální úroveň). 

• Zcela jistě by mělo složení externích aktérů (jejich postavení, obor vzdělání apod.) 
rozumně odpovídat poslání příslušné vysoké školy, což může být zcela zřejmé 
například u binárních systémů vysokého školství. Národní regulace, pokud existují, by 
měly respektovat rozdílné potřeby jednotlivých vysokých škol ve smyslu jejich 
diverzifikace, i když existence určitých kvót může být užitečná. V souvislosti s tím je 
potřeba nacházet dostatečnou finanční motivaci i motivaci umožňující zvýšení osobní 
prestiže externích aktérů. 

 
Názory externích hodnotitelů  
 Externí hodnotitelé se kromě vlastního hodnocení přínosu výzkumu v tematice role 
zainteresovaných aktérů zabývali též dalšími otázkami, které byly v rámci výzkumu otevřeny 
a bylo by potřeba je dále rozvíjet a zkoumat.  
 Zdůraznili problém nutného porozumění mezi vysokými školami a externími partnery. 
Role externistů může být v očekávání vysokých škol velmi rozdílná od toho, jak si důvody 
spolupráce vysvětlují externí partneři a jaká je jejich představa o výsledcích spolupráce 
využitelných pro jejich vlastní kariéru nebo podnik, ze kterého přicházejí. Diverzita možné 
spolupráce je vysoká a výběr externího partnera závisí velmi často na osobním kontaktu 
určitého akademického pracovníka. Významní externí odborníci jsou navíc většinou pracovně 
vysoce vytížené osobnosti, což se nutně projevuje v limitované kapacitě, kterou mohou do 
nové spolupráce investovat. Všechny tyto známé a z výzkumné práce na projektu potvrzené 
skutečnosti je potřeba brát v úvahu a zabývat se dále otázkou uplatnění externích 
spolupracovníků tak, aby nešlo jenom o formální naplnění některých deklarovaných 
strategických cílů (ať na státní nebo institucionální úrovni), ale aby spolupráce byla skutečně 
smysluplná. 
 Dalším námětem pro zamyšlení a návazný výzkum jsou studenti jako nejdůležitější 
interní zainteresovaní aktéři. Z výsledků výzkumu projektu, ale i řady dalších výzkumů, lze 
ukázat, že důležitá role studentů v zajišťování kvality, i když stále v jednotlivých zemích i na 
různých vysokých školách hodně diverzifikovaná, je obecně uznávána. Jenom velmi málo se 
však výzkumy zabývají rolí specifických skupin studentů, jako jsou studenti vyššího věku, 
studenti se specifickými potřebami nebo zahraniční studenti. Zejména role studentů poslední 
skupiny jako významných interních partnerů, jejichž počty stále narůstají, je v procesech 
zajišťování kvality nedostatečná a podceňovaná. Role různých skupin studentů jako 
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významných interních aktérů je podle názoru hodnotitelů další důležitou tematikou pro 
pokračování ve výzkumu. 
                  
 
D. Závěr se změřením na českou situaci            
  

V oblasti působení zainteresovaných aktérů v řízení vysokých škol a v mechanismech 
zajišťování kvality jsou nalezené problémy na sledovaných českých vysokých školách velmi 
podobné těm, které poskytuje mezinárodní komparace.   
 Některé problémy (a z nich vyplývající bariéry) nebyly vyjádřeny tak výrazně 
negativně, jako to vyplynulo z mezinárodní studie. Jde například o pouze formální či povrchní 
působení externích partnerů, které prakticky nic neovlivňuje. Situace je patrně na českých 
vysokých školách v mnoha případech zcela obdobná, avšak velmi jednoznačně se k ní 
v uvedeném negativním smyslu vyjadřovali především studenti, i když zároveň velmi 
rozumně rozlišili, kdy a kde k této situaci může docházet.  
 V českých případových studiích ani v národní studii není zmíněno malé 
(zanedbatelné) zastoupení specifických skupin studentů, které zdůrazňuje především národní 
studie za Spojené království. Je však velmi pravděpodobné, že i v České republice je skupina 
studentů vyššího věku málo zastoupena v různých rozhodovacích či kvalitu zajišťujících 
orgánech ve srovnání se studenty nejširší skupiny, tj. v nejobvyklejší věkové kategorii.  
 Ani případové studie ani národní studie se příliš nezabývaly zkoumáním způsobu 
oslovení a získávání externích aktérů pro působení na vysokých školách, i když z některých 
rozhovorů s respondenty vyplývalo, že osobní kontakty jsou velmi důležité a tudíž se situace 
v České republice od mezinárodního srovnání příliš neliší. 
 Zcela stejně jako na mezinárodní úrovni byla na českých sledovaných vysokých 
školách zjištěna bariéra v malé účasti studentů v hodnotících anketách. A opět velmi podobně 
je v tomto případě možné bariéru odstraňovat lepší organizací anket, ale hlavně potvrzením, 
že se s názory studentů skutečně počítá a jsou přínosem pro zlepšování kvality studia.  

Na závěr je možné se vrátit k názoru externích hodnotitelů, podle nichž problémy (a 
tudíž bariéry) mohou skutečně vznikat z malého porozumění externistů potřebám a vlastnímu 
fungování vysoké školy. Zdůrazňují proto, že je potřeba mít na vědomí možné rozdíly mezi 
očekáváním vysokých škol týkajícím se přínosu externistů a jejich reálnými možnostmi, a 
zároveň zvažovat, jak využít výsledky spolupráce pro osobní kariéru externistů nebo pro 
podnik, ze kterého přicházejí. 
 
 
5.6. Akademičtí pracovníci 
 
A. Národní kontext  
 
Institucionální strategii zajišťování kvality týkající se akademických pracovníků je potřeba 
popsat a analyzovat v kontextu odpovídající národní strategie a jejího propojení 
s institucionální situací. Národní pravidla týkající se zajišťování kvality akademických 
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pracovníků na vysokých školách jsou dána především Zákonem o vysokých školách, v části 
Akademičtí pracovníci (§ 70-77).  

Zákon o vysokých školách rozlišuje šest základních kategorií akademických 
pracovníků: profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a 
vývojoví pracovníci. Dále zákon stanoví podmínky pro získání titulu profesor a docent. 
Docenta pro určitý obor jmenuje rektor dané vysoké školy na návrh vědecké rady fakulty, 
který se opírá o pozitivní výsledek habilitačního řízení (tradiční udělení „venia docendi“). 
Habilitační řízení, které má zajistit kvalitu docentů,17 zahrnuje zejména obhajobu habilitační 
práce18 před vědeckou radou fakulty a přednesení habilitační přednášky. Na rozdíl od docentů 
jsou profesoři pro určitý obor jmenováni prezidentem republiky na návrh vědecké rady dané 
vysoké školy, který je prezidentovi předložen ministrem školství. Uplatnění požadavků 
kvality na profesory je ještě náročnější než v případě docentů. Jde o hodnost udělovanou 
uchazeči, který je význačnou a uznávanou osobností ve svém oboru  a byl již jmenován 
docentem. Při zahájení řízení je nutno předložit podobné dokumenty jako při habilitaci (viz 
poznámka 1). Vědecká rady vysoké školy posuzuje koncepci odborné, vědecké nebo umělecké 
práce a pedagogické činnosti kandidáta v daném oboru. (Šebková 2012:122). Jmenování do 
hodnosti docenta nebo profesora působí celoživotně a není závislé na pracovní pozici, ani není 
časově omezeno, jak je to obvyklé zvláště v západoevropských zemích (Šebková et al. 2006:61).  

Oprávnění konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podléhá 
akreditaci (viz část 5.1). Akreditační komise pravidelně kontroluje a hodnotí kvalitu habilitací 
a řízení ke jmenování profesorem na jednotlivých fakultách/vysokých školách, kterým byla 
akreditace udělena. K udržení odpovídající (prahové) úrovně kvality habilitací a jmenování 
profesorem vydala Akreditační komise speciální soubor standardů, které je nutné naplnit pro 
udělení akreditace. V případě, že zjistí závažné nedostatky v zajišťování kvality těchto řízení, 
může být platnost akreditace dočasně pozastavena nebo úplně zrušena.  
 Personální zajištění studia je podle Akreditační komise spolu s infrastrukturou hlavní 
podmínkou dosažení kvality studijních programů (File et al. 2006). Akreditační komise proto 
vytvořila specifická pravidla týkající se požadavků na personální zajištění pro jednotlivé 
stupně studijních programů. Pravidla žádají, aby nejméně 40 % výuky každého bakalářského 
studijního programu bylo zajištěno profesory nebo docenty daného studijního oboru. V 
případě předmětů/kurzů magisterských studijních programů se zvyšuje požadované 
zastoupení profesorů a docentů na 60 %. Ve vztahu k této strategii poslední novela Zákona o 
vysokých školách č. 159/2010 stanovila, že garantem každého studijního programu může být 
pouze docent nebo profesor, který je zaměstnancem vysoké školy, poskytující daný studijní 
program. Aby bylo možné tohoto cíle v praxi dosáhnout a zároveň kontrolovat, byl v roce 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

17 Aby mohlo být řízení	   zahájeno, musí uchazeč předložit doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam 
odborných, vědeckých, expertních	  nebo	  uměleckých	  prací, přehled	  absolvovaných	  odborných, vědeckých, nebo 
uměleckých studijních pobytů v tuzemsku i v zahraničí, a jakékoli další doklady osvědčující odbornou, vědeckou 
nebo uměleckou kvalifikaci.	  
18 Habilitační prací může být: písemná práce přinášející nové vědecké poznatky; soubor již publikovaných 
vědeckých prací nebo soubor technických prací doplněný komentářem; publikovaná monografie přinášející nové 
vědecké poznatky; umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající 
veřejná umělecká činnost. 
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2010 vytvořen celostátní registr docentů a profesorů. Akreditační komise připojila pravidlo, 
že souhrnný pracovní úvazek garantů studijních programů může být nejvýše 1,7. 19   
 Základní profesní požadavky na jiné pozice, tj. na odborné asistenty, asistenty a 
lektory, stanovuje jednotlivá vysoká škola nebo fakulta20 ve svých vnitřních (mzdových) 
předpisech. Pravidlem je, že pro asistenty a lektory je požadováno vysokoškolské vzdělání na 
magisterské úrovni, pro odborné asistenty a výzkumné pracovníky se požaduje dosažení 
doktorského akademického titulu.  
 Kvalitu akademických pracovníků ovlivňují, bez ohledu na zaměstnaneckou kategorii, 
celostátně stanovené podmínky pro zaměstnávání pracovníků a další pravidla stanovená 
zákonem o vysokých školách. Jedná se především o pravidla pro obsazování volných míst a 
pro obnovování pracovních smluv. Pro volná místa na veřejných vysokých školách Zákon o 
vysokých školách stanoví, že musí být obsazována na základě výběrových řízení. Tato řízení 
nejsou požadována v případě pokračování v zaměstnání akademického pracovníka na jeho 
současném pracovním místě. Podrobnosti o výběrových řízeních by měly být stanoveny ve 
vnitřních předpisech vysoké školy (Zákon  o vysokých školách, § 77) a je na fakultě/vysoké 
škole, aby stanovila počet míst pro jednotlivé kategorie (profesoři atd.) v souladu s potřebou 
studijních programů, které uskutečňuje, a v souladu s finančními prostředky, které má 
k dispozici. Pravidla pro obnovení pracovních smluv jsou nově určována podle ustanovení 
zákoníku práce (nikoli podle Zákona o vysokých školách), který stanoví, že smlouvy na dobu 
určitou mohou být uzavírány nejvýše na tři roky a obnovovány pouze dvakrát. To znamená, 
že maximálně po devíti letech by měla být s fakultou/vysokou školou buďto uzavřena 
smlouva na dobu neurčitou nebo zrušena.  
 Soukromé vysoké školy nejsou vázány zákonem při přijímání akademických 
pracovníků a mají právo stanovit si k tomuto účelu svoje vlastní pravidla (Šebková 2012:116).  
 Počtu studentů připadajících na jednoho akademického pracovníka není na národní 
úrovni stanoven, ale je monitorován (MŠMT 2012). Tento počet obecně závisí na dvou 
faktorech: na typu a charakteristice studijního programu a v odpovídající míře také na 
financích, které fakulta rozděluje na výukovou činnost v rámci daného studijního programu. 
V roce 2010 byl průměrný počet studentů na jednoho akademického pracovníka 20,2,21 
přičemž nejnižší počet byl na uměleckých vysokých školách s významným rozsahem 
individuální výuky (4,5 - 6,2). Na druhé straně nejvyšší počet studentů na akademického 
pracovníka (48,8) byl zaznamenán na jedné ze soukromých vysokých škol, zaměřené na 
humanitní a ekonomická studia. 
 Podobně nejsou na národní úrovni stanovena ani pravidla pro pracovní zátěž 
jednotlivých kategorií akademických pracovníků. Na vysokých školách/fakultách je běžně 
uplatňováno pravidlo, že odborní asistenti většinou vyučují v bakalářských studijních 
programech a částečně i v magisterských programech, zatímco profesoři a docenti jsou 
začleňování hlavně, nikoli však výlučně, do výuky v doktorských a magisterských studijních 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

19	  Ve skutečnosti se tak limitují počty pracovních míst docentů a profesorů, které mohou být v souladu 
s požadavky Akreditační komise zastávány, a tím se redukuje fenomén “létajících profesorů”. 
20 Ve věci zaměstnaneckých vztahů na fakultní úrovni mají fakulty podle § 24 Zákona o vysokých školách právo 
jednat jménem vysoké školy. 
21Studenti všech forem studia (prezenčního, distančního, kombinovaného).	  
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programech.22 S tím pak souvisejí vyšší počty výukových hodin v nižších stupních studia. 
 Některé vysoké školy mají toto pravidlo institucionalizováno ve vnitřních předpisech, 
některé jiné to považují za neoficiální zvykové právo, které je uplatňováno bez dalšího 
oficiálního ukotvení. Je zřejmé, že to v podstatě odpovídá výše uvedeným požadavkům 
Akreditační komise (40 % docentů a profesorů v bakalářských studijních programech, 60 % v 
magisterských programech).  
 V neposlední řadě je na systémové úrovni (dlouhodobé záměry MŠMT) 
doporučováno, aby vysoké školy ve svých mzdových předpisech zohlednily další vzdělávání 
akademických pracovníků (např. kurzy celoživotního vzdělávání a programy zaměřené na 
rozvíjení pedagogických dovedností - viz Dlouhodobý záměr MŠMT (2011-2015)). 
 Po přehledu opatření týkajících se zajišťování kvality akademických pracovníků na 
národní úrovni jsou v následujících pěti odstavcích prezentovány charakteristiky vypovídající 
o zajišťování kvality akademických pracovníků na čtyřech sledovaných vysokých školách.  
 
B. Zajišťování kvality akademických pracovníků na sledovaných vysokých školách 
 
Zaměstnávání akademických pracovníků a zajišťování jejich kvality ve vztahu k národním 
pravidlům a strategiím.  
 Na VŠ A se volná místa pro akademické pracovníky obsazují na základě výběrového 
řízení, jehož pravidla jsou stanovena v Řádu výběrového řízení pro obsazování míst 
akademických pracovníků. Řád stanoví kvalifikační požadavky pro jednotlivé kategorie 
pracovníků a specifikuje procedurální pravidla (hlavně podmínky ustavení výběrové rady, 
pravidla rozhodování a vyhlášení výsledků). Všechna tato pravidla jsou v souladu s výše 
uvedenými ustanoveními Zákona o vysokých školách a zákoníku práce. Kromě pravidel 
výběrových řízení je tvorba a implementace strategie zajišťování kvality akademických 
pracovníků na VŠ A přesunuta na fakultní úroveň. To znamená, že fakulta zodpovídá za 
naplňování odpovídajících specifických podmínek zaměstnávání akademických pracovníků 
včetně mzdových podmínek. 
 VŠ B stanovila svou institucionální strategii zajišťování kvality akademických 
pracovníků v Dlouhodobém záměru VŠ B (2011-2015). V tomto záměru deklaruje zavedení 
vnitřního systému hodnocení akademických pracovníků a provázání tohoto systému, při 
respektování mezioborových rozdílů, s institucionálním strategickým plánováním a 
hodnocením. Má být také vytvořen a implementován systém dalšího vzdělávání 
akademických pracovníků, který bude zahrnut do kariérních řádů. Předpokladem pro 
fungování těchto dvou systémů je Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických 
pracovníků a systematický kariérní rozvoj akademických pracovníků s prioritou motivovat 
pracovníky na postdoktorských pozicích. Mezi odpovídající strategické cíle proto patří 
vytvoření kariérních řádů akademických pracovníků, které budou založeny na prokazatelné 
odbornosti, pedagogických kompetencích a jazykových dovednostech. Kariérní rozvoj bude 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

22	   Z tohoto důvodu, vyvolaného rozdílným začleněním do výukových činností, jsou všichni akademičtí 
pracovníci (profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři), i když v rozdílné míře, pedagogickými 
pracovníky/vyučujícími. Proto termíny akademičtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, vyučující jsou v této 
studii považovány za synonyma.	  	  
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podléhat pravidelnému hodnocení a bude provázán s příslušnou úrovní mezd. Protože 
stanovené cíle mají vývojovou povahu a mají být naplňovány až do roku 2015, jsou 
v současnosti k dispozici jen předběžné doklady o jejich dosahování. Zřejmý je určitý pokrok 
v tvorbě pravidel kariérního rozvoje akademických pracovníků a v implementaci motivačních 
nástrojů, tj. např. v rozdělování odměn mezi akademické pracovníky s vynikajícími výsledky 
v oblasti publikací nebo v aplikovaném výzkumu (patenty). K motivačním nástrojům patří 
také cena rektora nebo ceny děkanů. 
 Také na VŠ C jsou akademičtí pracovníci přijímáni na volná místa podle Řádu 
výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků. Účelem tohoto Řádu je 
sjednotit pravidla a postupy týkající se zaměstnávání akademických pracovníků na fakultách, 
v ústavech nebo na jiných pracovištích této vysoké školy tak, aby byli na jednotlivá pracovní 
místa vybíráni uchazeči s nejlepšími předpoklady. Řád však také deleguje pravomoci týkající 
se konkrétních pracovních smluv (souhrnné mzdy včetně odměn, délka platnosti smluv) na 
fakultní úroveň (personální a mzdová oddělení) nebo, v případě zaměstnanců rektorátu, na 
zaměstnanecký odbor rektorátu. Ve své personální politice se VŠ C zvláště zaměřuje na 
zlepšování pracovních podmínek vynikajících výzkumníků tak, aby se posílilo jejich zapojení 
do celoškolských vědeckých projektů.          
 Přestože VŠ D je soukromá vysoká škola, v postupech uplatňovaných při 
zaměstnávání akademických pracovníků se od veřejných VŠ A, B a C příliš neodlišuje. Výběr 
pracovníků probíhá na VŠ D zpravidla formou výběrového řízení a zaměstnání se sjednává 
nejen na dobu neurčitou, ale i na dobu určitou. Za sjednávání osobních pracovních smluv 
spolu s ohlašováním volných pracovních míst zodpovídá Odbor řízení lidských zdrojů, který 
je organizačně začleněn do úřadu rektora. S ohledem na cíle týkající se zajišťování kvality 
akademických pracovníků, upřednostňuje politika VŠ D kontinuální zlepšování osobních 
kvalifikací pracovníků na jednotlivých katedrách a usiluje o získání doktorandů 
k dlouhodobému pracovnímu zapojení a tudíž i k využití jejich publikační činnosti. Strategie 
se dále zaměřuje na posilování profesních kompetencí garantů studijních programů a na 
vyhledávání způsobů aktivního zapojení odborníků z praxe, zvláště jejich zapojením do 
výuky volitelných předmětů a účastí ve zkušebních komisích (explicitně je tento cíl vyjádřen 
Aktualizaci záměru VŠ D 2012). 
 Počtu studentů připadajících na jednoho akademického pracovníka se na čtyřech 
sledovaných VŠ vzájemně liší a odlišuje se i od celostátního průměru (20,2 studentů/ 
akademický pracovník). Nejnižší poměr počtu studentů na jednoho akademického pracovníka 
(10) je na VŠ A, což je způsobeno zejména vysokým procentuálním podílem laboratorní 
výuky. Mnohooborová VŠ B má tento poměr lehce pod národním průměrem (19,2), kdežto 
VŠ C naopak lehce nad ním (22,3). Soukromá VŠ D má nejvyšší poměr počtu studentů na 
akademického pracovníka (37,8), což je patrně především důsledkem podstatně vyššího 
podílu kombinované formy studia, než na ostatních sledovaných vysokých školách. 
 
Kritéria pro přijímání akademických pracovníků do pracovního poměru a jejich vztah 
k zajišťování kvality výuky 
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 Pravidla pro přijímání akademických pracovníků se řídí vnitřními předpisy pro 
výběrové řízení k obsazování míst akademických pracovníků23 (VŠ A-C) nebo přímo 
zákoníkem práce (VŠ D). Institucionální kritéria pro zaměstnávání akademických pracovníků 
v souladu s národními předpisy specifikují kvalifikační požadavky, kterými je obvykle 
dosažené vzdělání, udělený(é) titul(y), pedagogická praxe, odborné znalosti a zkušenosti 
z výzkumu a členství ve vědeckých komisích/radách/společnostech. Znalosti a zkušenosti 
z výzkumu musí být doloženy soupisem publikací. Předložená dokumentace, která potvrzuje 
naplnění požadovaných kritérií, musí být oficiálně ověřena. Nově zaměstnaní pracovníci jsou 
zařazeni do mzdové třídy24 a mzdového tarifu v souladu s vnitřním mzdovým předpisem, 
který kromě kvalifikačních požadavků většinou zohledňuje i doloženou délku praxe. Příklad 
souvislostí mezi kvalifikačními požadavky, roky praxe a mzdovými třídami na VŠ B 
poskytuje Tabulka 11. 
 
