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Specifika zajišťování kvality na Masarykově univerzitě

Vnitřní systém zajišťování kvality na MU je v českém kontextu 

specifický zejména v těchto aspektech:

̶ 1) Základem zajišťování kvality je hodnocení pojaté jako institucionalizovaný 

dialog aktérů, jehož cílem je průběžné zlepšování

̶ 2) V roli „critical peers“ jsou důsledně zapojováni externisté a studenti

̶ 3) Robustní podpůrná infrastruktura snižuje byrokratickou zátěž akademiků
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1. Základem zajišťování kvality je hodnocení 
pojaté jako institucionalizovaný dialog 

aktérů, jehož cílem je průběžné zlepšování
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Hlavní platformy pro hodnocení kvality vzdělávání

Rada pro vnitřní hodnocení MU
̶ Ústřední orgán univerzity, který řídí vnitřní hodnocení kvality a zejména schvaluje 

nové studijní programy

̶ Jeho existence vyplývá ze zákona o vysokých školách

̶ Na MU má 15 členů

̶ Důsledně ošetřeny střety zájmů

Rada studijního programu
̶ Stálý poradní orgán garanta studijního programu, která průběžně sleduje a 

hodnotí výuku a plánuje další rozvoj studijního programu

̶ Jeho existence nevyplývá ze zákona, ale z vnitřních předpisů MU

̶ Zřizována pro každý bakalářský a magisterský studijní program (pro doktorské 

programy obdobné funkce vykonávají oborové rady)

̶ Každá rada studijního programu má nejméně 5 členů
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Hlavní postupy v systému zajišťování kvality vzdělávání 

Schvalování nových studijních programů 
̶ Zahrnuje několikastupňové posouzení, do nějž vstupují vnější hodnotitelé, orgány 

fakult (akademický senát a vědecká rada), konečné rozhodnutí připadá Radě pro 

vnitřní hodnocení

Průběžné hodnocení existujících studijních programů 
̶ „Malé“ (každoroční) vnitřní hodnocení studijního programu (provádí programová 

rada)

̶ „Velké“ vnitřní hodnocení jednou za 5 let (s využitím externích hodnotitelů)

Tematická hodnocení 
̶ Průřezové hodnocení vybraného aspektu vzdělávací činnosti napříč univerzitou

̶ Každý rok vyhlašována cca 2 tematické hodnocení

̶ Aktuální se dokončují tematická hodnocení zaměřená na 1) péči o kvalitu 

závěrečných prací a prevenci plagiátorství, 2) internacionalizaci českých studijních 

programů
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2. V roli „critical peers“ jsou systematicky 
zapojováni externisté a studenti



Zapojování externistů do hodnocení

Do hodnocení se standardně zapojují tyto typy externistů:

- Akademičtí pracovníci jiných českých vysokých škol

- Zahraniční akademičtí pracovníci 

- Zástupci zaměstnavatelů

- Absolventi MU

Externisté jsou přítomni:

- v Radě pro vnitřní hodnocení (2 externí akademici)

- jako hodnotitelé při vzniku studijního programu (2 externí akademici)

- jako hodnotitelé při pětileté hodnocení studijního programu (1 externí 

akademik, zástupce absolventů, zástupce zaměstnavatelů)
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Zapojování studentů do hodnocení

Zástupci studentů jsou na MU povinně zapojeni  

- v Radě pro vnitřní hodnocení (1 student)

- v každé radě studijního programu (nejméně 1 student)

- jako hodnotitelé při „velkém“ hodnocení existujícího studijního programu 

jednou za 5 let (1 zástupce studentů nebo absolvent)

V procesech vnitřního hodnocení studijních programů se rovněž využívají 

výsledky studentské předmětové ankety (sběr každý semestr).
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3. Robustní podpůrná infrastruktura snižuje 
byrokratickou zátěž akademiků



Administrativní podpora zajišťování kvality na MU

Odbor pro kvalitu Rektorátu MU

- Poskytuje administrativní podporu Radě pro vnitřní hodnocení MU 

- Zprostředkovává komunikaci s Národním akreditačním úřadem pro 

vysoké školství

- Koordinuje komunikaci v oblasti zajišťování kvality uvnitř univerzity, 

poskytuje konzultace zástupcům fakult a garantům, vede síť 

koordinátorů pro kvalitu

Síť fakultních koordinátorů pro kvalitu

- Na každé fakultě ustanoven koordinátor pro kvalitu

- Poskytuje administrativní podporu zejména garantům studijních 

programů a programovým radám10



Důsledná elektronizace procesů

- Vnitřní systém zajišťování kvality MU se významně opírá o Informační 

systém MU

- Údaje z databází a katalogů IS jsou propojeny s podpůrnými nástroji 

zajišťování kvality (např. katalog studijních programů, katalog předmětů, 

personální listy akademických pracovníků, evidence studií…)

- Všechny zásadní úkony tvořící vnitřní systém zajišťování kvality jsou 

evidovány v elektronické úřadovně (např. hodnoticí posudky, zápisy z 

hodnoticích schůzek, usnesení orgánů)
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Prostředí pro tvorbu studijního programu (IS)
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IS provádí automatickou kontrolu 

základních parametrů a upozorňuje 

na případné nedostatky.



Automatizované exporty z IS

• Základní údaje o programu

• Jedná se o akreditační spis programu. Obsahuje 

charakteristiku programu i všech předmětů, jednotlivé 

studijní plány a údaje o personálním  zabezpečení. 

• Personální listy akademických pracovníků 

programu 

• Propojení s personálním systémem. 

• Statistické údaje o programu

• Statistické údaje zahrnující údaje za vybrané období (5 

let) – přijímací řízení, vývoj počtu studentů, studijní 

neúspěšnost, zahr. mobility
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Exporty se generují v jednotné struktuře na 

základě aktuálních informací v IS MU 



Úřadovna IS MU
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Všechny procesy jsou řádně zdokumentovány prostřednictvím elektronické spisové služby



Prostředí pro průběžnou správu schváleného SP 
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Garant programu má vše důležité na jednom místě včetně statistik, spisů, dokumentů z 

hodnocení aj. Současně všechny informace o programu, za které má odpovědnost, 

odtud edituje a aktualizuje. 



DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

Michal Bulant

Petr Černikovský
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