
Konference „Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení 

jako jeden z pilířů moderní univerzity“ 
 

Datum konání:   16. 11. 2016  

Místo konání:  Rektorát Univerzity Karlovy, Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 

Konference si klade za cíl vytvořit podmínky pro odbornou diskusi o hodnocení kvality vzdělávací 

činnosti na vysokých školách univerzitního typu. Tato diskuse bude sycena zahraničními zkušenostmi 

a ilustrována příklady dobré praxe na různých tuzemských i zahraničních institucích. Téma 

konference se odvíjí od současných proměn legislativního rámce a od setrvale stoupajících nároků na 

kvalitu v univerzitním vzdělávání. Reflexe nových trendů ve vysokoškolském vzdělávání a z nich 

plynoucích požadavků na pedagogické kompetence akademických pracovníků bude nedílnou součástí 

zamýšlené diskuse. 

Konference je primárně určena akademickým pracovníkům, do jejichž pracovní náplně patří péče o 

kvalitu vzdělávací činnosti, cílovou skupinou jsou však i pracovníci neakademičtí. Současně je otevřena 

zájemcům z řad teoretiků v oblasti pedagogiky a vzdělávací politiky. Předpokládá se účast pozvaných 

expertů ze zahraničních univerzit. 

 

PROGRAM 

8.00 – 9.00 Registrace 

 

9.00 – 9.15 Zahájení konference          

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci studia 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 

 

9.15 – 10.00 BLOK I           

Dopady změn ve vysokoškolské legislativě na vzdělávací činnost Univerzity Karlovy 

Moderátor:   prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Přednášející:  prof. Ing. Stanislav Labík, CSc., MŠMT - Činnost Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství a akreditace 

 

10.00 – 10.30 Coffee break 

 

10.30 – 12.00 BLOK II           

Interní systémy hodnocení kvality vzdělávací činnosti univerzity 

Moderátor:  prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 



a) Zahraniční zkušenosti  

Přednášející:  Jaakko Kurhila, University of Helsinki Open University - Quality means avoiding 

irrelevance in higher education 

b) Aktuální stav příprav na UK 

Přednášející:  Mgr. Vojtěch Tomášek, vedoucí oddělení koncepce a akreditací RUK 

Přednášející:  RNDr. Věra Šťastná, vedoucí oddělení analýz a strategií 

 

12.00 – 13.00 Pauza na oběd 

 

13.00 – 14.30 BLOK III         

Open Education – nové trendy a příležitosti ve vysokoškolském vzdělávání 

Moderátor:  MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

a) Možnosti tvorby OE výukových materiálů na UK 

Přednášející:  Jitka Feberová, ředitelka Ústřední knihovny, Igor Červený Ústřední knihovna 

b) Cesta ke zvyšování kvality závěrečných prací 
 

Přednášející:  Goa Borrek, Turnitin, Utrecht, Netherlands  

 

14.30 – 14.45 Coffee break 

 

14.45 – 16.15 BLOK IV           

Současné trendy ve vzdělávací činnosti 

Moderátor:  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

a) Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolská didaktika 
 

Přednášející:  Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County, hostující profesorka  

na UK pro rok 2016/2017 za podpory Fulbrightovy komise a certifikovaná lektorka 

pro oblast student-centred learning and team-based learning metod 

b) Best practice na UK 
 

Přednášející: :  MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve 

vzdělávací činnosti za rok 2016 – 1. lékařská fakulta UK 

16.15 – 16.30 Závěr 