Tabulka 11. Kvalifikační požadavky na VŠ B 

Pracovní pozice Kvalifikační požadavky  
Praxe 
v oboru 
nejméně 

Mzdová 
Třída 

Profesor jmenování profesorem 7 let 13 
Docent jmenování docentem 5 roků 12 
odborný asistent  s vědeckou 
hodností   
(CSc., Dr., PhD.,ThD.) 

akademický titul Ph.D., Th.D., 
Dr., CSc. 
(u lékařů bez vědecké hodnosti, 
atestace II. stupně v oboru) 

3 roky 11 

odborný asistent bez vědecké 
hodnosti 

vysokoškolský titul 
magisterského stupně (u lékařů 
atestace I. stupně) 

3 roky 10 

lektor I vysokoškolský titul 
magisterského stupně  

3 roky 10 

lektor II N/a  N/a  9 
asistent  vysokoškolský titul 

magisterského stupně 
N/a  9 

 
 K otázce možnosti několikanásobných pracovních úvazků zákoník práce stanoví, že 
pracovník může mít jeden úvazek (tj. až do objemu plného úvazku 1.0) na jedno pracovní 
místo v téže instituci. V praxi to znamená, že např. jeden akademický pracovník může mít 
jeden úvazek jako docent a další jako proděkan (nikoli však dva docentské úvazky na dvou 
fakultách vysoké školy). Neexistují však žádná jiná omezení, která by se týkala stanovení 
úvazků na národní úrovni v různých institucích, ani jiná odpovídající omezení, která by byla 
uplatňována v rámci instituce. Přijímání docentů a profesorů do pracovního poměru se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

23 V plném souladu se zákoníkem práce. 
24 Většinou formou čtyřstupňové škály (A1-A4), kde A1 platí pro asistenty/lektory, A2 odborné asistenty,  A3  
docenty a A4 profesory. 
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vztahuje k zajištění kvality výuky prostřednictvím předpisů na národní úrovni o habilitacích a 
řízeních ke jmenování profesorem, které podléhají akreditaci (viz část A).  
 Také dodržování zákonného ustanovení z roku 2010 o tom, že garanty studijních 
programů mohou být pouze profesoři a docenti, by mělo kvalitu výuky ovlivňovat a lze je 
považovat za opatření pro zajišťování minimální kvality studijních programů na českých 
veřejných i soukromých vysokých školách. Zároveň jde o opatření, která podporují typickou 
pracovní zátěž ve formě jednoho plného úvazku v určité instituci a možného dalšího 
omezeného pracovního zapojení kdekoliv jinde. Některé vysoké školy plné pracovní úvazky 
svých akademických pracovníků podporují (VŠ A), kdežto jiné takovéto preference 
neprosazují (VŠ B). V důsledku stále ještě nedostatečného počtu profesorů a docentů, kteří 
mohou garantovat studijní programy, musí některé vysoké školy, většinou soukromé (jako je 
VŠ D), spoléhat při obsazování těchto pozic pouze na nižší úvazky na dané vysoké škole.      
 
Podpora kvality výuky a rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků  
Hlavním nástrojem podpory rozvoje výukových dovedností akademických pracovníků jsou 
vzdělávací kurzy. Pedagogické kurzy jako součást dalšího vzdělávání jsou nabízeny všemi 
čtyřmi sledovanými vysokými školami. Kromě dalšího vzdělávání v pedagogice a didaktice 
existují také kurzy věnované cizím jazykům a specializované kurzy zvyšující znalosti 
účastníků v konkrétních oborech nebo oblastech profesního zájmu. Tyto dva typy kurzů jsou 
rovněž obvykle nabízeny všemi čtyřmi sledovanými vysokými školami25 a počty jejich 
účastníků jsou poměrně vysoké. 
 VŠ A věnuje rozvoji vzdělávání akademických pracovníků výslovnou pozornost ve 
svých strategických dokumentech, což je v současné době Dlouhodobý záměr VŠ A (2011-
2015). Deklaruje se v něm poskytování podpory vzdělávání vyučujících a dalším vybraným 
pracovníkům v oboru pedagogických znalostí a dovedností a také v oblasti psychologických 
kompetencí a komunikačních dovedností. Účelem je zlepšit kvalitu práce akademických 
pracovníků a prostřednictvím zvýšení kvalifikace podpořit jejich kariérní rozvoj, což je velmi 
důležité zejména u mladých pracovníků.Velkou část vzdělávacích aktivit představuje také 
zlepšování jazykových dovedností (explicitně formulovaný cíl Aktualizace záměru VŠ A 
(2011)). Empirické údaje o účasti v kurzech v roce 2012 skutečně ukazují, že nejvyšší počet 
účastníků (609) byl zapsán v kurzech cizích jazyků. Respondenti v rozhovorech na VŠ A také 
potvrzovali výhody, které jim účast v kurzech cizích jazyků poskytuje, přičemž někteří z nich 
považovali bezplatnou účast za určitý druh zaměstnaneckého bonusu.   
 Rozdílné odpovědi však byly získány k otázce přínosu dalšího pedagogického 
vzdělávání. Někteří respondenti na VŠ A považují pedagogické vzdělání za užitečné; jiní jsou 
v tomto ohledu zdrženliví, poukazují na časová omezení pro studium daná pracovními 
povinnostmi a zdůrazňují význam odborných znalostí a dovedností. Význam pedagogických 
kurzů pro mladé akademické pracovníky (kategorie postdok) je však na VŠ A všeobecně 
uznáván, podobně jako potřeba diferenciace pedagogických dovedností pro výuku v 
bakalářských a magisterských, resp. doktorských studijních programech. Na druhé straně není 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

25 Kurzy mohou být nabízeny samotnou vysokou školu nebo externí organizací/agenturou. Jestliže jsou pořádány 
školou, není účast zaměstnanců zpoplatňována. Jestliže jsou organizovány externě, vysoká škola pokrývá 
účastnické poplatky v plném rozsahu, takže zaměstnancům jsou opět kurzy volně přístupné. 
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všeobecně podporováno hodnocení kolegy (případně externími pracovníky) prostřednictvím 
přímého sledování výuky. V důsledku těchto rozdílných stanovisek není zatím na VŠ A 
dosaženo celkové shody na (povinném) zavedení pedagogického vzdělávání pro akademické 
pracovníky (a tedy ani na způsobu dosažení cílů stanovených v Dlouhodobém záměru), ačkoli 
existuje shoda ve smyslu nabídky takového portfolia kurzů, které by odpovídalo zájmům o 
další vzdělávání a zvyšování kvalifikace každého akademického pracovníka.  
 Podobné dilema, týkající se dalšího pedagogického vzdělávání, bylo zaznamenáno i na 
VŠ C, kde byla zavedena povinná účast na těchto kurzech (někdy neformálně označovaných 
jako pedagogické minimum) pro doktorandy a naléhavě byla doporučována akademickým 
pracovníkům všech ostatních kategorií. Odmítavé hlasy v tomto ohledu ukazují na napětí 
mezi prosazováním kvality výuky a kvality výzkumu a vývoje, přičemž výzkum je pro 
vedoucí pracovníky zásadní prioritou (což platí i v kariérním rozvoji, zejména pro jmenování 
docentem a profesorem).      
 
Podpora kvality výuky modernizací učebních pomůcek a dalšími nástroji 
 Sledované vysoké školy uplatňují na podporu kvality výuky několik strategií. Za prvé 
je to modernizace učebních pomůcek a knihovních fondů, která je na všech čtyřech vysokých 
školách pravidelně zabezpečována. Kromě toho podporují vysoké školy i materiální 
infrastrukturu (laboratorní zařízení apod.), jak lze dokumentovat například na cílech v 
Dlouhodobém záměru VŠ A. Veřejné vysoké školy (VŠ A-C) využívají finančních prostředků 
programů dostupných na systémové úrovni, zejména Fondu rozvoje vysokých škol a 
rozvojových programů vypisovaných MŠMT, všechny vysoké školy mohou podávat projekty 
do operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Modernizace zahrnuje i 
zabezpečování studijních opor pro distanční a kombinované studium, které jsou v 
elektronické formě přístupné prostřednictvím internetových aplikací26 (Moodle atd.). VŠ C 
podporuje studenty prezenčního studia zpracováním elektronické verze přednášek, které jsou 
po vlastní přednášce studentům volně k dispozici. Vzhledem k velkému procentu studentů v 
kombinované formě studia (asi 60 % z celkového počtu), investovala soukromá VŠ D 
prostředky do zřízení Multimediálního centra zodpovědného za vytváření elektronických 
studijních opor a multimediálních studijních pomůcek.   
 Druhou strategií je usměrňování a podpora studentské populace na počátku studia. Za 
tímto účelem byly na VŠ A vyvinuty a nabídnuty vstupní testy v matematice a chemii, aby 
diagnostikovaly úroveň znalostí studenta při vstupu do těchto hlavních oblastí studia. Na 
základě výsledků testů jsou studentům nabídnuty do určité míry různé možnosti studijní cesty 
(s různým množstvím a návazností kurzů/předmětů při respektování základních studijních 
požadavků). Modulární kompozice kurzů, která umožňuje flexibilitu studijních cest, se setkala 
s úspěchem a je obecně považována za účinný nástroj při překonávání nerovnoměrnosti 
vstupních znalostí v klíčových oblastech studia (matematika, chemie) a snížení míry 
neúspěšnosti studia. Do určité míry podobně nabízí VŠ B portfolio vyrovnávacích kurzů před 
nebo také po vstupu na VŠ, v závislosti na úrovni znalostí uchazeče. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

26 Implementace distanční, resp. kombinované formy studia je některými respondenty VŠ A považována za 
problematickou. Je to způsobeno charakterem klíčové oblasti studia (chemie), která vyžaduje vysokou míru 
laboratorní výuky, tudíž výuky v prezenční formě.  



	  
	  

150	  

 Třetí strategií je úzká spolupráce se středními školami. Tři vysoké školy (VŠ A, C, D) 
mají své zdrojové střední školy, z nichž čerpají talentované uchazeče o studium. VŠ C rozvíjí 
k motivaci nejtalentovanějších studentů středních škol systém stipendií. Jiné než finanční 
prostředky (předvádění ukázek laboratorní výuky, letní školy, propagační akce, jako např. dny 
vědy atd.) využívají zejména VŠ A a VŠ C. Tyto prostředky mohou být také do jisté míry 
považovány za nástroje nepřímo podporující kvalitu výuky, protože pomáhají navázat vztah 
mezi budoucími studenty a akademickými pracovníky dané vysoké školy. 
 
Způsoby hodnocení kvality výuky a využití získaných výsledků.  
 Hodnocení kvality výuky je prováděno na všech sledovaných vysokých školách. Ve 
všech čtyřech případech je kvalita výuky hodnocena externě prostřednictvím re-akreditačního 
procesu. Kromě toho Akreditační komise hodnotí vysoké školy (fakulty) a programy pro 
účely zdokonalování, při kterém je součástí hodnotícího procesu návštěva vysoké školy, 
hodnocení závěrečných prací (bakalářských, magisterských) a doktorských disertací, setkání 
se studenty apod.  
 Další typ externího hodnocení výuky využívá absolventy a je v určité formě 
organizován na všech čtyřech sledovaných vysokých školách. Například VŠ C organizuje 
hodnocení absolventy (na celé škole) pravidelně jednou za dva roky. Zaměřuje se na znalosti, 
dovednosti a schopnosti absolventů získané během studia a na jejich uplatnění na trhu práce. 
Takto získané informace jsou shromažďovány, uchovávány a používány v procesu 
(opětovného) navrhování jednotlivých studijních modulů, oborů nebo programů. 
 Uvnitř vysokých škol je kvalita výuky obvykle hodnocena prostřednictvím 
studentských hodnocení. Opět platí, že určitá forma studentského hodnocení výuky se 
vyskytuje na všech čtyřech analyzovaných vysokých školách. Studentské hodnocení se 
provádí jednou nebo dvakrát za akademický rok v elektronické formě (VŠ A, B) nebo v 
kombinaci elektronické a papírové formy (VŠ C, D). K tomu, aby VŠ D mohla navrhovat a 
spravovat studentská hodnocení, zřídila Laboratoř empirických studií. Standardizovaný 
formát hodnotících dotazníků v institucionálním rámci většinou neexistuje, ale VŠ C podniká 
kroky v tomto směru - začleňuje studentské komory akademických senátů fakult do 
koordinace a plánování odpovídajících činností a zajišťuje studentskému hodnocení podporu 
vrcholového managementu fakulty. Hodnocení se obvykle zaměřují na vhodnost obsahu 
předmětu/kurzu a na účinnost jeho výuky (tj. na používané metody výuky, na úroveň 
pedagogických kompetencí učitele). Nízká míra odezvy (v průměru VŠ A 11 %, VŠ B, C 10 
%) omezuje využití výsledků studentského hodnocení výuky v praxi. Výsledky hodnocení 
mají z tohoto důvodu spíše orientační funkci a jen zřídka vedou ke konkrétním opatřením 
(například k výpovědi negativně hodnoceného akademického pracovníka), ačkoli byly (na VŠ 
C) identifikovány některé změny ve složení sboru pedagogických pracovníků odpovědných za 
konkrétní kurz. Respondenti z VŠ C dále uváděli, že studenti mají jen omezené povědomí o 
výsledcích hodnocení; výsledky jsou většinou studovány vedoucími kateder (a někdy i 
vrcholným managementem fakult, tj. děkany a proděkany). Studentské komory akademických 
senátů fakult na VŠ C začaly nově pořádat soutěž O nejlepší učitele, která by měla zvýšit 
zájem studentů o hodnocení výuky a o využití jeho výsledků.  
 Přes všechny problémy, které studentská hodnocení provázejí, považuje VŠ A 
studentská hodnocení za nepostradatelnou součást hodnotících aktivit, které uvnitř vysoké 
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školy probíhají. Respondenti z VŠ B vypovídali, že na jejich vysoké škole jsou některá 
doplňková hodnocení výuky organizována samotnými vyučujícími (obvykle pomocí 
dotazníků distribuovaných během výuky) s cílem získat od studentů významnou zpětnou 
vazbu.  
 Kromě studentského hodnocení zavedla VŠ C systém vzájemného hodnocení učitelů 
formou sledování výuky (přítomnosti hodnotitelů ve výuce) a následné analýzy a diskuse. V 
Dlouhodobém záměru VŠ D (2011-2015) se uvádí, že systém vzájemného hodnocení učitelů 
škola zavede a efektivně rozvine, zatímco na VŠ A je tento systém považován za 
problematický, vzbuzující pocit nedůvěry k jednotlivým akademickým pracovníkům.  
 VŠ A a VŠ B otevřely pilotní projekty, které by měly pomoci dosáhnout komplexního 
a vyváženého systému vnitřního hodnocení kvality. Na jedné z fakult VŠ A se rozvíjí a zavádí 
systém vnitřního hodnocení akademických pracovníků, které lze považovat především za 
motivaci ke zlepšování práce. Pracovní činnost akademického pracovníka je rozdělena do tří 
kategorií: vzdělávání, tvůrčí činnost, ostatní (práce obecně prospěšná pro fakultu, 
administrativní práce, příprava projektů, podpora mezinárodní spolupráce apod.). Do 
hodnocení každého akademického pracovníka jsou importována všechna dostupná data 
z informačního systému. Akademický pracovník je poté požádán, aby svoje hodnocení ověřil, 
doplnil a aby přidal svůj plán činnosti (na rok) s představou, co by chtěl dělat, případně s 
požadavky, co by k tomu potřeboval. Vedoucí ústavu vede o hodnocení s každým 
pracovníkem rozhovor a konfrontuje pracovní cíle příslušného akademického pracovníka se 
svojí představou o tom, co by tento pracovník dělat měl. V diskusi, která je velmi důležitou 
příležitostí ke komunikaci a vzájemnému poznávání vedoucích ústavů a jejich pracovníků, se 
rovněž hodnotí splnění plánu v předcházejícím roce. Vedoucí ústavu nakonec pracovníky 
ohodnotí na škále A-E, aniž by bylo cílem vytvořit žebříček nebo výsledky hodnocení přímo 
napojit na financování. O hodnocení lze diskutovat, hodnocený akademický pracovník může 
vyjádřit svoje výhrady. Důležité je, že se hodnocení provádí jako interaktivní a formativní, 
které nemá žádný vliv na výši platů a odměn nebo vyřazení konkrétního pracovníka 
z výukového kurzu a podobně. Cílem tohoto systému hodnocení akademických pracovníků je 
získat kvalitativní obraz situace, který umožní práci zefektivnit a celkově zvýšit kulturu 
kvality v instituci. VŠ A má v plánu zavést takovýto systém na všech svých fakultách (což je 
explicitně vyjádřeno Aktualizaci záměru VŠ A (2011)). 
 Podobným způsobem testovala komplexní systém hodnocení akademických 
pracovníků jedna z fakult VŠ B. Ve srovnání s VŠ A zahrnuje systém rozvíjený na VŠ B 
veškerou činnost akademických pracovníků, včetně řídící práce, a je kvantitativní povahy. 
Struktury tří oblastí, které jsou předmětem hodnocení, tj. vzdělávání, výzkum a řízení, jsou 
dále konkretizovány pomocí seznamu příslušných činností. Počet bodů získaných každým 
pracovníkem (vytěžených z databází, jakož i dopočtených hodnoceným pracovníkem) je pak 
pro každou kategorii standardizován, tj. skóre v každé kategorii se vydělí body uvažovaného 
standardu kategorie pro konkrétní pozici (asistent, docent, profesor atd.). Standardizované 
výsledky včleněny do ústních popisů a zpřístupněny vrcholnému managementu fakulty. 
Management fakulty postoupil systém do standardního provozu (tj. zavádí jej jako povinný) 
pro všechny pracovníky fakulty od počátku roku 2012. Systém hodnocení akademických 
pracovníků je velmi dobře propracovaný po stránce statistického vyhodnocení a technického 
zpracování a zájem o něj projevily nejen ostatní fakulty VŠ B, ale i jiné české vysoké školy.   
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Motivace akademických pracovníků k zajišťování a zvyšování kvality výuky 
 Významným finančním motivačním nástrojem pro akademické pracovníky na čtyřech 
sledovaných vysokých školách jsou osobní příplatky a finanční odměny. Podmínky pro jejich 
získání jsou stanoveny ve vnitřních mzdových předpisech, přičemž rozhodnutí o jejich 
udělení je zpravidla svěřeno vedoucímu katedry/ústavu (nebo děkanovi v případě zvláštních 
odměn pro fakultní management). Dalším motivačním nástrojem je příležitost k dosažení 
titulu docenta a profesora (po úspěšné habilitaci nebo řízení ke jmenování profesorem), který 
kromě prestiže a jistoty zaměstnání (dané například i garancí studijních programů) s sebou 
přináší i vyšší platy a další finanční výhody. Příslušná řízení však bohužel kladou důraz 
především na vědecké výstupy, méně pozornosti je věnováno kvalitní výuce. 
 Ve vzorku čtyř sledovaných vysokých škol jsou také odměny, případně další finanční 
výhody převážně zdůvodňovány intenzivní výzkumnou činností a jejími výsledky (typické 
jsou monografie a články v impaktovaných časopisech, které přinášejí dostatek výzkumných 
bodů v národní databázi RIV). Jenom někdy jsou odměny udělovány za excelentní výuku 
(doloženou například vynikajícím studentským hodnocením kurzu, vynikajícím výsledkem 
školitele doktorandů a podobně). To vede k dobře známému záměru posilovat časově náročné 
výzkumné činnosti na úkor času potřebného pro kvalitní výuku (konkrétně zmíněno na VŠ C).  
 Vyjádřit pedagogický výkon není jednoduché. Na VŠ A se používají 
„studentohodiny“, které zohledňují nejen počty odučených hodin, ale také počty na výuce 
přítomných studentů. Vyžaduje se však doplnění například projektem s pedagogickým 
zaměřením nebo jiným tvůrčím vkladem do této činnosti, což může být i vize, jak dál rozvíjet 
určitý předmět. K hodnocení pedagogické činnosti daného pracovníka se vyžaduje i vyjádření 
vedení ústavu.  
 Motivace ke zlepšování kvality výuky může být i nefinanční. Podle respondentů VŠ A 
může jako silná motivace působit výuka ve skupině talentovaných studentů (např. může jít o 
výuku v kurzech studijního programu Chemie pro talentované studenty). Motivací může být 
vedení studentů při vývojové a výzkumné práci již od bakalářského stupně studia, získávání 
co nejvíce studentů pro výuku akademickým pracovníkem, který tuto výuku vede apod.   
 Zajímavý byl názor studentů-respondentů (VŠ A) na učitelství jako na povolání, které 
není orientováno na zisk a mělo by být pro danou osobu především posláním. Tito 
respondenti zopakovali již uvedenou výhradu k hospitacím, kterou by prováděli starší zkušení 
akademičtí pracovníci a která by mohla působit jako projevená nedůvěra. Naopak jako 
motivaci spatřovali možnost návštěvy mladých začínajících vysokoškolských učitelů na 
přednáškách, cvičeních či laboratorních cvičeních vedených zkušeným akademickým 
pracovníkem. 
      
