
Pilotní vnitřní 
hodnocení kvality 2017
WORKSHOP – BRNO, 28. 3.  2017



Organizační struktura

proděkani/ ředitel (zástupce ředitele) 
VÚ, tajemníci

referenti kvality

garanti SO, vedoucí ústavů/pracovišť

garanti předmětů, akademičtí/vědečtí 
a neakademičtí pracovníci

manažer kvality prorektoři, kvestorka, kancléřI. úroveň

II. úroveň

III. úroveň

IV. úroveň



Referenti kvality
 Klíčové osoby v pilotním vnitřním hodnocení kvality

 shromažďování dat pro potřeby hodnocení v rámci jednotlivých úrovní,

 evidence (označení a uložení) jednotlivých hodnocení

 zaznamenávání výsledků hodnocení

 metodická podpora zaměstnancům dané součásti



Metodika hodnocení
 Metodika je zpracována do podoby 

dokumentu „Standardy a postupy 
vnitřního hodnocení kvality“

 Metodiky hodnocení zpracovány 
samostatně pro každou úroveň



Metodiky hodnocení - srovnání
 Společné pro metodiky všech úrovní je:
 rozdělení na část A – postup hodnocení, část B – kritéria a 

ukazatele kvality

 oblasti hodnocení (vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, naplňování 
třetí role, …)

 struktura dokumentu (oblasti činnosti, kritéria, ukazatele, 
parametry,…)







Metodiky hodnocení - srovnání
Rozdíly v metodikách jednotlivých úrovní:

 I. a II. úroveň má pro každý ukazatel nastavené hodnotící škály a standardy

Podstatou hodnocení v rámci I. A II. úrovně je porovnání aktuálního stavu (dle zjištěného nebo 
vypočteného ukazatele kvality) se stanoveným standardem.

 III. a IV. úroveň má pro každý ukazatel nastavené pouze hodnotící škály

Podstatou hodnocení v rámci III. A IV. úrovně je zjištění aktuálního stavu (dle zjištěného nebo 
vypočteného ukazatele kvality) a jeho zaznamenání.

 Na jednotlivých úrovních se liší počty hodnocených oblastí, kritérií a ukazatelů:



Příklad: hodnocení - II. úroveň
 role: proděkan / zástupce ředitele VÚ, tajemníci

Oblast působnosti proděkanů se mohou na jednotlivých fakultách lišit.

 celkem 4 oblasti, 19 kritérií, 49 ukazatelů
 Vzdělávací činnost – 10 kritérií, 29 ukazatelů

 Tvůrčí činnost – 3 kritéria, 7 ukazatelů

 Naplňování třetí role – 3 kritéria, 7 ukazatelů

 Řízení – 3 kritéria, 6 ukazatelů



Harmonogram 
 2. 5. 2017 – zahájení pilotního vnitřního hodnocení

 19. 5. 2017 – ukončení sběru hodnocení IV. úrovně

 9. 6. 2017 - ukončení sběru hodnocení III. úrovně

 30. 6. 2017 – ukončení sběru hodnocení II. úrovně

 14. 7. 2017 – ukončení sběru hodnocení I. úrovně

 21. 7. 2017 – ukončení pilotního vnitřního hodnocení
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Postup hodnocení – zahájení pilotního 
vnitřního hodnocení kvality 2017
Oznámení o zahájení pilotního vnitřního hodnocení 

před spuštěním pilotního vnitřního hodnocení budou všichni zaměstnanci 
MENDELU informováni hromadným mailem o zahájení pilotního vnitřního 
hodnocení;

 zaměstnanci budou následně osloveni referenty kvality s žádostí
o zpracování hodnocení za roli, kterou daný zaměstnanec zastává
(jeden zaměstnanec může být osloven několikrát, a to podle počtu rolí, které zastává –
vzhledem k počtu zaměstnanců nelze řešit individuálně)

 Společně s výzvou obdrží zaměstnanec metodiku a formulář, který je 
určen pro záznam hodnocení;

 Formuláře budou k dispozici na dokumentovém serveru v neveřejné části 
DS ve složce určené pro vnitřní hodnocení kvality



Postup hodnocení – zpracování 
hodnocení (1)

Zpracování hodnocení spočívá:

 ve výpočtu příslušného ukazatele kvality nebo jeho stanovení

Každý zaměstnanec v dané roli má přístup k datům, která tvoří podklad pro výpočet 
ukazatele. Pokud přístup nemá, je v metodice uveden „správce dat“, který potřebná data 
poskytne. Většina dat, která nejsou jednotlivým rolím přístupná přímo, jsou dána
k dispozici prostřednictvím referentů kvality, příp. manažera kvality. Toto se může na 
jednotlivých součástech lišit.

