
ZMĚNY SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ 

KVALITY V KONTEXTU REFOREM 

ČESKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
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REFORMY ČESKÉHO 

VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ



PROMĚNY ZÁKLADNÍHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE 

PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

1998 zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách, dosud 25x novelizován

1999 ČR členským státem Boloňského 

procesu

2006 - 2016 debaty o reformách 

vysokých škol

2016 zásadní novela zákona o vysokých 

školách zákonem  č.137/2016 Sb.

1999 SR členským státem Boloňského 

procesu

2002 zákon č. 132/2002 z.Z. o 

vysokých školách, dosud 42x 

novelizován

2012 zásadní novela zákona o 

vysokých školách zákonem č. 455/2012 

z. Z.
Přinášíme nové myšlenky, inspirujeme lidi kolem nás 3

1990 zákon č. 172/1990 Sb. o vysokých školách



DEKÁDA REFORMNÍCH POKUSŮ

2006 OECD Thematic Review of Tertiary Education: 

Czech Republic Country Note

2006 teze Bílé knihy terciárního vzdělávání

2008 - 2009 Bílá kniha terciárního vzdělávání 

2009 teze věcného záměru zákona o terciárním 

vzdělávání 

2011 věcný záměr zákona o vysokých školách 

2013 návrh novely zákona o vysokých školách 

2016 přijetí novely zákona o vysokých školách
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VÝSLEDKY

5

Hlavní pozornost reformy se přesunula od návrhů změn v

řízení institucí, obsazování akademických pozic a financování

k modernizaci systému zajišťování kvality vysokých škol

2016 novela zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. 

2016 nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství

2016 nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

2017 metodické dokumenty Národního akreditačního úřadu



VNĚJŠÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY: ORGÁNY

do 2016

 o udělení akreditace 

rozhoduje MŠMT

 Akreditační komise jako 

specifický „poradní“ orgán

 21 členů 

 stálé pracovní skupiny

 členství v ENQA

od 2016

 o udělení akreditace 

rozhoduje Národní 

akreditační úřad pro 

vysoké školství jako 

nezávislý úřad

 15 členů Rady NAÚ

 pool externích hodnotitelů 

pro jednotlivé oblasti 

vzdělávání 

6



VNĚJŠÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY: POSTUPY

do 2016

 akreditace studijních 

programů

 akreditace oborů 

habilitačního a 

profesorského řízení

 hodnocení fakult 

Akreditační komisí

od 2016

 akreditace studijních 

programů

 akreditace oborů 

habilitačního a 

profesorského řízení

 institucionální 

akreditace pro oblast 

vzdělávání 
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VNITŘNÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

do 2016

 detailně stanoveny 

požadavky na personální 

zajištění studijních 

programů  

 vágní požadavky na 

institucionální systém 

zajišťování kvality

od 2016

Vysoké školy nově:

 zřizují Radu pro vnitřní 

hodnocení 

 ukotvují systém 

zajišťování kvality ve 

vnitřních předpisech 

 pravidelně provádějí 

vnitřní hodnocení a 

zveřejňovat výsledky
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VNITŘNÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY: ROZSAH

 vzdělávací činnost 

(zejm. v rámci studijních programů)

 tvůrčí činnost 

(výzkum, vývoj, inovace, umělecká tvůrčí činnost)

 související/podpůrné činnosti 

(např. přijímací řízení, poradenství, služby 

knihoven…)
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PŘÍSTUPY 

MASARYKOVY 

UNIVERZITY 

K ZAJIŠŤOVÁNÍ 

KVALITY



KONTEXT 

 rostoucí konkurence vysokých škol v 

národním, evropském i globálním měřítku

 slabinou celého českého vysokého školství v 

této soutěži je kvalita výuky

 významné proměny studentské populace
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CO ROZUMÍME „ZAJIŠTOVÁNÍM KVALITY“?

 Péče o kvalitu je založena na hodnocení

 Hodnocení není měření, nýbrž diskuse

 Diskuse je spor

 Spor má institucionalizovaná pravidla a 

soudce
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY NA 

MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

 účelem hodnocení kvality je zlepšování

 transparentní postupy, rozhodování založené 

na datech

 zapojení vnitřních a vnějších aktérů

 návaznost na existující zkušenosti (evaluace 

studijních programů) a na mezinárodně 

obvyklé postupy
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NOVÉ ORGÁNY NA MU

 Rada pro vnitřní hodnocení – 15 členů

- ustavena v prosinci 2016

 Programová rada pro každý studijní program (členové: 

garant studijního programu, akademický pracovník, 

student, zaměstnavatel)

- budou ustaveny v letech 2017 a 2018 

 využití externích hodnotitelů vč. zahraničních 
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NOVÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY

 Pravidla systému zajišťování kvality 

schváleno AS MU

 Předpis o studijních programech (schvalování, 

řízení a hodnocení studijních programů)

schváleno AS MU

 Pravidla pro tvorbu studijních programů

metodický materiál prodiskutovaný s fakultami – bude 

přijat formou směrnice rektora

Přinášíme nové myšlenky, inspirujeme lidi kolem nás 15



NOVÉ POSTUPY SOUVISEJÍCÍ SE STUDIJNÍMI 

PROGRAMY

 nově zaveden jednotný postup vnitřního schvalování 

studijních programů (konečné slovo má Rada pro 

vnitřní hodnocení)

 každý studijní program provádí roční sebehodnocení

 každý studijní program podstupuje v 5letém cyklu 

komplexní hodnocení za účasti externích hodnotitelů
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DALŠÍ KROKY

2017 

 integrace existujících a nových prvků vnitřního 

systému zajišťování kvality MU

 žádost o institucionální akreditaci

2018 

 nové studijní programy budou schvalovány 

dle nových postupů a standardů
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Mikuláš Bek

Rektor Masarykovy univerzity
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