Kdo je (a co znamená být) dobrým učitelem na vysoké škole? (podle mínění respondentů)   

Uvádíme zde profil dobrého učitele, tak jak byl vyvozen z výsledků rozhovorů a 
panelové diskuse s respondenty z různých kategorií akademických pracovníků (profesoři 
atd.). Dobrý učitel na vysoké škole musí: 
• být odborníkem ve svém oboru nebo profesní oblasti studia; 
• mít rozvinuté pedagogické a didaktické schopnosti; 
• být čestnou a bezúhonnou osobností;  
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• mít rozvinuté procesní dovednosti (tj. být schopen zpřístupnit obsah výuky studentům a 
usnadnit jeho osvojování, poskytovat vedení a motivovat studenty); 
• být schopen předávat vědomosti studentům efektivně a umět vytvářet v přenosu znalostí 
přidanou hodnotu, tj. zejména dosahovat toho, aby se (pod)průměrný student dostal nad 
průměrnou úroveň; 
• být schopen vyžadovat od studentů dobrou práci, ale zároveň s nimi jednat jako s dospělými 
lidmi a partnery; 
• mít profesionální chování a být schopen kritické sebereflexe; 
• mít vůli a být schopen využít příležitost k dalšímu vzdělávání; 
• být loajální k zaměstnavatelské instituci. 
 Rozsah uplatňovaných schopností a dovedností, utvářejících profil dobrého učitele, se 
může různit v závislosti na typu programu, na jehož výuce se učitel podílí. Respondenti se 
shodovali na tom, že učitel bakalářského studijního programu by měl mít vyvinuté 
pedagogické a didaktické dovednosti a měl by být schopen motivovat studenty. Rozvinutí 
těchto schopností a dovedností se zpravidla v menší míře předpokládá v případě výuky 
v magisterských a především v doktorských programech.  
 
Hlavní závěry 
 Výzkum kvality vyučujících na čtyřech vybraných vysokých školách nevykazuje v 
zavádění standardu ESG 1.4, který je věnován této tematice, žádné význačné překážky.  
 Vysoká škola není prakticky nijak omezena ve výběru akademických pracovníků, 
které zaměstnává, a má tudíž k dispozici způsob, jak sama sebe ujistit, že vyučující jsou pro 
tuto činnost kvalifikovaní a jsou schopni ji vykonávat. 
 Kvalifikace, odborné znalosti a kompetence vyučujících nebyly předmětem kritiky a 
jsou na zkoumaných vysokých školách všeobecně považovány za více než dostačující. 
Kvalita personálního zajištění studijních programů, tj. přiměřenost znalostí, dovedností a 
schopností akademických pracovníků, je obvykle zajišťována prostřednictvím  habilitací nebo 
řízení ke jmenování profesorem, které jsou předpokladem garance kvality programu. 
Akreditační komise, která je nejdůležitějším, v některých případech jediným, vnějším 
hodnotitelem, požaduje určité minimální standardy týkající se kvalifikace akademických 
pracovníků, které jsou přinejmenším nepřímým zajištěním kvality akademických pracovníků. 
Registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách, 
třebaže je některými pracovníky považován za sporný, pomohl omezit několikanásobné 
pracovní úvazky docentů a profesorů a v důsledku i případné poskytování studijního 
programu s nižšími standardy, než jsou minimální požadavky stanovené Akreditační komisí.  
 Akademičtí pracovníci na všech čtyřech sledovaných vysokých školách mají možnost 
zapojit se do kurzů dalšího profesního vzdělávání, přičemž odpovídající počty účastníků 
kurzů jsou většinou příznivé. Osvojení základních (klíčových) pedagogických dovedností a 
kompetencí (pedagogické minimum) je vyžadováno zejména v případě nových akademických 
pracovníků, ale není to univerzální standard na všech čtyřech vysokých školách (na VŠ C je 
takové vzdělávání povinné pro doktorandy a na VŠ A se v současnosti o formě dalšího 
pedagogického vzdělávání pro akademické pracovníky diskutuje). Motivací k dalšímu 
vzdělávání, které by mělo podpořit kvalitu výuky, jsou často finanční výhody, které nově 
nabytou kvalifikaci zohledňují. Respondenti zmiňovali též nefinanční motivaci, například 
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výuku talentovaných studentů, vedení výzkumných prací studentů apod., ale spojovali ji též s 
posláním práce vysokoškolského učitele.   
 Zpětnou vazbu, která se týká kvality výuky, získávají akademičtí pracovníci 
prostřednictvím studentských hodnocení, která se v určité formě uskutečňují na všech 
sledovaných vysokých školách. Dalším způsobem získání zpětné vazby jsou externí 
hodnocení výuky absolventy, která jsou opět organizována na všech sledovaných školách, 
opět různým způsobem a vesměs v delších časových intervalech, než výše zmíněná studentská 
hodnocení. Velmi důležitou zpětnou vazbou je externí hodnocení kvality výuky Akreditační 
komisí, které je spojeno s re-akreditací studijních programů, ale v posledních letech též 
hodnocení kvality institucí, jejich součástí a studijních programů v určitě oblasti nebo určitého 
stupně (například doktorské studijní programy), které Akreditační komise provádí s cílem 
přispět ke zdokonalování kvality.    
 Opět všechny sledované vysoké školy podporují různým způsobem modernizaci a 
dostupnost studijních materiálů, což je v souladu se směrnicí ke standardu ESG 1.2.  
 Rozdíly v  počtech studentů připadajících na jednoho akademického pracovníka mezi 
čtyřmi vysokými školami jsou způsobeny různým programovým zaměřením a různým 
zastoupením jednotlivých forem studia (prezenční, kombinované, distanční) u studijních 
programů v nabídce jednotlivých vysokých škol. 
 
Bariéry  
 Výše uvedené porovnání skutečnosti na sledovaných vysokých školách s 
doporučeními standardu 1.4, jeho směrnice a implicitně vyjádřených doporučeních ke kvalitě 
akademických pracovníků v jiných standardech ESG, Část 1, je možné interpretovat tak, že 
prakticky všechna doporučení jsou respektována. Přesto implementaci standardu ESG 1.4 
v plném rozsahu limitují některé faktory. Lze k nim přiřadit:  

• Neshodu o (povinném) zavádění pedagogického minima, i když standard 1.4 pouze 
doporučuje, aby vyučující měli příležitost rozvíjet a rozšiřovat své učitelské 
schopnosti.  

• Malou účast studentů na hodnocení kvality vzdělávací činnosti a akademických 
pracovníků (kolem 10 %) a z toho vyplývající nedokonalé využití výsledků těchto 
hodnocení, případně nedostatečnou informovanost studentů o tom, co se s výsledky 
hodnocení stane. Nejasnosti týkající se využití výsledků je velmi pravděpodobně 
jedním ze závažných důvodů malé účasti studentů na hodnocení.  

• Rozporuplný názor na vzájemné hodnocení akademických pracovníků spočívající v 
přímém pozorování jejich výkonu ve výuce a v následných diskusích. Tuto aktivitu 
část akademické obce podporuje, část akademických pracovníků je rezistentní nebo ji 
dokonce odmítá. Důvodem je možná obava z potenciálního působení výsledků 
hodnocení na výši mezd a odměn, negativně působí také pocit nedůvěry plynoucí 
z přímé kontroly činnosti.  

• Omezení rozvoje vysoce kvalitní výuky v důsledku dobře známé tendence 
k převažující podpoře výzkumu, která se zakládá na uznání všeobecně vyšší prestiže a 
vyšších finančních odměn spojených s výzkumem (což je výslovně zmiňováno na VŠ 
C). 
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 První tři bariéry se týkají především institucionální úrovně a jejich odstranění je plně 
v kompetenci vysokých škol, bude-li dosaženo shody, zda a jak je odstranit. Z národní úrovně 
je možné vysoké školy k odstranění bariér motivovat, což se již děje v případě rozvíjení 
pedagogického vzdělávání (první bariéra), které je v rámci dalšího vzdělávání akademických 
pracovníků podporováno prostřednictvím Dlouhodobého záměru MŠMT (2011-2015), včetně 
podpory finanční, kterou bylo možné čerpat především ze strukturálních fondů EU. Finanční 
podpora se však netýkala pražských vysokých škol, což znamená, že nebyla dostupná pro dvě 
z vysokých škol v rámci projektu sledovaných.  
 Také druhou bariéru je možné z národní úrovně ovlivnit například prostřednictvím 
podpory projektů, které budou cíleny na zdokonalení studentského hodnocení, například 
získáním profesionálního software pro vyhodnocování dotazníků apod. Větší vliv by však 
mohla z této úrovně uplatnit Akreditační komise prostřednictvím konzultací a námětů ke 
zdokonalení studentského hodnocení, případně, se souhlasem vedení vysoké školy/fakulty, 
využitím některých jeho výsledků.  
 Poslední bariéra je především záležitostí národní úrovně, ze které je organizačně i 
finančně řízeno hodnocení výzkumu a vývoje prostřednictvím bodového ohodnocení jeho 
výsledků, zejména publikační činnosti. Současně využívaná metodika je velmi problematická 
z mnoha důvodů, jejichž rozbor není předmětem této studie. Podporuje však významně 
vysokou prestiž výzkumu a vývoje a protože jde o podporu finanční, přenáší se tento trend 
zcela pochopitelně i na institucionální úroveň.      
 
Příklady dobré praxe 
 Za příklad efektivní praxe v institucionálním a celonárodním měřítku může být 
považován rozvoj hodnocení akademických pracovníků na VŠ A, kde se testuje na jedné z  
fakult formativní hodnocení všech činností akademických pracovníků a vytvářejí se nabídky 
k implementaci specifických pravidel pro ocenění (nikoliv finanční) výukových povinností. 
 Podobně lze za příklad dobré praxe považovat i zcela jinou, na sumativním přístupu 
založenou komplexní metodiku hodnocení akademických pracovníků na VŠ B, popsanou 
podobně jako metodika VŠ A v odstavci o hodnocení kvality výuky.  
 
 
C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu   
 
Národní kontext v zemích účastnících se projektu  

Prakticky ve všech národních studiích byly zdůrazněny změny, které se odehrály 
v posledních dvou desetiletích (nejen v zemích střední a východní Evropy) a které byly 
vyvolány následujícími faktory: narůstající popularita vysokoškolského vzdělávání a jeho 
masový charakter, větší integrace koncepcí vysokých škol se sociálním prostředím, nárůst 
počtu studijních programů (včetně nabídky celoživotního vzdělávání), nové modely 
financování vzdělávací činnosti a výzkumu a vývoje, často v souvislosti s odpovědností 
vysokých škol za jejich činnosti sledovanou v rámci systémů zajišťování kvality. V České 
republice, Polsku, Lotyšsku a na Slovensku tyto změny zároveň souvisely s politickými 
změnami, které se odehrály kolem roku 1990 a byly tudíž provázeny i změnami 
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vysokoškolské legislativy. Vysokým školám byla vrácena autonomie a akademické svobody, 
proběhla liberalizace politiky zaměstnanosti (i když v jednotlivých zemích v různé míře).  

Přestože akademická profese není regulovaná jsou v Portugalsku, kde jsou akademičtí 
pracovníci státními zaměstnanci, v pěti ze sedmi zemí účastnících se projektu (Polsko, 
Slovensko, Česká republika, Nizozemsko a Lotyšsko) jsou určitá opatření týkající se 
zaměstnávání akademických pracovníků součástí národní vysokoškolské legislativy. Všichni 
respondenti však zdůrazňovali dostatečnou autonomii vysokých škol v implementaci 
příslušných zákonů a nebyly zaznamenány v tomto ohledu žádné potíže.           

Národní studie ze všech zemí také konstatovaly, že v koncepcích týkajících se 
zaměstnávání akademických pracovníků hrají významnou roli standardy národních agentur 
pro zajišťování kvality. Tato situace byla většinou označována jako vhodný a efektivní nástroj 
pro koncepční práci, i když například v Polsku, v Portugalsku a v některých případech i 
v České republice může nedodržení standardů přinášet velké problémy.  
 
Institucionální koncepce zaměstnávání akademických pracovníků  

Institucionální koncepce jsou rozvíjeny v rámci národních zákonů, i když jejich vliv je 
v jednotlivých zemích různý, a souvisejí se statusem vysokých škol v příslušné zemi. 
V zemích střední a východní Evropy (Polsko, Česká republika, Slovensko a Lotyšsko) jsou 
koncepce zaměstnávání akademických pracovníků dány národními zákony, akreditačními 
kritérii a dosaženým akademickým/vědeckým titulem, zatímco nepříliš významnou roli hraje 
poslání a strategické zaměření příslušné vysoké školy. V ostatních třech zemích (Spojené 
království, Portugalsko a Nizozemsko) jsou pravidla pro zaměstnávání akademických 
pracovníků naopak závislá na zaměření příslušné vysoké školy a tudíž se na jednotlivých 
vysokých školách (případně skupinách podobně zaměřených vysokých škol) liší a často je 
rozhodující reálná finanční situace.  

V jednotlivých zemích (často i na jednotlivých vysokých školách v jedné zemi) jsou 
využívány různé metody podpory a motivace akademických pracovníků. Může jít o 
systematickou strategii podpory zvyšování kvalifikace akademických pracovníků (Spojené 
království), o povinné vzdělávání pro začínající učitele dané zákonem (Lotyšsko, 
Portugalsko) nebo o nabídku kurzů (nepovinných) pro zlepšení pedagogických kompetencí, 
například jazykové kurzy, kurzy IT apod. (Česká republika). V souvislosti s tím je potřeba 
poznamenat, že v některých zemích je významně pociťováno podceňování výukové činnosti 
oproti činnosti výzkumné (Portugalsko, Polsko, Slovensko, některé ze sledovaných vysokých 
škol v České republice). Respondenti všech sledovaných vysokých škol shodně vypovídali o 
péči týkající se studijních materiálů, technického vybavení laboratoří, vybavení knihoven 
apod., přičemž vysoké školy v některých zemích (Česká republika, Polsko, Slovensko) přitom 
oceňovaly možnosti poskytované ze strukturálních fondů EU.    

Všechny sledované vysoké školy implementovaly systém studentských hodnocení 
akademických pracovníků, který je v některých zemích povinný ze zákona (Slovensko, 
Portugalsko, Polsko) nebo je vyžadován prostřednictvím různých standardů pro hodnocení 
institucí. Ve všech zemích slouží jako základní nástroj studentských hodnocení dotazník, 
který je příležitostně doplňován jinými způsoby hodnocení. Procedura a způsoby hodnocení 
se velmi výrazně liší a většinou jsou koncipovány tak, aby vyhověly dané vysoké škole, 
někdy (například v Nizozemsku) jsou hodnocení akademických pracovníků součástí 
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jmenovací procedury na určitou pozici. Jednoznačně sdíleným názorem je stále nedokonalý 
rozvoj studentského hodnocení a účast studentů i jejich povědomí o možnosti hodnotit 
akademické pracovníky je stále nízké. V důsledku není studentské hodnocení tak kvalitní 
zpětnou vazbou, jak by se mohlo očekávat.  

Diskutována byla též vnitřní a vnější motivace akademických pracovníků ke kvalitní 
práci. Vnitřní motivaci, tj. vlastní osobní motivaci, považují za velmi důležitou na vysokých 
školách ve Spojeném království, Portugalsku a v Nizozemsku. V ostatních zemích je podle 
výzkumu důležitější vnější finanční motivace. Zatím je však pouze v České republice 
zavedena alespoň částečná systematická finanční motivace, která se dostává na veřejné 
vysoké školy prostřednictvím prvků kvality zaváděných v posledních letech do formule pro 
rozdělování veřejných finančních prostředků na vysoké školy. Dopad této motivace však není 
bezprostředně na akademického pracovníka, jelikož rozpočet je uvnitř vysoké školy 
přerozdělen mezi její součásti a následně pak v souladu s vnitřními mzdovými předpisy mezi 
jednotlivé akademické pracovníky. Uvedenou finanční motivaci nemohou vyžívat soukromé 
vysoké školy, protože nemají na veřejné finanční prostředky nárok.   
 
ESG, akademičtí pracovníci a kultura kvality.  

Výzkum ukázal, že vrcholový management vysokých škol prakticky ve všech 
sledovaných zemích ESG nejen dobře zná, ale je ochoten je implementovat a považuje 
implementaci (v našem případě ESG Část 1) za přínosnou pro rozvoj vnitřního zajišťování 
kvality. Zároveň však bylo zjištěno, že řadoví akademičtí pracovníci i studenti jsou obecně jen 
velmi málo začleněni do procesů vnitřního zajišťování kvality a o ESG mají jen velmi malé 
povědomí. Důsledkem je, že tyto procesy jsou zejména v zemích střední a východní Evropy 
jen zřídka iniciovány zdola (což neplatí pro Spojené království, Portugalsko a Nizozemsko) a 
nehrají žádnou výraznou roli v budování kultury kvality na vysokých školách.       

V Polsku a Lotyšsku, na Slovensku i v České republice jsou vnitřní systémy 
zajišťování kvality na vysokých školách požadovány ze zákona (v různé míře podrobnosti) a 
ovlivňovány vnějšími standardy akreditace. Principy ESG jsou v nich ve velké míře 
respektovány, přestože ESG často nejsou explicitně zmiňovány. ESG proto budou (mohou 
být) v těchto zemích základem rozvoje kultury kvality v blízké budoucnosti. 

Zajímavou výzkumnou otázkou bylo najít důvody rozdílů v situaci a rozvoji kultury 
kvality na vysokých školách v účastnických zemích. Rozvoj vysokých škol v Polsku, 
Lotyšsku, v České republice a na Slovensku byl podřízen tvrdému vnějšímu tlaku bývalých 
režimů v těchto zemích. Vnitřní motivace akademické komunity se po politických změnách 
soustředila především na znovuzískání a ochranu akademických svobod, zatímco současná 
legislativa v oblasti zaměstnávání akademických pracovníků dosud zachovává některé prvky 
minulé státní regulace (s výjimkou České republiky, kde je zaměstnávání akademických 
pracovníků odpovědností vysokých škol). Rozvoj kultury kvality je proto často zpomalován 
nebo dokonce odmítán vnímáním ESG jako dalšího vnějšího nátlaku. 

Otázkou je rovněž potenciální dopad implementace ESG na kvalitu akademického 
sboru v podmínkách nedostatečného financování (Polsko, Lotyšsko, Slovenko a do určité 
míry i Česká republika) a jeho překonávání prostřednictvím nepřiměřených, až extrémních 
pracovních úvazků akademických pracovníků. ESG tento problém nijak nevnímají ani neřeší 
a standard 1.4 i jeho směrnice implicitně formuluje doporučení pro vysoké školy s tím, že 
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předpokládá stabilní a dobrou finanční situaci. Nedostatek finančních zdrojů totiž ohrožuje 
možnosti (nedovoluje) zavádět systém podpor, motivací, pobídek a odměn za dosahované 
výsledky tak, jak to navrhují ESG, a tudíž může jejich implementaci vážně komplikovat.           
 
Bariéry 

• Malá účast studentů na hodnocení akademických pracovníků, která je důvodem  
nedostatečné zpětné vazby, a obecně malá účast studentů v procesech zajišťování 
kvality, kterou kromě Spojeného království a Nizozemska uvádějí všechny ostatní 
země (institucionální úroveň).  

• Neefektivní administrativa, nedostatečně podporující kvalitu akademického sboru 
(institucionální úroveň). 

• Finanční omezení: ekonomická krize, nízké platy akademických pracovníků a 
problémy se zaváděním efektivního finančního motivačního systému uváděné zejména 
v Polsku a Lotyšsku (národní úroveň s důsledky na institucionální úrovni). 

• Nemožnost konkurovat lépe placeným pracovním příležitostem v průmyslu, obchodu 
apod., s důsledkem odchodu dobrých pracovníků z vysokých škol, uváděná opět 
zejména v Polsku a Lotyšsku (národní úroveň). 

• Nedůsledná národní a institucionální strategie zaměřená na zvyšování kvalifikace 
akademických pracovníků a na motivaci zlepšovat kvalitu práce (Portugalsko, Polsko, 
Slovansko, Lotyšsko), v mnoha případech kombinovaná s nepřiměřenými/extrémními 
pracovními úvazky (kromě uvedených zemí do určité míry i v České republice) 
(národní a institucionální úroveň).  

• Nedostatek národních standardů nebo možnosti srovnávání (kromě dosažení 
minimálních standardů) dobré práce a profesionálního rozvoje akademických 
pracovníků (národní úroveň).  

• Nedostatek všeobecných indikátorů úspěchu uznávaných na celoevropské úrovni 
(nadnárodní úroveň).     

 Uvedené bariéry byly formulovány v národních studiích a kromě prvních dvou se 
týkají především národní úrovně. Nedostatek indikátorů úspěchu na evropské úrovni je 
pociťován pouze ve Spojeném království. Některé z bariér mohou paradoxně působit i jako 
příklady dobré praxe. Uveďme zde studentská hodnocení akademických pracovníků, která 
jsou bariérou především ve smyslu nedokonalosti užívaných mechanismů a malé účasti 
studentů, která limituje využití výsledků těchto hodnocení. Dobrým příkladem mohou být 
z globálního nadnárodního pohledu na sledované země, protože prakticky všechny sledované 
vysoké školy v zemích účastnících se projektu studentská hodnocení zavedly a do určité míry 
(velmi různé) jejich výsledky jako zpětnou vazbu využívají. Podobně lze bariéru spočívající 
v nedostatku finančních prostředků pro motivaci akademických pracovníků (Polsko) 
považovat v téže zemi za příklad dobré praxe tam, kde přesto byla uplatněna.      .        
 
Příklady dobré praxe 
 Národní zprávy příliš mnoho příkladů dobré praxe neobsahovaly, ale přesto je možné 
z nich některé příklady vytipovat:  
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• Procedura a kriteria pro nábor a výběr akademických pracovníků je v souladu 
s ustanoveními národních právních předpisů. Lze konstatovat, že tento soulad působí 
jako nástroj transparentnosti a jako garance kvality učitelů a v důsledku i kvality 
vzdělávání (Portugalsko).  

• Kvalita pedagogické činností akademických pracovníků je podporována různými 
způsoby, například motivačními opatřeními, účastí na mezinárodních aktivitách, 
moderními metodami vzdělávání (distanční vzdělávání, e-learning) (Polsko, 
Portugalsko). 

• Roste možnost využívání digitálních platforem mezi vysokými školami, využívání IT 
ve výuce, možnost dělení studijních skupin (zejména pro praktické části výuky), 
zlepšuje se flexibilita časových rozvrhů výuky vyhovující potřebám studentů i učitelů 
(prakticky ve všech zemích). 

• Využívá se studentského hodnocení akademických pracovníků jako zpětné vazby 
(prakticky ve všech zemích). 