Stanovení hodnoty ukazatele se použije pro případ kvalitativních ukazatelů. Pro stanovení 
hodnoty se využije tabulka s hodnotící škálou.

 pro I. a II. úroveň v porovnání vypočteného (nebo stanoveného) ukazatele se standardem

 pro III. a IV. úroveň v označení, ve které části hodnotící škály se hodnota pohybuje

 zaznamenání provedeného hodnocení doplněného o případný komentář do příslušného 
formuláře



Postup hodnocení – zpracování 
hodnocení (2)
Příklad:



Postup hodnocení – vyplnění formuláře



Postup hodnocení – odevzdání 
hodnocení
Každý zaměstnanec odevzdá hodnocení za svou roli ve stanoveném termínu dle 
harmonogramu:

 IV. úroveň – akademický/vědecký nebo neakademický pracovník nebo garant předmětu –>
vedoucímu ústavu / pracoviště, vedoucí ústavu / pracoviště –> referentovi kvality dané součásti,

III. úroveň – garant SO, vedoucí ústavu / pracoviště –> referentovi kvality dané součásti,

 II. úroveň – proděkan/zástupce ředitele VÚ, tajemníci –> referentovi kvality dané součásti,

 I. úroveň – prorektoři, kvestorka, kancléř –> manažerovi kvality.

Hodnocení se odevzdává v elektronické podobě (formát „doc“ nebo „pdf“).

Referent kvality (nebo manažer kvality) označí hodnocení a uloží do příslušné složky DS.

Uložením hodnocení do konkrétní složky je zajištěno jeho zpřístupnění oprávněným osobám. 

Systém řízení kvality je založen na účasti všech zaměstnanců – každý zaměstnanec je povinen 
uložit záznam svého hodnocení na svém pracovišti.



Ukončení hodnocení a vyhodnocení
 Ukončení pilotního vnitřního hodnocení – s ukončením sběru 

hodnocení I. úrovně a jejich uložením do úložiště (DS)

 dle harmonogramu 21. 7. 2017

 Vyhodnocení 
 Výsledky dílčích hodnocení – zaznamenání výsledků v hodnotících tabulkách

 Souhrnné výsledky hodnocení – zpráva o pilotním vnitřním hodnocení

 V rámci vyhodnocení se předpokládá:

– úprava nastavení hodnotících škál a standardů pro I. a II. úroveň

– úprava nastavení hodnotících škál a nastavení standardů pro III. a IV. úroveň



Výsledky dílčích hodnocení



Opatření – nápravná, preventivní, 
vedoucí ke zlepšování
 Nápravná opatření 

 je povinen zaměstnanec v dané roli generovat, jestliže vyhodnocení ukazatele dosahuje 
nižší hodnoty než je standard

 jsou přímo vázána na hodnocení

 Preventivní opatření 
 jsou generována za účelem předejití zhoršování stavu daného kritéria kvality nebo 

ukazatele kvality

 nejsou přímo navázána na hodnocení, přesto, že z něj mohou vycházet

 souvisí a budou propojena se systémem řízení rizik

 Opatření vedoucí ke zlepšování
 opatření vedoucí k naplňování cílů kvality

 jiná než nápravná a preventivní opatření



Opatření
 Generuje zaměstnanec v příslušné roli

 Schvaluje nadřízený pracovník (vlastník procesu určený přílohou č. 3 
Pravidel zajišťování a hodnocení kvality)

 Jsou zaznamenávána na formuláři, který je přílohou metodiky 
hodnocení pro jednotlivé úrovně

 Naplňování opatření je kontrolováno a zaznamenáváno (shodný 
formulář pro návrh opatření i kontrolu)





Děkuji za pozornost

Veron ika  Ve j rostová
Oddělení  st rategie  a  kva l i ty
Rektorát  M EN DELU
osk .mendelu.cz
osk@ m endelu .cz
Te l . :  545  13  5224

http://osk.mendelu.cz/
mailto:osk@mendelu.cz

