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Monografie Zajišťování kvality v českém vysokém školství 
je zcela unikátním příspěvkem k diskusi ohledně zajišťování 
kvality a excelence jednotlivých činností, které jsou na čes-
kých vysokých školách realizovány. Téma kvality a excelen-
ce se na českých vysokých školách prosadilo až s implemen-
tací Boloňského procesu, který významně ovlivnil podobu 
současných vysokých škol a započal proces jejich postupné 
internacionalizace. Měl by být završen v okamžiku, kdy bude 
v ČR existovat model výzkumných univerzit, vzdělávacích 
vysokých škol a profesně zaměřených vysokých škol, resp. 
vyšších odborných škol. Je zjevné, že tento proces je spontán-
ní a vyžaduje delší časové období. 

První kapitola monografie obsahuje detailní pohled 
na teoretická východiska zajišťování kvality, včetně kategori-
zace vnějšího a vnitřního zajišťování kvality. Kapitola rovněž 
poskytuje informaci o historii celé agendy zajišťování kvality 
včetně standardů ENQA. Druhá kapitola logicky navazují-
cí na kapitolu první zasazuje zajišťování kvality do kontextu 
Boloňského procesu a projektu OECD Thematic Review of 
Tertiary Education, který odstartoval novodobou etapu pře-
měny českých vysokých škol na moderní instituce terciární-
ho vzdělávání. Nedílnou součástí druhé kapitoly je rozbor 
činnosti Akreditační komise, která je nejvýše postaveným 
aktérem vnějšího hodnocení kvality vysokých škol v ČR. 
Následující kapitoly popisují zajišťování kvality na různých 
českých vysokých školách, kde jsou zařazeny jednak vel-
ké univerzitní veřejné vysoké školy (Západočeská univerzita 
v Plzni), technické univerzity (Vysoké učení technické v Brně 

a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), umě-
lecké vysoké školy jsou reprezentovány Akademií múzických 
umění v Praze a soukromé vysoké školy reprezentuje Vysoká 
škola finanční a správní, která je dnes již univerzitní soukro-
mou vysokou školou. 

Monografie tak díky pestrosti svých příspěvků poskytu-
je ucelený pohled na zajišťování kvality, včetně konkrétních 
příkladů z praxe a případových studií. Čtenář se tak sezná-
mí s celým procesem zajišťování kvality a jeho fungováním 
na vybraných českých vysokých školách. Monografie byla 
vydána v roce 2008, ale její kapitoly i závěry jsou stále aktuální 
a i po dvou letech poskytuje řadu velmi podnětných informací. 

Je zjevné, že české vysoké školy ušly na své cestě v zajišťo-
vání kvality velký kus cesty, ale tento proces ještě není završen. 
V ČR existuje téměř 90 vysokých škol a zdaleka ne všechny 
vysoké školy se dlouhodobě a soustavně věnují otázce zajišťo-
vání kvality. Monografie Zajišťování kvality v českém vysokém 
školství významně přispívá k tomu, aby se téma kvality stalo 
nosným tématem v následující dekádě, která bude pro řadu 
českých vysokých škol velmi náročná a již nyní se ukazuje, že 
ne všechny české vysoké školy mohou uspět v mezinárodní 
konkurenci na trhu terciárního vzdělávání. Pouze školy, kte-
ré budou důsledně pečovat o kvalitu svých činností, mohou 
dosáhnout významného postavení v rámci Evropského pro-
storu vysokoškolského vzdělávání.
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