• Zlepšování kvality vzdělávání je motivováno a podporováno finančními odměnami 
pro akademické pracovníky (Polsko, Česká republika).         

• Akademičtí pracovníci diskutují ve skupinách o své práci a mladí pracovníci využívají 
možnosti získat zkušenosti od starších kolegů. Diskutovány jsou také výsledky 
pravidelných studentských hodnocení (se studenty) a využívají je vzdělávací komise, 
v nichž jsou zastoupeni studenti, manažeři i učitelé (Nizozemsko). 

 
Doporučení 

Mezinárodní komparativní studie rozlišila doporučení pro nadnárodní úroveň a pro 
management vysokých škol.  

Doporučení pro nadnárodní úroveň se týkají autorů ESG (ENQA a jejích partnerů – 
EUA, EURASHE a ESU) a potenciální revize ESG. Při diskusi o revizi a případné práci na 
jejím návrhu by autoři mohli zvážit, zda by:  

• model akreditace na evropské úrovni zabývající se hodnocením akademických 
pracovníků mohl do budoucna podpořit cíle Boloňského procesu;     

• definice, resp. koncepce požadovaných kritérií pro soustavný profesní rozvoj 
akademických pracovníků navržená na nadnárodní úrovni mohla podpořit kvalitu 
vzdělávání v EHEA; 

• revize ESG měla obsahovat směrnice pro rozvoj efektivního managementu vzdělávání 
a pro materiální zabezpečení vzdělávacího procesu.  
Doporučení směrovaná k vedení vysokých škol, pro která bylo podkladem 

mezinárodní srovnání výsledků výzkumu v zemích účastnících se projektu, jsou následující:            
• Podporovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím rozvoje dalšího 

vzdělávání akademických pracovníků s důrazem na pedagogické vzdělávání, které by 
mělo být povinné.  

• Snižovat byrokratické a administrativní zatížení akademických pracovníků zajištěním 
kvalitní práce administrativních pracovníků.    

• Přizpůsobit existující vybavení a zařízení specifickým potřebám studia. 
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• Přizpůsobit velikost studijních skupin specifickým potřebám jednotlivých studijních 
programů.    

• Přizpůsobit hodnocení práce akademických pracovníků specifickým požadavkům 
různých studijních oborů a poslání dané vysoké školy.   

• Podpořit účast studentů na hodnocení kvality učitelů, prosazovat diskusi o výsledcích 
hodnocení s učiteli i se studenty a limitovat tak příliš jednostranný pohled na práci 
jednotlivých akademických pracovníků.  

• Rozvíjet co nejvíce motivační mechanismy včetně finančních odměn.  
• Zvažovat možnosti modifikací užívaných hodnocení kvality práce akademických 

pracovníků tak, aby mohly fungovat především motivačním způsobem.  
 
Názor externích hodnotitelů 
 Externí hodnotitelé (kromě vlastního hodnocení aktivit a organizace projektu) 
formulovali ve stručném popisu výsledků z výzkumu řadu zajímavých námětů a otázek 
k tématice hodnocení kvality akademických pracovníků (Hazelkorn, Stensaker 2013).  
 Zmínili zprávu externího týmu EU vedeného bývalou presidentkou Irska Mary 
McAleese Report to the European Commission on Improving the Quality of Teaching and 
Learning in Europe’s Higher Education Institution a důležité náměty k diskusi, které tato 
publikace nabízí. Především jde o výrazně větší význam poskytovaný vědě a výzkumu před 
vzděláváním, což vede k interpretaci výzkumu jako základní charakteristiky akademické 
excelence. Podle autorů publikace je nutno dosáhnout v této oblasti potřebné rovnováhy mezi 
těmito základními oblastmi činnosti vysokých škol. Vyplývá z toho, že je nutné, aby vysoké 
školy uznaly vzdělávání za svoji klíčovou činnost a podpořily akademické pracovníky, aby 
mohli dosáhnout vysokých profesních standardů v této oblasti. Mezi doporučeními k dalšímu 
rozvoji navrhují autoři publikace zavést povinné certifikované vzdělávání akademických 
pracovníků a na nadnárodní úrovni zřídit Akademii pro vzdělávání těchto pracovníků.  
 Externí hodnotitelé proto označují výzkum akademických pracovníků na sledovaných 
vysokých školách za velmi důležitý a uskutečněný ve vhodném čase, kdy se o významné roli 
těchto pracovníků diskutuje a kdy je kvalita jejich odborných znalostí a kompetencí, ale i 
jejich pedagogického vzdělání, považována za zásadní prvek kvality vysokého školství.  
 V souvislosti s výzkumem akademických pracovníků externí hodnotitelé postrádali 
větší pozornost věnovanou dopadům ekonomické krize, která mohla (může) působit nejen 
problémy nezaměstnaným, ale též limitovat kariérní možnosti u těch, kteří jsou zaměstnáni.   
Navrhují proto další fázi výzkumu, která by se měla zaměřit na globální konkurenci a globální 
rankingy, které výrazně přeceňují výzkumné výkony. I když se domnívají, že současně 
užívané indikátory rankingů zůstanou nadále důležité pro mezinárodní hodnocení, navrhují 
věnovat se nově vznikajícím představám o možnosti posouzení kvality vysokých škol 
(například projekt U-Map a na něm založené hodnocení kvality v typologických skupinách 
institucí).  
 Postrádali dále odpověď na otázku, jak se akademičtí pracovníci vyrovnali se 
systematickým získáváním nových dovedností, které vyžaduje přechod od elitní fáze 
vysokého školství k fázi masové a případně univerzální. Zcela jistě není pochyb o tom, že 
měnící se prostředí vystavuje akademické pracovníky velkému tlaku, protože mnozí z nich 
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svoji kariéru začínali v době zcela jiných očekávání a požadavků na svoji práci. Nabízí se 
proto řada různých navazujících otázek – například zda a jak se mohou akademičtí pracovníci 
ujistit, že jsou schopni změny zvládat, jak by přehodnotili výkonová kritéria týkající se 
upřednostňování výzkumu před vzděláváním apod.     
 Další téma k výzkumu, který externí hodnotitelé otevřeli, je vliv typu vysoké školy na 
akademickou kariéru a na motivaci jednotlivců. Je proto potřeba zvažovat, zda a jak může 
postupný přechod od celkem jednoznačně zaměřených binárních systémů vysokoškolského 
vzdělávání k velmi diversifikovaným, ale nečleněným systémům, který se odehrává v mnoha 
zemích, ovlivňovat (případně nezamyšleně) akademickou kariéru.    
 Na závěr externí hodnotitelé ocenili otevření otázky kdo je (a co znamená být) dobrým 
učitelem. Navrhují se této tématice v další fázi výzkumu podrobněji věnovat a snažit se najít 
objektivní kritéria namísto těch, které byly v mezinárodní komparaci uplatněny (zaujetí, 
entusiasmus, otevřenost).  
 Externí hodnotitelé se ve svých závěrech shodli s názorem projektového týmu, že 
výzkum v rámci projektu byl prvním učiněným krokem a že by na základě jeho výsledků bylo 
vhodné ve výzkumu pokračovat.       
 
 
D. Závěr se zaměřením na českou situaci 
  
 V části B bylo ukázáno, že sledované české vysoké školy bez problémů naplňují 
standard ESG 1.4 a jeho směrnici, který se plně věnuje akademickým pracovníkům. Tento 
závěr nelze interpretovat tak, že vnitřní systémy hodnocení kvality těchto škol standard přímo 
využívají nebo v postupech vnitřního hodnocení citují, ale vzhledem k jeho rozumné míře 
obecnosti je možné konstatovat, že je v nich implicitně zakomponován. Naplňování standardu 
1.4 vyžaduje i hodnocení Akreditační komisí, ať už je prováděno pro účely akreditace 
studijních programů nebo pro účely zdokonalování kvality vzdělávání. 
 Bariéry v naplňování ESG identifikované v České republice se s bariérami 
vytipovanými v mezinárodní komparaci do velké míry shodují v oblasti nedostatků 
studentského hodnocení. Přestože jsou tyto aktivity na českých vysokých školách velmi 
diverzifikované, mají společnou slabou stránku, kterou je malá účast studentů na hodnotícím 
procesu s důsledkem limitované možnosti výsledky hodnocení využít. Jde do určité míry o 
zacyklený a tudíž obtížně řešitelný problém, protože malá účast studentů je z jejich strany 
často zdůvodňována nedostatečnou nebo žádnou informací o využití výsledků studentského 
hodnocení.  
 Za bariéru je považována nedůsledná institucionální strategie v oblasti zvyšování 
kvalifikace akademických pracovníků (mezinárodní komparace), která je v českém prostředí 
formulována spíše jako neshoda na tom, do jaké míry by mělo být další vzdělávání 
akademických pracovníků povinné. Dosažení nejvyšší formální kvalifikace, tj. akademické 
hodnosti docent a profesor, je v České republice velmi náročné a titul je obecně a celoživotně 
platný. Pokud připustíme, že je zárukou kvality pro vzdělávací činnost, pak je možné kvalitu 
měřit počtem těchto vysoce kvalifikovaných akademických pracovníků. Tento názor 
jednoznačně aplikuje Akreditační komise, v posledních letech s významnou pomocí Zákona o 
vysokých školách, který stanovil, že garantem studijního programu musí být docent nebo 
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profesor a kvalita vzdělávání by tudíž měla být takto systematicky a stále zajištěna. Uvedené 
zajištění kvality má však i své výrazné slabé stránky. Tlak Akreditační komise na vykazování 
určeného počtu docentů a profesorů vede k násobným pracovním úvazkům (i když v současné 
době limitovaných ustanovením zákona) těchto vysoce kvalifikovaných osob zejména proto, 
že na nově zřizovaných soukromých vysokých školách i na některých „regionálních“ 
veřejných vysokých školách je jich nedostatek. Bariéru tohoto typu zmiňuje mezinárodní 
komparace zejména v Polsku a v Lotyšsku, i když v těchto zemích je zdůvodňovaná 
především nedostatečnými platy akademických pracovníků. 
 Mezinárodní bariéry týkající se finančních problémů (bránících například motivování 
akademických pracovníků ke zvyšování kvality), neefektivní administrativa nebo 
problematická možnost konkurovat lépe placeným pracovním příležitostem, jsou v České 
republice samozřejmě vnímány jako problémy, ale nebyly zdůrazňovány na takové úrovni, 
aby je bylo nutné zahrnout mezi bariéry v naplňování ESG.  
 Tendence k přeceňování výzkumu a vývoje na úkor vzdělávací činnosti je v českém 
vysokoškolském prostředí vnímána silně (na některých sledovaných vysokých školách 
explicitně zdůrazňována), v mezinárodní komparaci se však jako bariéra prakticky neobjevila, 
zatímco externí hodnotitelé (zejména prostřednictvím expertní studie EUA) tento problém 
považují za významný.  
 V mezinárodní komparaci se také neobjevila bariéra související s  hodnocením 
akademických pracovníků prostřednictvím hodnotících návštěv ve výuce, která je na českých 
vysokých školách někde výrazně odmítána, jinde tento způsob hodnocení akademická 
komunita podporuje. 
 Z příkladů dobré praxe na mezinárodní úrovni je patrně potřeba zmínit soulad 
národních zákonů a interních pravidel a jejich dodržování, které bylo na sledovaných českých 
vysokých školách také uváděno, ale spíše jako samozřejmost. Podobně je možné posoudit 
příklad dobré praxe na mezinárodní úrovni spočívající v rozšiřování možností využívání ICT. 
 Další mezinárodní příklady dobré praxe jsou zajímavé tím, že mají také své slabé 
stránky, které mohou působit (resp. působí) jako bariéry.  
 Příklady dobré praxe ze dvou českých vysokých škol jsou koncepční a ukazují 
zajímavé a do velké míry přenositelné konkrétní mechanismy hodnocení kvality 
akademických pracovníků.  
 Doporučení komparativní studie jsou do velké míry pro vysoké školy v České 
republice využitelná a většinu z nich vysoké školy již nějakým způsobem realizují. Zcela jistě 
by měla být věnována pozornost doporučení požadujícímu přizpůsobit hodnocení práce 
akademických pracovníků specifickým požadavkům různých studijních oborů a zejména 
poslání příslušné vysoké školy. Poslání vysoké školy se v mechanismech hodnocení kvality 
(zejména na národní úrovni) věnuje stále jenom okrajová pozornost, přestože při jeho 
podceňování mohou výsledky hodnocení kvality působit velmi negativním způsobem. 
 Závěrem se vraťme k některým námětům externích hodnotitelů projektu. Český 
vysokoškolský systém patří k unitárním, vnitřně vysoce diverzifikovaným systémům 
vysokoškolského vzdělávání, a proto náměty externích hodnotitelů k dalšímu výzkumu, který 
by se týkal vlivu této skutečnosti na rozvoj akademické kariéry, by měly být vážně vzaty 
v úvahu. Podobně lze uvažovat o výzkumu vlivu extenzivního vývoje vysokého školství nebo 
dopadů ekonomické krize na akademickou kariéru. 



	  
	  

163	  

 

5.7. Informace 

A. Národní kontext 
V této tematické oblasti se jedná o informace dvojího druhu. Jsou to předně informace, 

které má vysoká škola shromažďovat, analyzovat a používat pro efektivní řízení svých 
činností, především činnosti vzdělávací. Těchto informací se týká standard ESG 1.6 a 
příslušná směrnice. Zákon o vysokých školách přesně stanoví, které informace o studentech je 
každá vysoká škola povinna zaznamenávat do matriky studentů (Zákon o vysokých školách, § 
88). Tyto informace pak MŠMT shromažďuje v celostátním registru SIMS (Sdružené 
informace z matriky studentů), který funguje od roku 1999. O každém vysokoškolském 
studentovi se zaznamenávají jak osobní data, tak data týkající se studia a jeho průběhu 
(zejména zápis do studia, předchozí vzdělání, studijní program a obor, složená stání zkouška a 
udělený titul, přerušení studia, ukončení studia) – celkem 46 položek. Každý student je 
identifikován svým rodným číslem. Rodné číslo, které má přiděleno každý občan ČR, je 
pokládáno za přísně důvěrnou informaci, proto jsou data v registru rovněž důvěrná a jsou 
k dispozici (zpravidla v agregované formě) pouze oprávněným osobám na vysokých školách, 
ve statistickém útvaru ministerstva nebo v dalších institucích pro výzkumné či statistické 
účely, a to na základě písemného pověření MŠMT. Krom toho předávají vysoké školy různé 
informace o své činnosti Českému statistickému úřadu. 

Na základě ustanovení novely Zákona o vysokých školách (zákon č. 159/2010 Sb.) 
začalo MŠMT provozovat celostátní registr docentů a profesorů (REDOP). Tento registr 
obsahuje dva druhy informací: osobní data docentů a profesorů a údaje o jejich pracovním 
poměru popř. pracovních poměrech (včetně výše úvazku v dané instituci) – tyto informace 
jsou všechny vysoké školy povinny poskytovat MŠMT. Registr má sloužit k tomu, aby bylo 
možno ověřovat požadavky na personální zabezpečení kvality jednotlivých studijních 
programů stanovené Akreditační komisí. (Viz též část 5.6.) Pravidla pro přístup do registru 
docentů a profesorů jsou obdobná jako u Matriky studentů. 

Druhou kategorií jsou informace, které má vysoká škola poskytovat především svým 
současným i budoucím studentům, ale i širší veřejnosti. O těch pojednávají standard a 
směrnice ESG 1.7. Informace, které slouží k vlastní propagaci, poskytují vysoké školy z 
vlastní iniciativy a ochotně. V některých důležitých oblastech však tato iniciativa není příliš 
veliká, takže určitá důležitá pravidla týkající se poskytování informací vysokými školami 
stanoví přímo Zákon o vysokých školách. Jedná se o informace o přijímacím řízení a o 
kvalifikačních pracích, tedy o informace související se začátkem a ukončením 
vysokoškolského studia. Vzhledem k jejich důležitosti o nich pojednáme podrobněji. 
 
Informace o přijímacím řízení  

Zákon určuje jen základní podmínky pro přijetí ke studiu na vysoké škole - dosažení 
předepsaného stupně předchozího vzdělání27 - a svěřuje vysokým školám nebo fakultám 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

27 Podmínkou pro přijetí do bakalářského a „dlouhého“ magisterského programu je dosažení úplného středního 
nebo úplného středního odborného vzdělání (maturitní zkouška; ta může být na uměleckých vysokých školách 
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značné kompetence ve stanovení dalších podmínek.  Zároveň jim však ukládá povinnost 
„zveřejnit v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke 
studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí  a 
způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, 
také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.“ (Zákon o vysokých 
školách § 49, odst. 5). 

V případě, že vysoká škola nebo fakulta stanoví i nejvyšší možný počet přijímaných 
uchazečů v určitém studijním programu, je povinna zveřejnit i tento údaj.  

Tato ustanovení mají umožnit všem uchazečům, aby se mohli včas zorientovat ve 
studijní nabídce vysokých škol a připravit se na přijímací řízení. Zákon předepisuje zveřejnění 
na úřední desce, vysoké školy a fakulty kromě toho všechny uvedené údaje zveřejňují na 
svých webových stránkách, v informačních materiálech, na veletrzích vzdělání (např. 
Gaudeamus), během dnů otevřených dveří apod. Mají zájem, aby se tyto informace dostaly co 
nejširšímu okruhu potenciálních uchazečů. 

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (Středisko pro ekvivalenci dokladů o 
vzdělávání) dlouhodobě každý rok shromažďovalo výše uvedené údaje za všechny vysoké 
školy v České republice (veřejné, státní i soukromé) a publikovalo je ve zvláštním čísle 
Učitelských novin (vychází zpravidla v listopadu s údaji pro následující akademický rok). Pro 
každou vysokou školu/fakultu byly uvedeny jak informace o přijímacím řízení, tak přehled 
nabízených studijních programů a oborů. Donedávna byly vydávány tyto informace i ve 
formě samostatné publikace Jak na vysokou školu. Posléze byly tyto informace zveřejněny i 
na webových stránkách CSVŠ.28  

Vysoké školy nebo fakulty jsou podle zákony povinny zveřejňovat i výsledky 
přijímacího řízení. Tuto povinnost dokonce specifikuje samostatná vyhláška č. 343/2002 Sb., 
o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, 
která byla v roce 2004 ještě novelizována (vyhláška č. 276/2004 Sb.). Důvodem této 
neobvyklé pozornosti bylo podezření, že testy pro přijímací zkoušky se na některých 
fakultách dostaly do rukou některým skupinám uchazečů předem. 

Podrobnou zprávu o průběhu přijímacího řízení musí vysoká škola nebo fakulta 
zveřejnit do 15 dnů po jeho skončení, přičemž lhůta pro podání žádosti o přezkum rozhodnutí 
o přijetí (či nepřijetí) je 30 dní od doručení toho rozhodnutí. Nespokojení uchazeči tak mají 
možnost se před podáním odvolání seznámit s celkovými výsledky přijímacího řízení. 

Podle uvedené vyhlášky se o průběhu přijímacího řízení zveřejňují tři okruhy 
informací a základní statistické charakteristiky:   

a) Informace o přijímacích zkouškách podle jednotlivých studijních programů a jejich 
oborů:  úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, u otázek s výběrem odpovědí též správné 
řešení; kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky a 
pořadí uchazečů. Jako statistické charakteristiky se zveřejňují: nejlepší možný výsledek 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ve výjimečných případech dokonce prominuta), podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského programu 
je řádné ukončení bakalářského a do doktorského programu řádné ukončení magisterského studijního programu.  
28 Od 1. 1. 2014 přešla činnost Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání na MŠMT.	  
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písemné zkoušky, nejlepší skutečný dosažený výsledek, průměrný výsledek, směrodatná 
odchylka29  a decilové hranice výsledku zkoušky30. 

b) Informace o konání přijímacího řízení: termíny zahájení a ukončení přijímacích 
zkoušek, termín vydání rozhodnutí o přijetí, termín vydání rozhodnutí o přezkoumání, 
termíny, kdy má uchazeč možnost nahlédnout do svých materiálů a termín ukončení 
přijímacího řízení. 

c) Informace o výsledcích přijímacího řízení, opět podle studijních programů a oborů: 
počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů31, počet uchazečů, kteří se účastnili 
zkoušek, kteří splnili podmínky a počet přijatých uchazečů. 

Všechna uvedená opatření směřují k tomu, aby si každý uchazeč mohl ověřit, jak uspěl 
v přijímacím řízení či z jakých důvodů nebyl přijat. Není známo, jaký vliv to má na četnost 
odvolání proti nepřijetí. 

Vyhláška předepisuje zveřejnění všech uvedených informací na internetových 
stránkách vysoké školy nebo fakulty do 15 dnů po skončení přijímacího řízení. Informace o 
přijímacím řízení (kromě statistických charakteristik) se zveřejňují rovněž ve výročních 
zprávách.   
 
Informace o kvalifikačních pracích.  

Písemné kvalifikační práce jsou povinnou součástí státní závěrečné zkoušky v 
magisterských programech (diplomová práce), nepovinnou, ale zcela pravidelnou součástí v 
bakalářských programech (bakalářská práce) a samozřejmě součástí řádného ukončení 
doktorského programu (disertační práce). Úroveň těchto kvalifikačních prací je poměrně 
snadno ověřitelným ukazatelem kvality vysokoškolského studia.  

Tyto kvalifikační práce se tradičně archivují a jsou zpravidla dostupné v knihovnách 
příslušných vysokých škol. Aby se usnadnila jejich dostupnost a tím i možnost ověřování 
kvality příslušného vzdělání, zavedla jedna z novel Zákona o vysokých školách (zákon č. 
552/2005 Sb.) povinnost zveřejňovat kvalifikační práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 
posudků oponentů a výsledku obhajoby, a to prostřednictvím databáze kvalifikačních prací. 
Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy (Zákon o vysokých školách, § 47a). 

