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17. seminář Hodnocení 
kvality vysokých škol, 
5. – 6. 5. 2016, Telč

Ve dnech 5. a 6. května 2016 se usku-
tečnil již 17. ročník semináře Hodno-
cení kvality vysokých škol. Toto setká-
ní proběhlo, stejně jako v posledních 
letech, na půdě Univerzitního cent-
ra v Telči a svým tematickým zaměře-
ním se stalo průvodcem významných 
změn, které na akademickou půdu 
přinesla novela vysokoškolského 
zákona. Seminář již tradičně pořáda-
la Masarykova univerzita ve spoluprá-
ci s Centrem pro studium vysokého 
školství, v.v.i., Českou konferencí rek-
torů a Radou vysokých škol.

Ústředním tématem semináře, který 
v letošním roce nesl symbolický název 
Alea iacta est, byla reflexe požadavků 
novely vysokoškolského zákona pro 
oblast zajišťování a hodnocení kvali-
ty. Úvodního slova se tak, vedle rek-
tora Masarykovy univerzity Mikuláše 
Beka, ujala také náměstkyně pro říze-
ní sekce legislativy a strategie MŠMT 
paní Dana Prudíková, která účastní-
ky seznámila s hlavními změnami, jež 
s sebou dlouho připravovaná reforma 
vysokého školství přinesla.

V prvním bloku téma hodnoce-
ní kvality uchopil v evropských sou-
vislostech Petr Černikovský. Předsta-
vil reformní snahy v ČR vycházející 
z Boloňského procesu, podporu refo-
rem vysokého školství v Evropské unii 
i vnitrostátní reformy v členských stá-
tech EU. V obdobném duchu navázal 
na jeho vystoupení Michal Karpíšek, 

jehož prezentace účastníky semináře 
seznámila mimo jiné s hlavními okru-
hy problémů, výzev a možností, kte-
ré s sebou přináší profesně zaměřené 
terciární vzdělávání v ČR.

Konkrétní požadavky na vnitř-
ní systémy zajišťování kvality vyso-
kých škol z perspektivy novely 
zákona o vysokých školách prezen-
tovala v dalším bloku semináře ředi-
telka Odboru vysokých škol Karolí-
na Gondková a svým vystoupením ji 
následoval Mikuláš Bek, který veřej-
nosti představil, jak se na získání 
institucionální akreditace připravuje 
Masarykova univerzita.

Závěrečný blok prvního dne semi-
náře byl vyhrazen panelové diskusi 
na téma „Co přinese novela vysoko-
školského zákona českému vysokému 
školství?“ Diskusi moderoval Karel 
Šima a mezi řečníky promluvili opět 
Dana Prudíková a Mikuláš Bek, s nimi 
pak Jiří Nantl (ředitel CEITEC) a Vít 
Zouhar (prorektor pro studium na 
Univerzitě Palackého v Olomouci). 
Diskuse se vedla v přátelském a záro-
veň lehce kritickém duchu a účastní-
ci se tak mohli seznámit i se zákulisím 
historie vzniku dlouho připravované 
novely.

Živé diskuse pokračovaly i násle-
dující den, kdy na semináři vystou-
pili zahraniční hosté. Tematický 
blok s podtitulem „Vnitřní systémy 
zajišťování kvality z pohledu eva-
luačních a akreditačních agentur“ 
zahájila Anna Gover, zástupky-
ně EUA (Evropská univerzitní aso-
ciace), která se ve svém vystoupení 
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věnovala problematice a doporuče-
ním pro rozvoj institucionálních sys-
témů zajišťování kvality a jejich eva-
luaci. Mezi řečníky dále vystoupil 
expert polské akreditační komise 
Mieczysław Socha. On a jeho kolegy-
ně Izabela Kwiatkowska–Sujka sezná-
mili účastníky s využitím evropských 
standardů (ESG) v systému vnitřní-
ho hodnocení kvality vysokých škol 
v Polsku. V krátkosti rovněž před-
stavili výsledky první části projektu 
Enhancing Internal Quality Assuran-
ce Systems’ (EIQAS). Letmý náhled 
na způsoby a dopady hodnocení 
kvality vysokých škol na Slovensku 

účastníkům zprostředkoval předse-
da Akademické rankingové a ratin-
gové agentury Ivan Ostrovský. Závě-
rečný blok semináře uzavřel tajemník 
Akreditační komise Jiří Smrčka, jehož 
prezentace zhodnotila zásadní body, 
které s sebou přináší přechod od stá-
vajícího k novému systému akreditací.

Kromě prezentací ze semináře jsou 
letos na webových stránkách seminá-
ře přístupné i videozáznamy jednot-
livých vystoupení, které lze shléd-
nout pod odkazem http://www.hkvs.
muni.cz/hp2016/program/.

Kateřina Švestková