Na základě tohoto ustanovení vysoké školy skutečně začaly (postupně, s různou 
rychlostí) kvalifikační práce zveřejňovat. Vyhledání příslušné databáze není vždy úplně 
snadné (obvykle nutno hledat na stánkách knihovny) a pro přístup k plným textům se musí 
zájemce zaregistrovat. 

Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že bývají zveřejněny pouze vlastní texty, nikoli 
však posudky oponentů a výsledek obhajoby. Tuto skutečnost možno považovat za jistou 
bariéru v uplatňování národní strategie – ESG tyto informace nevyžadují. 
 
Další informace 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

29 Zveřejňuje se jen v případě, že se písemné zkoušky účastnilo alespoň 5 uchazečů. Tato charakteristika by 
mohla (při důkladnější analýze) upozornit na nepravděpodobně vysoký výskyt vynikajících výsledků.  
30 Jen v případě, že účastnilo alespoň 100 uchazečů.  
31 Toto rozlišení je důležité, protože řada uchazečů se hlásí na více než jeden obor.	  
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Zákon o vysokých školách ukládá ještě další povinnosti v oblasti zveřejňování 
informací. Veřejně přístupné musí být tyto dokumenty: 
- výroční zpráva o činnosti, 
- výroční zpráva o hospodaření32, 
- dlouhodobý záměr vysoké školy, 
- výsledky hodnocení činnosti (Zákon o vysokých školách, § 21, odst. 4, § 42, odst. 4). 

Základní obsah výroční zprávy o činnosti stanoví zákon (Zákon o vysokých školách, § 
21, odst. 3), podrobnou osnovu obou výročních zpráv předepisuje (každoročně) MŠMT. Tyto 
zprávy jsou tak zdrojem mnoha cenných informací nejen o vzdělávací činnosti, ale i o 
vědecké a výzkumné činnosti, internacionalizaci, „třetí roli“ aj.  

Se zveřejňováním informací souvisejí i některá další ustanovení Zákona o vysokých 
školách: Zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy a fakulty jsou veřejně 
přístupná; správní rada veřejné vysoké školy zveřejňuje své podněty a stanoviska k činnosti 
veřejné vysoké školy; státní závěrečné zkoušky a vyhlašování jejich výsledků jsou veřejně 
přístupné. (Zákon o vysokých školách, § 8 odst. 4 a § 26, odst. 4; § 15, odst. 3; § 53, odst. 1 – 
platí pro všechny vysoké školy).    

Porovnáme-li výše uvedené požadavky Zákona o vysokých školách s požadavky 
v ESG 1.7, vidíme, že všechny vysoké školy poskytují informace o 
- nabízených studijních programech, 
- udělovaných titulech,  
- studijních příležitostech vhodných pro studenty, 
a řadu dalších informací, o kterých se v ESG 1.7 nehovoří. 

Některé aspekty národní strategie týkající se poskytování informací obsahuje i 
Dlouhodobý záměr MŠMT (2011 – 2015) a Aktualizace záměru MŠMT (2013). Druhá ze tří 
priorit tohoto záměru má název Otevřenost a část 2.6 s názvem Propagace a marketing stanoví 
cíl zlepšovat prezentaci vysokých škol navenek i dovnitř. MŠMT se zavazuje, že „bude 
průběžně zprostředkovávat veřejnosti informace o systému českého vysokoškolského 
vzdělávání, přičemž bude usilovat o postižení různých funkcí a rolí vysokých škol a jejich 
přínosů pro společnost“. (MŠMT 2010). 
Zároveň záměr uvádí doporučení pro vysoké školy: 

• „vytvořit strategii marketingových a propagačních aktivit včetně jednotných 
vizuálních stylů s cílem posílit identifikaci a prezentaci vysoké školy navenek i 
směrem dovnitř; 

• zaměřit se na propagační aktivity určené potencionálním zájemcům o spolupráci, 
studium/celoživotní vzdělávání (spolupráce se středními školami apod.)“ (MŠMT 
2010).  

Nástrojem pro dosažení těchto cílů jsou rozvojové programy.  
Pro rok 2013 stanovilo MŠMT zajímavý cíl: 

„v zájmu transparentnosti a informovanosti o činnostech vysokých škol připraví koncepci 
informačního portálu o vysokém školství, který poskytne informace jak uchazečům o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

32 Soukromé vysoké školy ji zveřejňují jen v případě, že dostaly dotaci ze státního rozpočtu, což se zatím děje 
jen ve výjimečných případech.   
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studium, /tak i/ veřejnosti a představitelům veřejné správy o výsledcích vysoké školy, nabídce 
studia, studijní úspěšnosti, apod.“ (MŠMT 2013). 

MŠMT bude rovněž spolupracovat na propagaci českého vysokého školství 
v zahraničí a v zájmu zvýšení kvality a relevance studia proto bude „v souladu s evropskými 
strategickými materiály ve větší míře na základě tzv. evidence-based policy sledovat budoucí 
potřeby trhu práce tak, aby byly alespoň v rámcové podobě k dispozici informace o budoucí 
struktuře pracovních míst s ohledem na kvalifikační potřeby pracovního trhu“. (MŠMT 2013). 

Vysokým školám se doporučuje „vyhodnocovat uplatnění absolventů a budoucí 
požadavky trhu práce na absolventy různých úrovní a oborů vzdělání“. (MŠMT 2013). 
 
 
B. Kvalita a informace na sledovaných vysokých školách 
 
Institucionální strategie a praxe týkající se shromažďování a analýzy informací uvedených 
ve směrnici ke standardu ESG 1.6  

Ve směrnici ke standardu ESG 1.6 jsou vyjmenovány druhy informací, které jsou 
důležité pro efektivní řízení činností vysoké školy, a které proto mají vysoké školy 
shromažďovat, analyzovat a používat. Jedná se o tyto druhy informací: 
  a) míra úspěšnosti studentů během studia a při jeho ukončení; 
  b) zaměstnatelnost absolventů; 
  c) spokojenost studentů se studijními programy; 
  d) efektivita vyučujících; 
  e) profil studentské populace; 
  f) dostupné studijní zdroje a jejich cena; 
  g) klíčové výkonové indikátory instituce. 

Sledované VŠ A, B, C, D nemají žádnou explicitně formulovanou strategii pro 
shromažďování a analýzu informací uvedených v bodech a) až g), nicméně ve všech čtyřech 
institucích jsou příslušná data pravidelně shromažďována. Děje se tak prostřednictvím 
informačních systémů jako je STAG a pod., které ukládají data z různých zdrojů. Tyto 
systémy obsahují vstupní data o studentech a o jejich studijních výsledcích během studia, 
z nichž je možno vypočítat míru úspěšnosti a profil studentské populace. Obsahují rovněž 
data, která jsou zasílána do celostátního registru studentů SIMS. Údaje o spokojenosti 
studentů a o zaměstnanosti absolventů se pravidelně zjišťují pomocí dotazníkových šetření 
(studentská hodnocení výuky, šetření mezi absolventy), která probíhají většinou 
elektronickou, někdy i papírovou formou (VŠ C, D). V otázce zaměstnanosti absolventů 
spoléhají VŠ A a B spíše na data z Úřadů práce. Ve snaze získat úplnější zpětnou vazbu o 
zaměstnatelnosti absolventů pořádá VŠ D každoročně workshopy a setkání s personalisty 
z různých firem a s představiteli veřejné správy.  

Informační systémy na čtyřech sledovaných vysokých školách provozují výpočetní 
centra, jako je např. Centrum výpočetních a informačních služeb na VŠ C, která často 
spolupracují i při zajišťování knihovnických služeb (viz též otázku č. 4). Knihovny většinou 
též shromažďují informace o studijních zdrojích a jejich cenách. Zůstaneme-li u příkladu VŠ 
C, nejvíce propracovaný informační systém tam provozuje Fakulta informačních technologií. 
Tento systém poskytuje pro každý vyučovaný předmět informace o studijních výsledcích 
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(histogram klasifikace) a také dotazník pro hodnocení výuky studenty. (Každý student musí 
v informačním systému potvrdit správnost své klasifikace a při té příležitosti je mu nabídnut 
dotazník). Vedení fakulty výsledky hodnocení analyzuje, informuje o nich akademické 
pracovníky a diskutuje o nich na každoročních besedách se studenty. Závažné podněty se 
následně promítnou do opatření děkana a do přípravy strategických dokumentů fakulty.  
 Na všech čtyřech vysokých školách mohou čerpat shromažďované informace 
z databází a analyzovat je pouze oprávněné osoby (zpravidla příslušný prorektor nebo 
proděkan, pověření pracovníci výpočetního centra). Znamená to, že osobní údaje o studentech 
a zaměstnancích nejsou volně dostupné pro veřejnost (pro návštěvníky webových stránek).  

Příslušní akademičtí funkcionáři též odpovídají za analýzu výkonových indikátorů 
vysoké školy. Mezi tyto indikátory patří také údaje o výsledcích výzkumu a vývoje, zejména 
o publikačních výstupech (články, monografie, patenty apod.).  
 
Institucionální strategie a praxe týkající se využívání informací v bodech a) – g), účely, 
k nimž jsou využívány  

Podobně jako pro shromažďování a analyzování informací v bodech a) až g), ani pro 
využívání těchto informací nemají VŠ A, B, C, D explicitně formulovanou strategii. 
Využívání těchto informací je ovšem na všech sledovaných vysokých školách neoddělitelnou 
součástí strategické praxe. Data čerpaná z interních informačních systémů jsou předně 
využívána jako podklad pro rozhodovací procesy a následné inovace. Lze to doložit 
využíváním a analýzou dat v dlouhodobých záměrech těchto vysokých škol a jejich fakult a v 
každoročních aktualizacích těchto záměrů. Na příklad Dlouhodobý záměr VŠ A (2011–2015) 
na základě dat o počtech studentů a absolventů analyzuje možnosti zavedení nových 
studijních programů a úpravy struktury těch stávajících. Zároveň jsou analyzovány možnosti 
monitorování efektivity výuky vzhledem k poměrně vysoké míře neúspěšnosti v bakalářském 
studiu. Mírou neúspěšnosti se výslovně zabývají též strategické dokumenty VŠ B. Uvádí se 
v nich, že průměrná neúspěšnost v posledních třech letech klesla z 10,9 % na 8,9 %. Došlo 
k tomu v důsledku těchto opatření: zvýšením počtu konzultačních hodin, rozšířením 
individuálních konzultačních služeb, zvláštními doučovacími kurzy v matematice, rozšířením 
tvorby multimediálních studijních opor nebo specializovaných webových stránek. 

Výsledky příslušných analýz se promítají do rozvojových cílů vysoké školy a jejích 
součástí. Tak např. Aktualizace záměru VŠ A (2013) stanoví tyto rozvojové cíle v oblasti 
informací a jejich poskytování: 

• další rozvoj a rozšíření služeb Poradenského a kariérního centra v těchto oblastech: 
- aktualizace a doplnění nabídky informačních materiálů pro studenty nabízejících   
zapojení do výzkumných týmů, 
- doplnění informací o možnostech studentské mobility, 
- zajištění služby kvalifikovaných externích odborníků, 
- aktivizování činnosti Klubu Alumni; 

• optimalizace elektronického studijního informačního systému SIS a jeho rozšíření o 
řadu modulů a nastavení pružnějšího propojení s finančním informačním systémem 
(FIS); 
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• optimalizace finančního (FIS), manažerského (MIS) a personálního (Odysea) 
elektronického systému, která by umožnila elektronizaci některých důležitých 
administrativních činností; 

• zajištění efektivnějšího přístupu k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) pro 
studenty a akademické pracovníky, včetně harmonizace a integrace základních 
knihovních služeb s Národní technickou knihovnou a její moderní technickou 
infrastrukturou; 

• generální rekonstrukce webových stránek v českém i anglickém jazyce; 
• dokončení příprav pro podání žádosti o ECTS Label. 

Na všech čtyřech vysokých školách se sbírají a využívají některé druhy informací 
(zvláště v bodech a), d), e), f)) pro statistické účely. Tato data bývají uváděna ve výročních 
zprávách o činnosti. Týká se to i klíčových výkonových indikátorů, které pro vysoké školy 
určuje MŠMT spolu s osnovou výroční zprávy. Jak již bylo uvedeno, shromažďované 
informace využívá pro statistické účely MŠMT, Český statistický úřad, SIMS a celostátní 
Registr informací o výzkumu (RIV). 
 
Efektivita shromažďování, analýzy a využívání informací na vysoké škole (ESG 1.6) 

Čtyři zkoumané vysoké školy postupují při shromažďování, analýze a využívání výše 
uvedených typů informací náležitě efektivně. Na institucionální úrovni jsou za chod a 
koordinaci informačních agend odpovědni prorektoři pro informační technologie, strategický 
rozvoj nebo pro vnější vztahy. Jejich spolupráce je někdy výslovně vyžadována (VŠ A). 
Partnerem příslušných prorektorů je celouniverzitní Komise informačních technologií (VŠ B) 
nebo Rada pro výpočetní techniku (VŠ A, VŠ C). Tím je zajištěno, že se institucionální 
strategické záměry uplatňují i v informační oblasti. Zmíněné orgány jsou složeny ze zástupců 
vedení vysoké školy a fakult, akademického senátu vysoké školy a ředitele (ředitelů) 
informačního centra (informačních center). Na fakultní úrovni má příslušnou odpovědnost 
proděkan pro informační technologie/služby. 

Na provozní úrovni zajišťují zpracování informací a s tím související činnosti centra 
výpočetní techniky. Ředitelé těchto specializovaných útvarů jsou podřízeni příslušnému 
prorektorovi nebo vedoucímu odboru na rektorátu. Činnosti a odpovědnost těchto funkcionářů 
a jimi řízených útvarů stanoví organizační řád vysoké školy. Centra výpočetní techniky na 
zkoumaných institucích provozují, udržují a aktualizují informační systémy, počítačové sítě 
včetně knihovnických systémů a webové aplikace, a to jak na úrovni vysoké školy, tak na 
úrovni jejích součástí. Zároveň plní některé další důležité úkoly, jako je propojení na 
vydavatelství vysoké školy (VŠ A - D) nebo provoz a údržba vysokorychlostní sítě CESNET 
2 pro národní uživatele.  

V rámci vnitřního zajišťování kvality zveřejňují všechny čtyři vysoké školy výsledky 
studentského hodnocení výuky, a to ve formě agregovaných dat až na úroveň jednotlivých 
kurzů. Znamená to, že údaje o jednotlivých osobách nejsou veřejně dostupné, tak jak to 
odpovídá celostátním předpisům o ochraně osobních údajů. Tyto informace, např. hodnocení 
jednotlivých učitelů, jsou chráněny (ID a heslem) a mají k nim přístup pouze oprávněné osoby 
(typicky vedoucí kateder, děkani a proděkani, rektor a prorektoři).  

Pokud jde o důležité plánované změny v této oblasti, je třeba zmínit dva příklady. VŠ 
B zavádí tzv. CourseWare, což je webová nadstavba studijního informačního systému STAG, 
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která umožňuje na jednom místě koncentrovat a přehledně zobrazovat veškeré elektronické 
informace a materiály používané v rámci výuky jednotlivých předmětů na celé instituci. VŠ A 
podniká kroky k dokončení příprav pro žádost o udělení ECTS Label. V souvislosti s tím je 
třeba optimalizovat studijní programy všech fakult, inovovat výpočet průměrné studijní zátěže 
v kreditech ECTS, profil absolventa a výstupy z učení a vypracovat  dvojjazyčný katalog 
předmětů v českém a anglickém jazyce. Je třeba upozornit, že VŠ C již tyto požadavky splnila 
a ECTS Label získala v roce 2009.  
 
Institucionální strategie a praxe týkající se zveřejňování informací  uvedených ve směrnici 
ke standardu ESG 1.7. Ověřování nestrannosti a objektivity zveřejňovaných informací 

Ve směrnici ke standardu ESG 1.7, se jedná o poskytování informací o: 
h) nabízených studijních programech; 
i) zamýšlených výsledcích učení v těchto programech; 
j) udělovaných titulech; 
k) postupech při výuce, studiu a hodnocení; 
l) studijních příležitostech vhodných pro studenty; 
m) názorech absolventů a jejich pracovním uplatnění; 
n) profilu současné studentské populace. 
Informace týkající se bodů h) až k) jsou na sledovaných vysokých školách veřejně 

dostupné na webových stránkách buď jako samostatné informace nebo jakou součást 
některých dokumentů (výročních zpráv, statutu, studijního a zkušebního řádu, organizačního 
řádu, dlouhodobého záměru a jeho aktualizací). Například VŠ D má veřejně přístupný on-line  
Katalog předmětů, v němž jsou u každého předmětu tyto informace: garant, vyučující, 
předpoklady, rozvrh seminárních/paralelních skupin, cíle předmětu, sylabus, literatura, 
výukové metody, metody hodnocení, navazující předměty a další komentáře (např. 
hypertextový odkaz na studijní materiály, pokud jsou k dispozici). Informace týkající se 
zamýšlených výsledků učení (learning outcomes, bod i) jsou obvykle uvedeny v profilu 
absolventa. To se považuje za dostatečné pro potřeby většiny vnějších zájemců (např. 
uchazečů o studium). Je však třeba přiznat, že na žádné sledované vysoké škole dosud nejsou 
u všech studijních programů (příp. předmětů) výsledky učení explicitně uváděny. Jak již bylo 
uvedeno, všechny veřejně dostupné informace jsou poskytovány v agregované formě, která 
neobsahuje osobní data. Informace osobního charakteru jsou přístupná pouze pověřeným 
osobám v instituci (správci počítačové sítě, programátoři, vedoucí kateder, děkani a 
proděkani, rektor a prorektoři). 

Informace o studijních příležitostech (bod l)) jsou rovněž volně dostupné na webových 
stránkách všech čtyř vysokých škol. Informace týkající se absolventů (bod m)) jsou veřejně 
dostupné do určité míry. Není tomu tak proto, že by byla snaha tyto informace před veřejností 
skrývat, ale proto, že shromažďování informací o absolventech prostřednictvím šetření mezi 
absolventy nebo podpora činnosti klubů absolventů se na sledovaných vysokých školách 
teprve rozbíhá, v neposlední řadě formou projektů. Základní informace o studentské populaci 
(bod n)) jsou obsaženy ve výročních zprávách institucí (data v agregované formě), jejich 
struktura je předepsána MŠMT. Všechny čtyři vysoké školy však pro vnitřní potřebu 
provádějí další analýzy statistických dat a sledují např. dlouhodobé trendy zájmu o studium, 
podíly přijatých, neúspěšných a absolventů ve studentských kohortách, časový průběh 
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klasifikace v jednotlivých předmětech, účast studentů na přednáškách nebo při laboratorní 
výuce apod. Tato data jsou opět dostupná jen pověřeným osobám (většinou vedoucím 
funkcionářům vysoké školy a fakult). 

Sledované vysoké školy patrně nemají formální strategii pro ověřování nestrannosti a 
objektivity informací. V praxi však ověřují správnost a úplnost informací při schůzích členů 
kateder, při zasedáních akademických senátů a poradách kolegií děkanů nebo rektora. 
Důležitá jsou též zasedání komisí pro informační technologie jakožto vrcholných poradních 
orgánů pro poskytování informací.  
 
Identifikované bariéry  

• Údaje o zaměstnanosti absolventů se v některých případech čerpají pouze z databází 
Úřadů práce. Tyto údaje mají velmi omezenou vypovídací schopnost. Informace 
získávané vysokou školou jsou dosud dosti omezené (VŠ A, B). Každá vysoká škola 
by měla systematicky provádět šetření mezi svými absolventy. 

• Explicitně definované výsledky učení nejsou systematicky uváděny u všech studijních 
programů. V profilu absolventa většinou chybí základní informace o jeho znalostech, 
dovednostech a kompetencích. Tento poznatek se týká všech čtyř sledovaných 
vysokých škol. V těchto dvou oblastech by patrně mělo být věnováno shromažďování 
a poskytování informací větší úsilí. 

 
Příklady dobré praxe  

Na sledovaných vysokých školách byly identifikovány některé efektivní postupy při 
zacházení s informacemi. Týká se to např. integrace základních knihovnických služeb VŠ A 
s moderní infrastrukturou a rozsáhlými zdroji Národní technické knihovny, implementace 
pokročilého systému CourseWare (VŠ B), nebo získání ocenění ECTS Label podmíněné 
vypracováním a implementací strukturovaných informací o řadě oblastí spojených se studiem 
(VŠ C). Je třeba poznamenat, že příprava pro získání ECTS Label znamená zajistit 
poskytování většiny informací doporučovaných v ESG 1.6 a 1.7. Z tohoto důvodu lze 
pokládat udělení ECTS Label za záruku, že daná vysoká škola v dostatečné míře vytvořila 
mechanismy pro poskytování informací v souladu s celkovými požadavky ESG.                    
 
 
C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu 
 
Národní strategie, pravidla a praxe týkající se poskytování informací o vysokých školách a 
samotnými vysokými školami 

Národní strategie týkající se shromažďování, analyzování a využívání informací je 
všech sledovaných zemích poměrně přesně formulována buď přímo v zákonech o vysokých 
školách nebo ve vyhláškách o akreditaci. Implementace probíhá směrem shora dolů a vysoké 
školy postupují podle národních právních předpisů a strategických dokumentů. Tyto 
dokumenty určují, které informace mají vysoké školy shromažďovat a jakým způsobem je 
zveřejňovat. Rozsah těchto informací se v jednotlivých zemích liší. Procesy řídí příslušné 
ministerstvo nebo jiný vládní orgán. Vyšší úroveň autonomie v této oblasti byla zjištěna na 
vysokých školách v Nizozemsku a ve Spojeném království.   
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Vysoké školy ve všech sledovaných zemích mají povinnost poskytovat informace do 
celostátních registrů. Ve Spojeném království tento registr, který patří k nejobsažnějším, 
spravuje Higher Education Statistics Agency (HESA). Registr obsahuje 4 hlavní databáze: o 
studentech, zaměstnancích, finančních záležitostech a o aktivitách absolventů. Registry 
v ostatních zemích spravují příslušná ministerstva. 
 
Institucionální strategie a praxe týkající se shromažďování a analýzy informací uvedených 
ve směrnici ke standardu ESG 1.6 

Vysoké školy ve většině sledovaných zemí (s výjimkou Spojeného království a 
Nizozemska) nemají vlastní strategii v oblasti shromažďování, analyzování a využívání 
informací  a řídí se národními předpisy. Situace se tedy příliš neliší od situace v České 
republice. 

Informace týkající se míry úspěšnosti studentů během studia a při jeho ukončení se na 
všech sledovaných vysokých školách shromažďují pomocí informačních systémů nebo 
administrativních útvarů v souladu s národními právními předpisy. Jsou rovněž předávána do 
národních registrů. Využívají se na institucionální úrovni k opatřením, která mají vést 
k odstranění nedostatků, k inovacím studijních programů apod.   

Největší slabinou jsou ve většině zemí data o uplatnění absolventů. Ve třech zemích 
(Slovensko, Česká republika, Portugalsko) nejsou požadavky na tato data nijak specifikována. 
V dalších zemích (Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Spojené království) jsou vysoké školy 
povinny podle zákona systematicky tato data shromažďovat a analyzovat. Ta jsou pak někdy 
využívána i na národní úrovni. 

Spokojenost studentů se studijními programy se na většině sledovaných vysokých škol 
zjišťuje pomocí studentských anket, i když v některých zemích (Česká republika, Slovensko, 
Polsko) je problémem nízká účast studentů. V Nizozemsku se provádí každoroční šetření 
National Student Survey (NSE), které též zjišťuje spokojenost studentů se studijními 
programy. Sleduje se obsah programu, požadované dovednosti, příprava na profesní kariéru, 
kvalita učitelů, studijní zátěž, studijní podpora aj. Existují i další šetření, WO-Monitor, 
mezinárodní Student Barometr (sleduje spokojenost zahraničních studentů).  

Efektivita vyučujících je na všech vybraných vysokých školách sledována na 
institucionální úrovni. Některá data se zjišťují pomocí studentských hodnocení. Ve Spojeném 
království je k dispozici široká škála dalších datových zdrojů, z nichž je možno čerpat 
informace o kvalitě výuky (např. zpětná vazba od absolventů, zaměstnavatelů a poskytovatelů 
praxí, od vnějších hodnotitelů a akreditačních agentur). Většina dalších indikátorů, které 
vyžadují vládní orgány, je zaměřena na kvantitativní výsledky dosahované ve vzdělávací a 
vědecké činnosti, jako jsou počty přednášek, publikací, projektů atd. Některé indikátory se 
vztahují k dosažené kvalifikaci. Informace jsou využívány ke zlepšování výuky, k inovacím a 
odstraňování nedostatků. Slouží jako součást strategie zajišťování kvality a jsou využívány i 
při akreditačních procesech. Akademickým pracovníkům slouží jako zpětná vazba o kvalitě 
jejich vlastní výuky. V některých zemích (Česká republika, Slovensko) jsou využívána i pro 
statistické účely a jsou uváděna ve výročních zprávách.    

Rozsah informací ohledně profilu studentské populace se v jednotlivých zemích liší, 
ale zpravidla zahrnuje věk, státní příslušnost (národnost), absolvovanou střední školu, 
studovaný program, výsledky přijímacího řízení, studijní výsledky, údaje o mobilitě, 
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specifické potřeby atd. Některé vysoké školy (v České republice, v Nizozemsku, na 
Slovensku, v Polsku, ve Spojeném království) vyžadují informace týkající se zdravotního 
postižení nebo sociální situace studentů (v případě rodin s nízkými příjmy). Slouží pro 
poskytování stipendií nebo jiného druhu podpory. V některých zemích (Česká republika, 
Polsko, Slovensko) se shromažďování údajů o studentech řídí zákonem o ochraně osobních 
údajů. Data o profilu studentské populace se shromažďují pomocí informačních systémů nebo 
administrativních útvarů a jsou předávána do národních registrů a statistickým úřadům. 
V některých zemích (Česká republika, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Spojené království) 
slouží tato data jako podklad pro finanční podporu nebo pro financování vysokých škol. 
Někde jsou využívána ke zlepšení kvality výuky nebo k monitorování pokroku při zlepšování 
přístupu ke studiu a úspěšnosti studia studentů ze speciálních cílových skupin (Spojené 
království).  

Data o dostupných studijních zdrojích a jejich ceně patří k těm méně sledovaným na 
jednotlivých vysokých školách. V případě Nizozemska tvoří součást každoročního šeření, 
které zjišťuje spokojenost studentů se studijními programy. Jinde (Lotyšsko, Česká republika, 
Slovensko) jsou uváděna spolu s dalšími službami v elektronických informačních systémech 
vysokoškolských knihoven. Vysoké školy ve Spojeném království jsou povinny uvádět tyto 
informace (spolu s dalšími) na základě QAA Quality Code. 

Klíčové výkonové indikátory sledují některé vysoké školy na základě požadavků 
národní strategie financování vysokých škol (Slovensko, Polsko, Česká republika, Lotyšsko) 
nebo akreditačních procesů (Česká republika, Slovensko). Někdy (Česká republika, Lotyšsko) 
se tyto indikátory částečně překrývají s indikátory hodnotícími efektivitu vyučujících. Některé 
vysoké školy v Portugalsku se snaží vytvořit systematické a spolehlivé mechanismy 
shromažďování a analyzování těchto indikátorů pro účely zajišťování kvality. V Nizozemsku 
si vysoké školy stanoví vlastní výkonové indikátory jako součást akreditačního procesu. 
Vysoké školy jsou hodnoceny pro potřeby smlouvy obsahující výkonové ukazatele, kterou 
uzavírají s ministerstvem vždy na čtyři roky. Jiný postoj k monitorování a hodnocení vlastní 
výkonnosti zaujímají vysoké školy ve Spojeném království. Místo klíčových indikátorů 
používají přesněji stanovené klíčové cíle. Ty se mohou vztahovat k zaměstnanosti absolventů, 
úspěšnosti ve studiu, výkonnosti akademických pracovníků ve výzkumu, počtu zahraničních 
studentů apod. Tyto klíčové cíle jsou obsaženy ve strategických plánech a mají kvantitativní 
charakter. Většinou slouží pouze pro potřeby dané vysoké školy.      
 
Institucionální strategie a praxe týkající se zveřejňování informací  uvedených ve směrnici 
ke standardu ESG 1.7. Ověřování nestrannosti a objektivity zveřejňovaných informací 
 Zveřejňování informací o nabízených studijních programech je běžnou praxí všech 
sledovaných vysokých škol. Informace se publikují na webových stránkách vysokých škol 
nebo jejich součástí (fakult, ústavů) i v tištěné podobě. Informace o studijních programech 
obsahují organizační pravidla, obsah a časový rozsah jednotlivých modulů, údaje o učitelích, 
kritéria a metody hodnocení, zpravidla též údaje o přijímacím řízení a získané kvalifikaci. 
 Většina vysokých škol zveřejňuje i zamýšlené výsledky vzdělávání. Forma a úroveň 
těchto informací závisí na stupni implementace zamýšlených výsledků vzdělávání ve 
sledované zemi. 
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 Významné rozdíly mezi sledovanými zeměmi byly zjištěny ve zveřejňování informací 
o názorech absolventů na možnosti uplatnění. Vysoké školy ve Spojeném království a 
v Nizozemsku zveřejňují informace o spokojenosti bývalých studentů se studijními programy 
a informace o zaměstnání svých absolventů. Pokud jde o další sledované země, některé 
informace vysokých škol o zaměstnání absolventů byly zjištěny (např. V Portugalsku je 
poskytují 2 ze 4 sledovaných vysokých škol), někde jsou k dispozici částečné informace o 
hodnocení studijních programů absolventy (Slovensko, Česká republika, Polsko). Vysoké 
školy v těchto zemích zakládají kluby absolventů, ale objektivní data o zaměstnání absolventů 
nejsou systematicky shromažďována, zpracována a publikována. 
 Informace o profilu studentské populace jsou využívány převážně pro vnitřní účely 
vysokých škol. Slouží jako základ pro řídicí procesy a jsou publikovány v interních 
dokumentech. Kromě toho některé vysoké školy veřejně publikují informace o vybraných 
aspektech studentské populace (Nizozemsko). 
 Informace o udělovaných kvalifikacích jsou obsaženy např. ve výročních zprávách 
publikovaných na webových stránkách vysokých škol (všechny země v projektu). Pro vysoké 
školy ve Spojeném království je typické, že tyto informace publikují v celostátních novinách. 
 Informace o procedurách výuky, učení a hodnocení a o studijních příležitostech 
dostupných studentům jsou obvykle publikovány na webových stránkách a ve studijních 
příručkách. V některých zemích (Nizozemsko, Slovensko, Česká republika) jsou předávány 
studentům přímo na začátku studijního programu. Prezentaci provádí osoby k tomu určené 
(koordinátoři studijních programů, kariérní poradci).          

Obecně lze konstatovat, že požadavky standardů ESG 1.6 a 1.7 jsou na sledovaných 
vysokých školách v zásadě plněny. Institucionální strategie je lépe vytvořena v zemích 
s dlouhou tradicí zajišťování kvality, jako je Spojené království a Nizozemsko. 
 
Zjištěné bariéry 

I když je situace v oblasti informací ve srovnání s jinými oblastmi v institucionálním 
zajišťování kvality poměrně velmi dobrá, bylo v projektu identifikováno několik problémů 
nebo nedostatků, které sice nemají vždy charakter jasné bariéry pro uplatňování části 1 ESG, 
ale jejichž odstranění by tomuto uplatňování nesporně napomohlo 
.Na nadnárodní úrovni: 

• Nedostatečné porozumění tomu, jak jsou poskytované informace veřejností chápány; 
bylo by užitečné doplnit pouhé zveřejňování informací vhodnými formami vzájemné 
komunikace. 

• Chybí mezinárodní fórum usnadňující sdílení zkušeností v oblasti informací o 
zajišťování kvality a benchmakingu v jednotlivých zemích EHEA. 

Na národní úrovni: 
• Systémy národních registrů jsou někdy málo efektivní a neposkytují vysokým školám 

dostatečný přístup k některým informacím, především týkajícím se zaměstnanosti 
absolventů (Slovenská republika, Lotyšsko). 

• Etické a právní problémy týkající se zveřejňování některých druhů informací 
uvedených v ESG 1.7, např. o etnickém původu (Slovenská republika, Česká 
republika).  

Na institucionální úrovni: 
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• Malá účast vnějších aktérů při využívání, analyzování a zveřejňování informací 
uvedených v ESG 1.6 a 1.7 (většina vysokých škol zúčastněných v projektu v IBAR). 

• Nedostatečné vědomí o využití zpětné vazby v procesech ověřování informací 
uvedených v ESG 1.6 (většina vysokých škol zúčastněných v projektu v IBAR). 

• Chybějící standardy pro získávání objektivních a nestranných informací uvedených 
v ESG 1.6 a 1.7, které by chránily jejich marketingový potenciál (Spojené království, 
Portugalsko). 

• Nedostatek specializovaných a profesionálně dobře obsazených útvarů na vysokých 
školách, které by odpovídaly za shromažďování, analyzování a zveřejňování informací 
uvedených v ESG 1.6 a 1.7 (Slovenská republika).  

   
Příklady dobré praxe 

• Využívání národních registrů pro dlouhodobé analýzy komplexních dat o studentské 
populaci (délka studia, neúspěšnost, přerušování studia, zaměstnanost). (Spojené 
království, Nizozemsko, Česká republika). 

• Některé propracované postupy pro shromažďování a analyzování dat o absolventech 
(názory na studium po jeho absolvování, vykonávaná zaměstnání, sledování kariérního 
postupu, formování a aktivity klubů absolventů)  (Spojené království, Nizozemsko).  

 
Doporučení 
 Institucionální zajišťování kvality by se mělo opírat o samostatnou institucionální 
strategii v oblasti informací. Strategie zajišťování kvality založená na informacích by měla 
věnovat zvláštní pozornost shromažďování dat a analytickým metodám týkajícím se sledování 
absolventů. Bude-li zajištěna kompatibilita s národními, případně nadnárodními strategiemi 
v této oblasti, budou moci institucionální strategie zajišťování kvality informací ve větší míře 
využívat a vytvářet zpětnou vazbu včetně analýzy dat získávaných tímto způsobem. Tyto 
institucionální strategie by měly obsahovat návrh efektivních postupů pro ověřování 
správnosti a věrohodnosti všech shromažďovaných dat a informací, aby mohly být 
spolehlivým a solidním zdrojem pro vytváření strategií na institucionální, národní nebo 
celoevropské úrovni.       
 
Názor externích hodnotitelů 
 Externí hodnotitelé konstatují, že sledované instituce obecně vynaložily značné úsilí a 
prostředky do budování vnitřních informačních systémů, které pokrývají oblasti informací 
doporučené v ESG. Všechny oblasti však nejsou pokryty stejně dobře. Ukazuje se těsný vztah 
mezi národními zákony a předpisy a institucionálními aktivitami. Poměrně málo je zajištěno 
shromažďování dat o zaměstnanosti absolventů. Hodně též záleží na tradicích ve 
shromažďování informací. Ve Spojeném království a v Nizozemsku jsou tyto tradice 
nesporně delší než v ostatních zemích zúčastněných v projektu a institucionální informační 
systémy jsou tam rozsáhlejší. 
 Pokud jde o informace poskytované veřejnosti, hodnotitelé upozorňují na to, že i když 
je mezi zeměmi a institucemi  mnoho rozdílů, výběr poskytovaných informací je ovlivňován 
vlastním zájmem instituce. Není proto překvapivé, že všechny instituce poskytují informace o 
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nabídce studijních programů. Přitom informace o způsobech výuky, studia, metodách 
hodnocení a pod. jsou většinou považovány za vnitřní informace. Instituce, zdá se, nepovažují 
jejich zveřejňování za důležité, i když jsou to informace, které instituci profilují vůči ostatním 
a které mohou připravit budoucí studenty na to, jak bude výuka a studium probíhat. Instituce 
tak nevyužívají příležitost, jak upoutat zájem jak studentů tak širší veřejnosti. 
 Vzhledem k tomu, že národní orgány mají stále dominantní vliv na vytváření kontextu 
pro činnosti při shromažďování informací, bylo by užitečné, kdy by se při hodnocení 
výsledků projektu v této oblasti bral tento obecný národní kontext více v úvahu.        
 
 
D. Závěry se zaměřením na českou situaci 

 
Předchozí analýza fungování agend spojených s informacemi na institucionální úrovni 

čtyř vybraných vysokých škol umožnila získat několik obecných poznatků, které se též týkají 
příslušných bariér a příkladů efektivní praxe. Analýza tak ukázala, že i když neexistují 
formální (tj. napsané) informační strategie, všechny čtyři zkoumané vysoké školy vytvořily a 
zavedly dostatečná praktická opatření pro zacházení s informacemi (shromažďování, 
využívání, zveřejňování). Oblast informací poskytovaných čtyřmi zkoumanými vysokými 
školami se velmi dobře kryje s obsahem ESG 1.6 i ESG 1.7.   
 Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi zapojenými do projektu nikterak 
nezaostává. Některá opatření, jako celostátní registr SIMS, snesou srovnání s nejvyspělejšími 
zeměmi. Rovněž dostupnost informací je na dobré úrovni. Je pochopitelné, že všechny 
informace nejsou veřejně dostupné, což je v neposlední řadě dáno právními předpisy na 
ochranu osobních údajů. Jednotlivé vysoké školy poskytují poměrně velké množství 
informací, chybí však systematická podpora ukládání relevantních informací poskytovaných 
vysokými školami tak, aby je bylo možno veřejně vyhledávat. Takovýto celostátní internetový 
systém by např. umožňoval uchazečům o vysokoškolské studium nebo i dalším zájemcům 
snadné srovnání studijních programů z určité oblasti. V současnosti zůstávají příslušné údaje 
rozptýlené v různých zdrojích, většinou veřejně dostupných (webové stránky jednotlivých 
vysokých škol, MŠMT, Akreditační komise aj.), což znesnadňuje jejich srovnání a následnou 
analýzu. 
 

5.8. Spolupráce se středními školami 
 
A. Národní kontext 
 

Jediné právní ustanovení, které upravuje vztah mezi vysokým a středním školstvím, je 
následující podmínka přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu: 
„dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání“ (Zákon o vysokých 
školách, §48). V praxi to znamená úspěšné složení maturitní zkoušky. Ke studiu v oblasti 
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umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v 
konzervatořích.33 

Spolupráci se středními školami věnují jistou pozornost strategické dokumenty pro 
oblast vysokých škol: „…nedostatečná komunikace a spolupráce sektoru středních a 
vysokých škol (v obou směrech)“ je jako výsledek analýzy považována za jednu ze slabých 
stránek vývoje vysokého školství v předcházejícím pětiletém období. (MŠMT 2005). Posílení 
spolupráce středních a vysokých škol předkládá tento záměr jako příležitost, která se projeví 
„např. v lépe připravených absolventech středních škol nebo ve větší motivaci ke studiu 
technických a přírodovědných oborů“ (MŠMT 2005), ale může také výrazně ovlivnit další 
studium středoškoláků ze socio-kulturně znevýhodněných skupin. Aktualizace záměru MŠMT 
(2008) deklaruje podporu MŠMT spolupráci vysokých škol se středními školami (a současně 
též poradenských služeb), která může různými způsoby zlepšit přístup studentů ze 
znevýhodněného socio-kulturního prostředí ke studiu na vysoké škole a pro kterou mohou 
získat vysoké školy podporu z rozvojových programů. Navazující vyhlášení rozvojových 
programů obsahuje poměrně široce pojatou prioritu pro vyrovnání příležitosti ke vstupu na 
vysokou školu včetně poradenství, do níž mohou spadat i projekty zabývající se podporou 
studentů zdravotně handicapovaných. Aktualizace záměru MŠMT (2010a) zdůraznila 
možnost ovlivňovat prostřednictvím spolupráce se středními školami profil studentů 
vstupujících do systému terciárního vzdělávání, a to zejména těch, kteří nejsou ve svých 
představách vyhranění a mohli by se pomocí vhodného vlivu přiklonit ke studiu technických a 
přírodovědných oborů. V základních devíti prioritních oblastech, které slouží pro vyhlášení 
rozvojových programů, se však explicitně podpora spolupráce se středními školami 
nevyskytuje. 

Dlouhodobý záměr na další období zdůrazňuje „návaznosti na klíčové české i 
evropské koncepční dokumenty vzdělávací a vědní politiky“ (MŠMT 2010), mezi nimiž uvádí 
i Country Note OECD (File et al. 2006). Ústředním cílem tohoto záměru, který by se měl 
promítat do všech funkcí vysokých škol, je orientace jejich rozvoje především na kvalitu, na 
rozdíl od předcházejících období podpory extenzivního rozvoje. Kvalitu by nepochybně měla 
ovlivnit i spolupráce se středními školami, jak záměr potvrzuje v konkrétních prioritách: 
„…spolupracovat se základními a středními školami při rozvoji motivace žáků a jejich 
přípravě pro studium na vysoké škole; zajišťovat, popř. zprostředkovávat poradenské služby 
zájemcům o studium, …s cílem získat zájemce o studium, snížit studijní neúspěšnost...“. 
(MŠMT 2010). Vysokým školám se doporučuje, aby se ve spolupráci zaměřily na propagační 
aktivity pro potenciální studenty a pokusily se tak je získat pro studium.  

Dlouhodobý záměr pro současné období se zabývá i systémovými nástroji rozvoje 
vysokých škol, kterými jsou individuální projekty národní v rámci operačních programů 
podporovaných ze strukturálních fondů EU. Jeden z těchto projektů, Podpora technických a 
přírodovědných oborů v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl přímo 
zaměřen na spolupráci středních a vysokých škol. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

33 Pro oblast umění zákon připouští výjimku z citovaného ustanovení: „Ke studiu v oblasti umění mohou být 
výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo 
vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.“ (Zákon o vysokých školách, § 48, odst. 2)  
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Mezi navržené, i když dosud nerealizované nástroje na podporu spolupráce vysokých 
škol se středními školami patří i návrh určité finanční motivace obsažený v materiálu Zásady 
a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 (MŠMT 2012a). Ve 4. kapitole 
s názvem Výhled pro pravidla financování na rok 2013 a dále se předkládá k diskusi možnost 
rozšířit kritéria v rámci ukazatele K (který má odrážet kvalitu dané vysoké školy) např. o 
různá domácí a mezinárodní ocenění a též o „využití výsledků státní maturitní zkoušky nebo 
výsledků středoškolských soutěží a olympiád“. Co se tím míní, je vysvětleno v Příloze 6 
tohoto dokumentu: V ČR je každoročně realizována řada olympiád a soutěží, které vyhlašuje 
MŠMT (s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí se jedná přibližně o 20 olympiád 
a soutěží). Výsledky těchto soutěží, jakož i státních maturit, má MŠMT k dispozici. Návrh 
spočíval v bonifikaci asi 3000 nejúspěšnějších studentů v uvedených soutěžích a obdobný 
počet nejúspěšnějších maturantů u státních maturit – vysoké školy by obdržely příspěvek 
podle toho, kolik z těchto bonifikovaných studentů by se jim podařilo získat ke studiu. MŠMT 
si od zavedení tohoto kritéria slibovalo zlepšení spolupráce vysokých a středních škol a 
posílení prestiže zmíněných soutěží. Do pravidel financování pro rok 2013 ani 2014 se však 
zatím nepodařilo toto kritérium zavést. 

Na národní úrovni by měl soulad mezi rozvojem středního a vysokého školství 
zajišťovat i Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2011–2015 (MŠMT 2011a). Tento koncepční dokument vydaný MŠMT vytyčuje hlavní 
rozvojové cíle předškolního, základního středního vzdělávání, vysokoškolským vzděláváním 
se však kupodivu nezabývá (i když by název materiálu napovídal, že se týká skutečně celé 
vzdělávací soustavy). Spolupráce mezi vysokými a středními školami není zřejmě proto 
v tomto dokumentu zmíněna. 

Pokud jde o ESG Část 1, není v ní střední školství explicitně zmíněno, i když se 
standardy 1.3, 1.6 a 1.7 na ně implicitně vztahují. Je však zřejmé, že vysokoškolské vzdělání 
je principiálně založeno na předcházejícím středoškolském a bylo by iluzorní pečovat o 
kvalitu budovy a nestarat se o kvalitu jejích základů. To, že se vysoké školy musí zajímat o 
kvalitu středních škol, jejich absolventů i učitelů, vyplývá i z prvního principu ESG (viz 
kapitola 4): „prvotní odpovědnost za kvalitu vysokoškolského vzdělávání mají jeho 
poskytovatelé“ (ENQA 2009). V dalších částech uvidíme, že sledované vysoké školy v České 
republice i v dalších zemích zapojených do projektu, tuto základní odpovědnost dobře chápou 
a jsou v oblasti spolupráce se středními školami velmi aktivní.   
 
 
B. Spolupráce se středními školami na sledovaných vysokých školách 
 
Institucionální strategie zajišťování kvality a problémy spojené s přechodem studentů ze 
střední školy na vysokou 
 Sledované vysoké školy se problémem přechodu studentů ze střední školy na vysokou 
zabývají, přijatá opatření jsou uvedena v dlouhodobých záměrech těchto škol na období 
2011–2015 a jejich aktualizacích (VŠ A, B, C). Jako příklad lze uvést, že VŠ B ve svém 
dlouhodobém záměru výslovně vyhlašuje tři rozvojové cíle týkající se přechodu studentů ze 
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středních škol: vytvoření efektivního systému stipendijní podpory talentovaných studentů, 
další rozvoj a využití systému tzv. fakultních škol34 k získávání uchazečů o studium na 
instituci a posílení úsilí ve zpřístupňování přijímacího řízení i studia uchazečům a studentům 
se zdravotním postižením či zdravotním a sociálním znevýhodněním. Cíl podporovat 
zdravotně postižené uchazeče má ve strategii též VŠ D.  

VŠ A má v Aktualizaci záměru VŠ A (2011) stanoven cíl zkoumat možnosti, jak 
v přijímacím řízení využívat výsledky státních maturit a modifikovat kritéria pro přijímání 
uchazečů tak, aby na školu přicházeli zejména ti uchazeči, kteří mají o studium skutečný 
zájem. To by se mělo projevit i ve snížené neúspěšnosti v prvním ročníku studia. Úsilí o 
snížení dosti vysoké neúspěšnosti studentů v prvním ročníku studia byl na VŠ A věnován 
v roce 2009 zvláštní rozvojový projekt. Jeho výsledky si zaslouží pozornost: Zaprvé, ze všech 
typů středních škol mají největší pravděpodobnost úspěšného absolvování VŠ A absolventi 
gymnázií. Zadruhé, výsledky v matematice a chemii dosažené na střední škole významně 
korelují se studijními výsledky na VŠ A. Zatřetí, šance úspěšně absolvovat také závisí na 
časovém odstupu mezi maturitou na střední škole a vstupem uchazeče  na VŠ A 

Některá přijatá opatření se vyskytují se na všech čtyřech vysokých školách a jejich 
fakultách. Typicky sem patří Dny otevřených dveří, během nichž mohou potenciální uchazeči 
o studium získat nejdůležitější informace o možnostech studia (formou prezentací a 
propagačních materiálů) a mohou klást otázky přítomným zástupcům fakult. Kromě toho mají 
všechny tyto vysoké školy na svých webových stránkách zvláštní sekci věnovanou 
uchazečům o studium.35 Další společnou aktivitou je prezentace na veletrhu pomaturitního a 
celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který se každoročně koná v Praze, Brně a na Slovensku 
v Nitře. 

Existují ovšem i opatření specifická pro danou vysokou školu a odpovídající jejímu 
zaměření a zaměření jejích součástí. Pokud jde o institucionalizaci těchto opatření a jejich 
zakotvení v oficiálních strategických materiálech, zdá se, že veřejné i soukromé vysoké školy 
s technickým nebo přírodovědným zaměřením jsou aktivnější než humanitní nebo obecně 
zaměřené vysoké školy, jejichž studijní programy jsou většinou (ne však ve všech případech) 
stále atraktivní samy o sobě (právo, ekonomie, humanitní a společenské vědy), někdy i na 
mezinárodní úrovni (medicína). Uvedeme konkrétní příklady ze sledovaných vysokých škol. 

VŠ A má dva typy strategických opatření na podporu vstupu středoškolských studentů 
na vysokou školu. Jsou to propagační a vzdělávací akce pořádané přímo VŠ A a 
specializované aktivity středoškolských studentů spojené s chemií, hlavním zaměřením VŠ A. 
Do první kategorie patří prezentace (např. demonstrační pokusy) učitelů VŠ A přímo ve 
třídách vybraných středních škol. Dále jsou to letní vědecké tábory, na nichž přednášejí 
učitelé VŠ A a snaží se účastníky motivovat ke studiu na této instituci. Mezi aktivity v druhé 
kategorii patří praktika v laboratořích VŠ A (navazující na prezentace ve třídách), při nichž 
studenti středních škol pracují na specializovaných úlohách pod vedením pracovníků vysoké 
školy. I tyto aktivity mají usnadnit zájemcům ze středních škol studium na VŠ A.  

Rovněž VŠ C se snaží pomáhat absolventům středních škol. Pořádá různé náborové 
akce, kterými se snaží motivovat a získat potenciální uchazeče. Obsahem těchto akcí na 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

34 Na těchto fakultních školách vykonávají praxi studenti učitelských oborů. 
35 Např.VŠ A: www.vscht.cz/homepage/zajemci/vitejte/   
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středních školách je popularizace technických oborů a řešení různých technicky  zaměřených 
úloh. Dalším typem podpory jsou přípravné kurzy, které mají umožnit úspěšný vstup na 
vysokou školu a pomoci vyrovnat rozdíly ve znalostech získaných na různých typech 
středních škol (typicky na gymnáziích a lyceích na jedné straně a středními odbornými 
školami na druhé straně). Přípravné kurzy nabízejí i ostatní zkoumané instituce, které se 
zaměřují např. na matematiku a fyziku (VŠ B, C) nebo ekonomii (VŠ D). V této souvislosti je 
třeba uvést, že soukromá VŠ D nabízí též přípravné kurzy češtiny (aby vyšla vstříc 
rostoucímu počtu uchazečů ze zemí bývalého Sovětského svazu). 

 
Zvláštní opatření na pomoc studentům prvního ročníku (v oblasti vzdělávací, sociální, 
administrativní, poradenství apod.)  

Na sledovaných vysokých školách byly zjištěny různé typy podpory poskytované 
studentům prvního ročníku. Zaprvé, všechny čtyři vysoké školy vytvořily studijního 
průvodce, který je v elektronické formě na webových stránkách školy nebo fakult k dispozici 
studentům prvního ročníku. Zadruhé, na všech čtyřech vysokých školách fungují poradenské 
služby různého typu (studijní, psychologické, právní, zdravotní). Organizační forma těchto 
služeb je různá. Poradny působí buď přímo na fakultách, nebo je jedno poradenské centrum 
pro celou školu (typicky na VŠ A a VŠ D). V každém případě poradenská centra zajišťují i 
asistentské služby pro studenty s postižením. V této souvislosti informují oficiální dokumenty 
(např. výroční zprávy) VŠ B, C a D o investicích do infrastruktury (bezbariérové úpravy 
budov, knihoven, příprava asistentů), které mají pomoci studentům se zvláštními potřebami 
během prvního a dalších ročníků studia. Z výročních zpráv VŠ A vyplývá, že tato instituce 
věnuje též velkou pozornost studentskému poradenství, které je však zaměřeno spíše na 
sociální a studijní záležitosti.36 Zatřetí existují na všech čtyřech vysokých školách různé 
systémy stipendií, jak sociálních, tak prospěchových (více informací je uvedeno v části 5.2). I 
když, přísně vzato, každý popsaný typ podpory působí i mimo první ročník studia, jejich 
zjištěné využívání ukazuje, že jsou pro první ročník studia důležitá. Totéž platí pro tradiční 
konzultační hodiny akademických pracovníků.  

Začtvrté, VŠ A zavedla dvě opatření, která jsou zaměřena výlučně na první ročník 
vysokoškolského studia. Jsou to doplňovací kurzy a flexibilní studijní plány v prvních dvou 
semestrech. Doplňovací kurzy mají umožnit studentům získat standardní znalosti 
z matematiky a chemie (během prvního semestru). Tyto doplňovací kurzy si studenti mohou 
zvolit na základě dobrovolného vstupního testu. Přestože se v roce 2011 do doplňovacích 
kurzů zapsalo 263 studentů, dokončili je úspěšně (získáním zápočtu) je 3 studenti. Flexibilní 
studijní plán nabízí možnost postupovat ve studia podle schopností studenta, avšak 
s podmínkou, že ve výsledku bude dosaženo požadovaných znalostí. Doplňovací kurzy jsou 
organizovány i na technicky orientované VŠ C, ale pouze formou letní školy. 

VŠ A se snaží poskytovat též zvláštní podporu nadaným studentům (na základě 
studijních výsledků na střední škole a výsledků přijímacího řízení). Těmto studentům je 
nabízen náročnější bakalářský program Chemie s akreditací pro udělování titulu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

36 Je to dáno převládajícím zaměřením VŠ A na chemii, které ve velké většině případů neumožňuje studium 
zdravotně postižených studentů z důvodů bezpečnostních rizik.   
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EuroBachelor. Tento program je do značné míry založen na individuálním studiu a projektové 
výuce. 

 
Jak jsou středoškolští studenti připraveni maximálně využít možnosti nabízeného 
vysokoškolského studia 
 Pracovníci vysokých škol jsou obecně přesvědčeni, že absolventi středních škol jsou 
pro studium na vysoké škole připraveni nedostatečně a že vzdělanostní úroveň absolventů 
těchto škol neustále klesá. Navíc existují velké rozdíly mezi středními školami stejného typu. 
Připisuje se to především dlouhodobé neexistenci jednotné a tudíž srovnatelné maturitní 
zkoušky. Zavedení státní části maturitní zkoušky v roce 2011 je provázeno mnoha problémy a 
situaci dosud nevyřešilo. Vysoké školy technického zaměření dlouhodobě a výrazně kritizují, 
že součástí státní maturity není povinná  zkouška z matematiky. To stále zhoršuje znalosti 
maturantů z tohoto předmětu, který je pro studium na technické vysoké škole základním. 
 Je zajímavé, jak na tuto situaci reagují sledované vysoké školy. VŠ A jako jedna z 
prvních veřejných vysokých škol upustila od přijímacích zkoušek a zavedla systém přijímání 
ke studiu založený na hodnocení středoškolského prospěchu uchazečů. Podobně upustily od 
přijímacích zkoušek i některé fakulty VŠ C. Naopak na VŠ B, kde zatím stále přetrvává 
poměrně velký zájem uchazečů o studium, je jedním z projevů snahy o udržení kvality studia 
poměrně náročné přijímací řízení, a to i v národním měřítku.  

V důsledku očekávaného demografického vývoje, kdy v letech 2013–2016 značně 
poklesne počet osob v kohortě 19-23 let, začínají české vysoké školy, zvláště soukromé a 
veřejné s technickým a přírodovědným zaměřením, soutěžit o uchazeče (zejména o 
talentované) a snaží se získávat i netradiční studenty (vyššího věku) a cizince. Ve shodě 
s tímto vývojem zavedly sledované vysoké školy a jejich součásti řadu opatření, jak získávat 
kvalitní uchazeče. Uvedeme několik příkladů. 

VŠ A realizuje projekt STEP - krok k popularizaci vědy a výzkumu, v jehož rámci 
pořádá semináře pro pedagogy, workshopy pro vědce a novináře, popularizační přednášky a 
letní vědecké tábory pro žáky základních škol. Dalšími projekty jsou Hodina moderní chemie, 
kdy odborníci z této instituce na středních a základních školách popularizují chemii a moderní 
chemické obory prostřednictvím interaktivní diskuse a zajímavých pokusů, Akademie 
mládeže (populárně vědecké přednášky), Chemie všude kolem nás (na webovém portálu jsou 
zveřejňovány netradiční výukové materiály vhodné pro učitele a žáky středních a základních 
škol). Pro žáky středních škol je určena fotosoutěž Chemie je cool! a soutěž ChemQuest.  

Na VŠ B pořádá Přírodovědecká fakulta akce jako GIS Day (pro uživatele 
geografických informačních systémů), Fyzikální kaleidoskop, Přírodovědný jarmark, Noc 
vědců. Filosofická fakulta pořádá filosofickou soutěž pro studenty předposledních a 
maturitních ročníků středních škol Nebojme se myslet, která je uznána jako kvalifikace pro 
účast na mezinárodní filosofické olympiádě IPO. Naprostá většina těchto aktivit je 
financována buď z rozvojových projektů MŠMT nebo z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.  

Technicky orientovaná VŠ C nedávno realizovala dva velké projekty zaměřené na 
podporu zájmu o technické a přírodovědné obory na základních a středních školách. Projekty 
zahrnovaly dva regiony (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj), kde byly na vybraných školách 
pořádány přednášky provázené experimenty a následované diskusemi s žáky. Je třeba uvést, 
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že obě VŠ A a C vybudovaly efektivní spolupráci s některými středními školami (převážně 
gymnázii), které považují za zdroj většiny talentovaných uchazečů. Řada výše uvedených 
aktivit přispívá k posílení této spolupráce. V tomto ohledu představuje zvláštní případ VŠ D, 
neboť je součástí Společenství škol, do kterého patří též gymnázium a střední odborná škola 
s ekonomickým zaměřením. Různé společné akce usnadňují žákům z těchto škol přechod do 
vysokoškolského sektoru. 

Kromě studentů středních a základních škol jsou cílovou skupinou vzdělávacích 
aktivit zkoumaných vysokých škol též učitelé středních a základních škol. Například 
Pedagogická fakulta VŠ B pořádá pro tyto učitele Letní školu výchovy k demokratickému 
občanství a evropanství, workshop E-Bezpečí (základní pravidla bezpečného užívání 
internetu) a různé jazykové kurzy. VŠ A pořádá národní soutěžní přehlídku Science on Stage, 
na které mohou učitelé všech stupňů škol i doktorandi sdílet své zkušenosti z výuky 
přírodovědných předmětů.  

Aktivity, které mají získat studenty pro vysokoškolské studium, probíhají též na 
samotných středních školách. Jednou z forem, jejíž fungování bylo ověřeno i na navštívených 
středních školách, je studijní poradenství. Poradci z řad pedagogů dané školy sledují 
vzdělávací nabídku jednotlivých vysokých škol a se studenty, kteří mají o informace zájem, 
probírají, do jaké míry je pro ně určitý studijní program vhodný a jakou dávají jejich studijní 
výsledky a zájmy naději, že jej úspěšně absolvují. Jak již bylo uvedeno, učitelé středních škol 
se též účastní vzdělávacích akcí pořádaných vysokými školami (zvláště letních škol). 
 
Rozdíl mezi požadavky na zajišťování kvality na středních a vysokých školách    

Pokud jde o zajišťování kvality na středních školách, je třeba vycházet z rámcových 
vzdělávacích programů, které vydalo MŠMT jednak pro všeobecné vzdělávání na 
gymnáziích, jednak pro jednotlivé obory na středních odborných školách. V těchto 
dokumentech jsou stanoveny hlavní předpoklady a cíle vzdělávání pro daný typ školy (oboru) 
i pro jednotlivé předměty. Každá škola však zpracovává vlastní školní vzdělávací program, v 
němž má možnost přesněji vyprofilovat svoji vzdělávací nabídku. Školní vzdělávací program 
též určuje obsah maturitní zkoušky, jejíž náplň a úroveň se tak může na různých školách 
stejného typu dosti lišit. Stejně tak se mohou dosti lišit i znalosti a dovednosti jejich 
absolventů. Na tuto skutečnost poukazují zejména vysoké školy na základě svých zkušeností z 
přijímacích zkoušek. Proto se zároveň se zavedením školních vzdělávacích programů začalo 
hovořit o tom, že maturitní zkouška by měla mít dvě části: školní část, v níž by maturanti měli 
příležitost prokazovat specifické znalosti a dovednosti získané na dané škole, a státní část, v 
níž by se ověřovaly znalosti podle celostátních standardů. Tím by se maturita znovu stala 
zárukou jisté minimální úrovně znalostí a vzdělání. Po dlouhých diskusích se podařilo 
myšlenku státních maturit zakotvit v zákoně (novela školského zákona) a v roce 2011 byla 
poprvé realizována na všech středních školách v České republice. S plošným zavedením státní 
části maturitní zkoušky bylo spojeno mnoho organizačních a logistických problémů, které se 
nepodařilo napoprvé zcela zvládnout. V následujících rocích se situace pomalu zlepšuje.      

Kvalitu výuky na středních školách kontroluje především ředitel školy při 
namátkových hospitacích ve třídách. Z rozhovorů s učiteli středních škol vyplynulo, že tato 
hodnocení jsou zaměřena na zlepšení výuky bez přímého dopadu na platové ohodnocení. Na 
rozdíl od vysokých škol jsou tyto hospitace celkem běžnou záležitostí.  
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Vnější hodnocení kvality výuky na středních školách provádí Česká školní inspekce. 
Inspekci na dané škole provádí inspekční tým. O svých zjištěních vypracovává inspekční tým 
zprávu, k níž se pak vyjadřuje ředitel školy. Poté je zpráva zaslána zřizovateli školy, kterým je 
u veřejných středních škol zpravidla kraj. Inspekční týmy České školní inspekce se zaměřují 
především na hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím 
programem, kontrolu školní dokumentace a hospodaření s finančními prostředky. Méně času 
už jim zbývá na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu (srov. Santiago et al. 2012). Tato 
hodnotící činnost České školní inspekce odpovídá do jisté míry hodnocení vysokých škol, 
které provádí Akreditační komise. 
 
Hlavní závěry a identifikace bariér 

Zkoumání činnosti a vzájemné spolupráce středních a vysokých škol umožnilo 
identifikovat některé faktory, které efektivní spolupráci brání. Začneme-li u strategických 
dokumentů vysokých škol (především jejich dlouhodobých záměrů), zjistíme, že spolupráci se 
středními školami věnují poměrně malou pozornost, která se většinou omezuje na přípravné 
kurzy pro uchazeče a na očekávání spojená se státní maturitou. Je otázka, zda tyto dva 
nástroje mohou dostatečně přispět ke kvalitě v obou sektorech vzdělávání. Narážíme zde na 
problém značné autonomie vzdělávacích institucí v obou sektorech. Tato autonomie na druhé 
straně značně přispívá k již zmíněné neformální a velmi bohaté a diverzifikované spolupráci.  

Další problém se týká hodnocení kvality v obou sektorech. Ve strategických 
dokumentech na národní úrovní není těmto záležitostem věnována patřičná pozornost. 
Fakticky probíhající hodnocení se zaměřují na hodnocení jednotlivých škol a sledování 
některých ukazatelů. Některé informace však chybí, např. o socio-ekonomické situaci 
studentů nebo o vzdělávacím prostředí škol (Santiago et al. 2012). Zároveň chybí celostátní 
údaje o studijních výsledcích, tj. o dosahovaných výsledcích učení na jednotlivých školách, v 
regionech a v průběhu času.  

Jsou však k dispozici výsledky státních maturitních zkoušek. Na adrese 
http://vysledky.cermat.cz/ je možno nalézt agregovaná data a jejich grafické znázornění 
v různých sestavách, až po jednotlivé školy. V komentáři ovšem upozorňuje ředitel 
organizace CERMAT, která organizuje státní maturity, že všechna prezentovaná data a 
všechny strukturované pohledy na ně mají vypovídací schopnost pouze v rozsahu jejich 
věcného obsahu a statistické významnosti. V žádném případě nedoporučuje data používat 
jako solitérní ukazatele kvality. Naopak je možné, že poslouží uživateli jako racionální základ 
pro směrování dalších kroků při výběru školy, oboru či k tvorbě náhledu na ekvivalentní část 
vzdělávacího systému. Toto vyjádření je nepochybně i reakcí na kritiku řady problémů 
spojených např. s hodnocením písemných prací z českého jazyka nebo se zadávanými 
příklady z matematiky. Státní maturita tak dosud působí jako poměrně málo spolehlivý nástroj 
hodnocení kvality středních škol. 

Současná praxe České školní inspekce při vnějším hodnocení se zaměřuje více na 
soulad s právními předpisy než na podporu zlepšování vzdělávací činnosti škol. Je třeba 
posílit následné hodnocení (follow-up), které by mělo prokázat, že školy mají plán pro 
zlepšování své činnosti bez ohledu na výsledky inspekce (Santiago et. al. 2012). Totéž platí 
ještě více pro české vysoké školství. Akreditace studijních programů vede k soustředění na 
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splnění určitých požadavků, ale vnější hodnocení prováděné Akreditační komisí má jen 
omezený vliv na zlepšení kvality celé instituce (srov. Šebková 2009). 

Na středních školách chybí kariérní systém pro učitele spojený jednak se splněním 
určitých standardů, jednak s příslušným ohodnocením. Bylo by potřeba vytvořit profesní 
standardy pro učitelské povolání, které by poskytovaly věrohodnou záruku jejich kompetence. 
Další prioritou by mělo být posílení pravidelného formativního ohodnocení uvnitř školy 
zaměřené na profesní rozvoj (Santiago et. al. 2012). 
 
 
C. Mezinárodní srovnání v rámci projektu 
 
Národní strategie určující vztahy mezi středním a vysokým školstvím 

Národní strategie se ve většině sledovaných zemí omezují na národní kurikula a 
zkoušky ve středním školství a na národní kvalifikační rámce. Ve sledovaných zemích 
proběhla v uplynulých dvaceti letech řada reforem na všech stupních vzdělávacího systému, a 
to z nejrůznějších důvodů. Nezanedbatelným důvodem bývá i zklamání politiků ze špatného 
umístění země v mezinárodních šetřeních znalostí žáků základních a středních škol. 
 Reformy kurikula vznášejí i požadavek na vysoké školy, aby jasně zformulovaly své 
vzdělávací cíle pro různé stupně studia. K tomu mohou právě dobře posloužit národní 
kvalifikační rámce spolu s kritérii a postupy, které ověří jejich kompatibilitu se zastřešujícím 
kvalifikačním rámcem pro EHEA. 

Na reformě středoškolského kurikula mohou dobře spolupracovat vysoké školy, jak 
ukazuje příklad programu Curriculum for Excellence (CfE) ve Skotsku, k němuž se tamní 
vysoké školy aktivně přihlásily. Zdá se však, že vliv změn středoškolského kurikula na 
studijní programy vysokých škol není častým jevem. Jediným případem v projektu IBAR 
bylo Slovensko, kde jedna katedra pedagogické fakulty přizpůsobila svůj studijní program 
změnám kurikula na středních školách. 

Národní strategie ve všech sledovaných zemích nějakým způsobem určují počet 
studijních míst na vysokých školách. V některých případech (Nizozemsko. Portugalsko) 
existuje model numerus fixus, který omezuje možnosti vysokých škol vybírat uchazeče. To je 
vnímáno jako omezující faktor pro spolupráci mezi vysokými a středními školami. 
 
Institucionální strategie zajišťování kvality a problémy spojené s přechodem studentů ze 
střední školy na vysokou 
 Názor, že první ročník studia na vysoké škole je nějak zvláštní, se na vysokých 
školách sledovaných v projektu liší. Některé vysoké školy (například v Polsku) žádná zvláštní 
opatření neuskutečňují. Většinou se studentům poskytují poradenské služby, které jim 
pomáhají v orientaci na vysoké škole a ve studiu. V Portugalsku je zvláštní podpora 
poskytována starším studentům, cizincům a studentům s finančními problémy. 
 V některých zemích (zejména ve Spojeném království a v Nizozemsku) je celostátní 
pozornost věnována neúspěšnosti studentů v prvním ročníku.  
 Z tohoto srovnání vycházejí sledované vysoké školy v České republice velmi dobře a 
pozornost, kterou věnují studentům prvního ročníku, je možno považovat alespoň v rámci 
zemí účastněných v projektu IBAR, za nadprůměrnou.   
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Připravenost středoškolských studenti na vysokoškolské studium 
 Všechny sledované země se nějakým způsobem musejí vyrovnávat s existencí různých 
typů středních škol a tudíž i různými typy a úrovněmi jejich vzdělání. K tomu přistupují i 
problémy s různou úrovní zahraničních uchazečů o studium.  
 Vysoké školy však spolupracují se středními školami na přípravě uchazečů 
nejrůznějším způsoby, které se v zásadě neliší od těch které byly zjištěny na českých 
vysokých školách (viz část B). 
 
Rozdíl mezi požadavky na zajišťování kvality na středních a vysokých školách 

I když ve většině evropských zemí je plánování a monitorování vzdělávání od 
primárního až po terciární v kompetenci jednoho ministerstva (výjimkou jsou Polsko a 
Anglie, kde je odpovědnost rozdělena mezi dvě ministerstva), odpovědnost za zajišťování 
kvality ve středním a vysokém školství mají obvykle různé orgány. Poznatky získané v 
projektu IBAR potvrzují názor, že postupy na národní úrovni pro zajišťování kvality ve 
středním a vysokém školství se sbližují. Na příklad v Portugalsku jsou oba systémy založeny 
na vlastní hodnotící zprávě a návštěvě skupinou externích hodnotitelů, kteří vypracují veřejně 
dostupnou vnější hodnotící zprávu. Pro oba systémy je podstatné, že podporují v každé 
instituci vytváření vnitřních mechanismů zajišťování kvality vzdělávání. Podobné procesy se 
objevují v Nizozemsku, Polsku a v České republice. Ve Spojeném království podepsaly 
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) a školní inspekce (OFSTED) dohodu 
o spolupráci.  
 
Zjištěné bariéry 
Na nadnárodní úrovni: 

• Opatření k zajišťování kvality zůstávají na evropské úrovni pro oba sektory vzdělávání 
do značné míry oddělená, rozdílná a mají málo společného v důrazech a postupech. 

• Modely financovaní směřují v Evropě k tomu, že rozdělení obou sektorů bude trvat i 
nadále a nabízejí jen omezené příležitosti pro spolupráci mezi sektory. 

Na národní úrovni (ve většině zemí zúčastněných v projektu IBAR) 
• Formální nebo neformální příležitosti pro dialog na národní úrovni a společné 

vytváření strategií jsou v mnoha národních kontextech  málo rozvinuté. 
• Opatření k zajišťování kvality na národní úrovni zůstávají v obou sektorech 

vzdělávání do značné míry oddělená a rozdílná a mají málo společného v důrazech a 
postupech (např. návrh opatření ke zvýšení způsobilosti absolventů středních škol a 
jejich připravenosti k vysokoškolskému studiu, zejména v přírodovědných a 
technických předmětech a v matematice).  

• Nedostatečný konsensus ohledně účelu a uspořádání prvního ročníku vysokoškolského 
studia a problémů spojených s přechodem ze střední školy na vysokou. 

Na institucionální úrovni (ve většině zemí zúčastněných v projektu IBAR): 
• Nedostatečné sdílení informací mezi vysokými a středními školami (např. poradenství 

studentům středních škol při výběru dalšího studia, informace o požadavcích v prvním 
ročníku vysokoškolského studia). 
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• Mnozí učitelé jak vysokých tak středních škol uváděli, že vědí velmi málo o fungování 
druhého sektoru vzdělávání. 

 
Příklady dobré praxe 

• Systematická spolupráce mezi vysokými a středními školami při tvorbě národních 
kvalifikačních rámců a národních kurikulí (např. ve Spojeném království zapojení 
univerzit do vytváření skotského Curiculum for Excellence). 

• Četné příklady místní spolupráce, např. dny otevřených dveří, letní školy, oborové 
soutěže, demonstrační experimenty, návštěvy a přednášky na středních školách 
(většina vysokých škol zúčastněných v projektu IBAR). 

• Úzké spojení udržované prostřednictvím univerzitních programů pro vzdělávání 
učitelů (Spojené království). 

• Rostoucí profesionalizace klíčových rolí spojujících oba sektory (kariérní a studijní 
poradenství) prostřednictvím národních profesních orgánů, tematických konferencí a 
workshopů.      

     
Doporučení 

Data z projektu IBAR ukazují, že stále existuje určitý nepoměr mezi národními 
strategiemi a systémovými přístupy ke spolupráci středních a vysokých škol a mezi 
skutečnými aktivitami na úrovni institucí, které jsou velmi četné, rozmanité a hodnotné. Bylo 
by žádoucí tyto aktivity systematicky sledovat, vyhodnocovat jejich účinek a zajistit pro ně 
soustavnou podporu včetně finanční.  

Rozdíly v rozsahu a obsahu praktické spolupráce do značné míry odrážejí rozdíly ve 
způsobu, jakým vysoké školy přijímají uchazeče o studium. Volba uchazečů může ale nemusí 
odrážet propojení mezi místními středními a vysokými školami. V zemích jako Portugalsko 
brání národní pravidla vytváření úzkých vazeb mezi středními a vysokými školami. I 
navzdory tomu je třeba tuto spolupráci posilovat. 

Závěrečné zkoušky na středních školách (maturity) do značné míry ovlivňují zaměření 
středoškolského kurikula. Bylo by žádoucí, aby se vysoké školy více zapojily do formulování 
požadavků pro tyto zkoušky. 

Vzájemné spolupráci by prospělo pokračování v zavádění národních kvalifikačních 
rámců a jejich propojování se studijními a vzdělávacími programy.     
 
 
D. Závěry se zaměřením na českou situaci 
 

Výsledky projektu IBAR v oblasti spolupráce vysokých se střeními školami ukazují, 
že se česká situace nijak zásadně neliší od situace v zemích zúčastněných v projektu.  

Z hlediska vysokých škol sledovaných v projektu se jako problém jeví klesající úroveň 
znalostí a dovedností absolventů středních škol, zejména v matematice, fyzice a chemii, která 
je pozorovatelná i na mezinárodní úrovni  (Santiago et. al. 2012). To je sice pro Českou 
republiku slabá útěcha, nicméně ukazuje na hlubší problém, se kterým bude nutno se vbrzku 
vypořádat. Jednou z cest se jeví aktivnější zapojení vysokých škol do diskusí o podobě státní 
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maturity. Vysoké školy a fakulty, zejména technicky zaměřené, by se měly dohodnout, čím 
podmiňují uznání výsledků státní maturity v přijímacím řízení, a tyto požadavky důsledně 
prosazovat i prostřednictvím reprezentací vysokých škol.  
 Poznatky z projektu IBAR potvrzují, že spolupráce mezi vysokými a středním školami 
je velmi různorodá a bohatá, a dále, že se nejedná pouze o aktivity vycházející od vysokých 
škol směrem ke středním, případně i základním školám, ale že tyto dva sektory nejsou pouze 
pasivními příjemci informací od vysokých škol a samy vyvíjejí mnoho iniciativ, z nichž řada 
směřuje k vysokým školám. Mezi oběma sektory vzdělávací soustavy probíhá více či méně 
intenzivní výměna informací, podnětů a mnohdy přímá spolupráce. Rozhodně tedy nelze říci, 
že v současné době ještě platí jeden ze závěrů SWOT analýzy k Dlouhodobému záměru 
MŠMT (2006-2010), která mimo jiné uvádí, že komunikace a spolupráce sektoru středních a 
vysokých škol je v obou směrech nedostatečná. 
 Nepřehlédnutelným rysem vzájemných styků je to, že probíhají převážně z vlastní 
iniciativy samotných škol, jejich učitelů a studentů, a nejsou primárně organizovány zvenčí, 
ze strany MŠMT a dalších orgánů státní a veřejné správy. Tyto orgány ovšem často různé 
aktivity vzájemné spolupráce finančně podporují, ať již přímo formou podpory jednotlivých 
soutěží, olympiád apod., nebo formou rozvojových projektů vysokých škol zaměřených na 
spolupráci se středními školami.  
 Pokud jde o využívání národních kvalifikačních rámců pro zlepšení spolupráce mezi 
vysokými a středními školami, situaci komplikuje skutečnost, že na evropské úrovni existují 
dva kvalifikační rámce, jeden, který zahrnuje všechny stupně vzdělávání (European 
Qualification Framwork, EQF) a druhý pro terciární vzdělávání (Zastřešující rámec 
kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání). Tam, kde se oba rámce 
překrývají, nejsou v zásadním rozporu, ale nejsou ani plně kompatibilní. Tato dvoukolejnost 
se promítá i do tvorby národních kvalifikačních rámců v České republice. V roce 2013 byl 
ukončen individuální projekt národní Q-ram, v němž byl vytvořen Národní kvalifikační rámec 
pro terciární vzdělávání a deskriptory pro 39 oblastí vzdělávání. Tento kvalifikační rámec 
odpovídá Zastřešujícímu rámci kvalifikací pro EHEA. Národní kvalifikační rámec pro 
všechny úrovně kvalifikací, který by odpovídal EQF, nebyl dosud schválen. I v případě jeho 
schválení bude na stejné úrovni obecnosti jako EQF a jeho význam pro užší spolupráci mezi 
vysokými a středními školami bude velmi omezený.  
 
 
6. ZÁVĚRY 

V předchozí kapitole byly podrobně probrány poznatky získané v projektu IBAR 
v jednotlivých oblastech vzdělávací činnosti vysokých škol. Podařilo se identifikovat řadu 
bariér, které brání plné implementaci části 1 ESG a byla popsána i řada příkladů dobré praxe 
při této implementaci. Z těchto zjištění vyplývá několik obecnějších závěrů platných i pro 
situaci na českých vysokých školách. 
 Na vzorku 28 sledovaných vysokých škol v sedmi evropských zemích se ukázalo, že u 
převážné většiny z nich chybí samostatná institucionální strategie zajišťování kvality. Při tom 
však řada strategických aspektů a cílů týkajících se zajišťování kvality je obsažena v hlavních 
strategických nebo právních dokumentech těchto škol, jako jsou statuty nebo u nás 



	  
	  

188	  

dlouhodobé záměry. Příslušná ustanovení se ve většině případů neodkazují na ESG (část 1), 
bylo však zjištěno, že nejsou s ESG v rozporu, ba dokonce mnohdy vykazují s ESG 
významnou shodu. Na první pohled by se zdálo, že se tedy jedná o čistě formální záležitost a 
že nic nebrání tomu odkazy na ESG prostě doplnit. Při podrobnějším seznámení jak s částí 1 
ESG, tak s příslušnými dokumenty sledovaných vysokých škol se ukazuje, že ESG vycházejí 
z určité ucelené koncepce kvality vysokoškolského vzdělávání a jejího zajišťování, což 
institucionálním strategickým dokumentům, které se zabývají širší problematikou, povětšině 
chybí. Vyplývá z toho, že samostatná institucionální strategie zajišťování kvality, požadovaná 
v ESG, je velmi žádoucí a užitečná. ESG mohou napomoci při její tvorbě jako inspirace a 
připomenutí, na co by se ve strategii a na ní založeném systému zajišťování kvality nemělo 
zapomenout. Zajišťování kvality by jistě mělo prostupovat všechny činnosti vysoké školy, 
mělo by však mít samostatná a jasná pravidla, umožňující pravidelnou kontrolu jejich 
dodržování. Obecný charakter ESG, který nepředepisuje konkrétní opatření a postupy, nebrání 
tomu, aby systém zajišťování kvality na dané vysoké škole plně respektoval její specifické 
poslání, podmínky a další okolnosti. 
 S výše uvedeným zjištěním souvisí i to, že mezi akademickými pracovníky je obecně 
velmi malá povědomost o existenci ESG a tím spíše o jejich obsahu. 
   

Na základě studií provedených v rámci projektu IBAR chceme upozornit na několik 
obecných poznatků, které je při vytváření institucionální strategie a zejména pak při její 
implementaci dobré brát v úvahu.  
 Institucionální strategie zajišťování kvality by měla v prvé řadě plně využívat všechny 
nástroje, které nabízí stávající zákon o vysokých školách (a které byly popsány v jednotlivých 
částech kapitoly 5 pojednávajících o národním kontextu). Standardy a směrnice v části 1 ESG   
mohou napomoci začlenit tyto nástroje do fungujícího systému. 
 Jak bylo uvedeno v části 4.2., při implementaci ESG, ale i jiných principů nebo 
nařízení shora dolů se vždy jedná o určitou formu překladu, přičemž míra zkreslení či 
neporozumění závisí na tom, do jaké míry byl respektován kontext, v němž překlad probíhá. 
(Podrobněji o tom pojednává kapitola v knize Drivers and barriers to achieving quality in 
higher education (Westerheijden, Kohoutek 2014). Poznatky získané v projektu IBAR 
potvrzují, že kontext, institucionální logika a speciální dynamika institucí a jejich součástí se 
ukazují jako klíčové síly. Mohou působit jako bariéry, ale při správném pochopení i jako 
hnací element. Z obecnějšího hlediska se jedná o pochopení organizační kultury, o které 
pojednává např. Alvesson (2002).  
	   Pro české vysoké školy lze na základě výzkumu implementace ESG vytipovat několik 
důležitých principů pro vnitřní systémy zajišťování kvality: 

• Za kvalitu činností, které vysoká škola uskutečňuje, je odpovědná především vysoká 
škola sama (což zdůrazňují nejen ESG, ale i EUA, která je jedním z autorů ESG).  

• Mechanismus vnitřního zajišťování kvality, který vysoká škola využívá, by měl 
odpovídat jejímu poslání a jejím strategickým cílům. 

• Potenciální diverzitu ve vnitřních systémech zajišťování kvality, která 
z předcházejícího doporučení vyplývá, může vhodně vyvážit a harmonizovat soulad 
principů těchto systémů se jednotlivými standardy ESG a jejich směrnicemi.  
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Jedním z výsledků projektu IBAR byla i doporučení pro probíhající revizi ESG, která 
by měla být dokončena v roce 2014. Řešitelský tým projektu podporuje myšlenku zachování 
obecného charakteru ESG, navrhuje však rozšíření obsahu o tři další oblasti: přístup ke studiu, 
studentské hodnocení výuky a spolupráce se středními školami. Je třeba též zvážit otázku 
chybějícího propojení mezi zajišťováním kvality vzdělávání a kvality výzkumu, což se týká 
hlavně magisterských a doktorských studijních programů. (Ve směrnici ke standardu 1.1 se 
hovoří o tom, že strategické záměry by měly obsahovat vztah mezi vzdělávací a výzkumnou 
činností, nehovoří se však o zajišťování kvality obou těchto činností). Při tom je nutno ovšem 
respektovat rozdíly v zaměření jednotlivých vysokých škol v EHEA.       
 V současné době je však první verze revidovaného dokumentu již k dispozici a je 
proto možné uvést několik nových námětů, které tato verze po schválení velmi 
pravděpodobně nabídne. Celkově je tento dokument v mnohém konkrétnější než stávající a 
přináší řadu inovací, principy původního dokumentu však byly zachovány. Znamená to, že 
ESG zachovávají aplikovatelnost v různých zemích a na různých vysokých školách, nejsou 
detailním a normativním předpisem, nepředpokládají proto jednotný přístup ke kvalitě a 
soustřeďují se především na cíle, nikoliv na způsob, jakým jsou cíle dosaženy. V Části 1, 
která se nadále týká vnitřního zajišťování kvality, ESG ve standardech týkajících se studijních 
programů nově zdůrazňují využití zkušeností externích odborníků, potřebu reflektovat změny 
ve společnosti a zvážit z tohoto pohledu obsah studijních programů, propojení studia 
s výzkumnou činností a zajištění, aby obsah studia využíval nejnovější výzkumné poznatky 
v daném oboru. Pokud jde o studenty, ESG doporučují respektovat diverzitu studentské 
populace, různé potřeby a očekávání jednotlivých studentů a poskytovat proto flexibilní 
nabídku možností vzdělávání. Dále je vloženo nové doporučení uznávat neformální a 
informální vzdělávání a z mezinárodního pohledu respektovat principy Lisabonské úmluvy o 
uznávání studia. Poslední standard této části doporučuje dbát na cyklickou povahu (nespokojit 
se s jednorázovými aktivitami), funkčnost a efektivitu vnitřních systémů zajišťování kvality, 
což by měl ověřovat externí hodnotící proces z národní úrovně. Toto doporučení může být 
dobře využitelné při přípravě nového systému zajišťování kvality v českém vysokém školství.  
  

Pro efektivní zajišťování kvality má zásadní význam celková atmosféra v instituci, 
která se často označuje termínem kultura kvality (viz například European University 
Association 2006, Sursock 2012). Ke kultuře kvality nezbytně patří základní shoda na tom, co 
kvalita vzdělávání v dané instituci znamená a odhodlání všech zúčastněných k této kvalitě 
všemožně přispívat a pečovat o ni. Nezbytným předpokladem pro vybudování kultury kvality 
je vzájemná důvěra, a to jak mezi členy akademické obce a dalšími pracovníky navzájem, tak 
vůči akademickým orgánům i orgánům národním, případně nadnárodním. Za současné situace 
je vytváření a upevňování této důvěry hlavním úkolem při zajišťování kvality na českých 
vysokých školách.     
 Závěrem lze opakovat velmi obecné zjištění, platné více či méně ve všech zemích 
účastnících se v projektu a na všech sledovaných vysokých školách: Přestože na úrovni 
řadových akademických pracovníků je povědomí o ESG velmi malé, vnitřní systémy 
zajišťování kvality, které jsou velmi různé, ale na všech školách existují, fungují do velké 
míry v souladu s ESG, i když tento dokument je explicitně citován jen výjimečně. Výzkumný 
tým projektu IBAR proto došel k závěru, že autoři ESG využili vyzkoušených praktických 
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příkladů a shrnuli je ve formě „odborného poradenství“ do obecně (na evropské úrovni) 
využitelného dokumentu  
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Seznam zkratek 

CfE  Curriculum for Excellence  

CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

CESNET Czech Education and Scientific Network 

CSVŠ, v.v.i. Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. 

ECTS  European Credit Tranfer System 

EHEA  European Higher Education Area  

EIZ  elektronické informační zdroje 

ENQA  European Association for Quality Assurance in Higher Education 

EQAR  European Quality Assurance Register 

EQF  European Qualification Framwork 

ESG  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (European Standards and Guidelines) 

ESMU  The European Centre for Strategic Management of Universities 

ESU  European Students‘ Association 

EU  European Union  

EUA  European University Association  

EURASHE European Association of Institutions in Higher Education 

FIS  finanční informační systém 

FRVŠ   Fond rozvoje vysokých škol 

HESA  Higher Education Statistics Agency  

IBAR  Identifying Barries in Promoting the European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance at Institutional Level  

ISCED  International Standard Classification of Education 

ISO  International Organization for Standardization 

IT  informační technologie 

MIS  manažerský informační systém 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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NARIC National Academic Recognition Information Centre 

NSK  Národní soustava kvalifikací 

OFSTED Office for Standards in Education, 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development  

PDCA  Plan, Do, Check, Act 

QAA  Quality Assurance Agency for Higher Education 

Q-Ram  projekt Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání  

REDOP Registr docentů a profesorů  

RIV  Registr informací o výzkumu  

SIMS  Sdružené informace z matriky studentů 

STAG  informační systém studijní agendy 

U-Map  projekt mapující diverzitu evropského vysokého školství 

U-Multirank projekt pro tvorbu multidimenzionálních žebříčků vysokých škol 
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