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Metodická příručka
•
•
•
•
•

Záměrem této příručky je proto poskytnout návod, jak:
(1) identifikovat misi a definovat společnou vizi kvality v rámci instituce;
(2) identifikovat organizační kulturu - přesvědčení a hodnoty - instituce;
(3) použít zásady kvality a organizační kulturu jako základ pro stanovení politiky kvality;
(4) rozvinout prohlášení strategie do konkrétních cílů s termíny a plánováním jejich realizaci s
ohledem na související odpovědnosti a zdroje potřebné k jejich dosažení;
• (5) stanovit indikátory a používat je ke sledování a měření jejich dosahování cílů;
• (6) provádět zlepšení na základě výsledků monitorování a měření.
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Metodická příručka – kultura kvality
Kultura kvality označuje organizační kulturu, jejímž záměrem je trvalé zvyšování kvality, a je charakterizována dvěma
odlišnými prvky:
na jedné straně kulturně-psychologickým prvkem sdílených hodnot, přesvědčení, očekávání a závazku vůči kvalitě a
na druhé straně strukturálním/manažerským prvkem s definovanými procesy, které zvyšují kvalitu a jejichž cílem je
koordinace individuálního úsilí" (EUA, 2006).
Neustálé zlepšování
Zatímco zajišťování kvality se zabývá otázkou, zda bylo dosaženo určitého minimálního standardu kvality (ať už je
definován jakkoli), zlepšování kvality se zaměřuje na předpoklad, že vždy existuje prostor pro zlepšení, bez ohledu na to,
jak vysoká (nebo nízká) je v současné době kvalita (vzdělávání, výsledků učení, dosažených výsledků atd.).
Reakce na potřeby zúčastněných stran
Výsledky terciárního vzdělávání, pokud jde o výsledky studentů, nezávisí pouze na kvalitě učitelů, ale do značné míry
také na samotných studentech, kteří jsou spolutvůrci svého vlastního učení. Proto není učení zaměřené na studenta
pouze pedagogickým konceptem, ale také nedílnou součástí kultury kvality.
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Organizace zaměřená na kvalitu

Lidé
V typické instituci je řízení interního zajišťování kvality společnou odpovědností vrcholového vedení a
pracovníků zajišťujících kvalitu. Vedení instituce musí zajistit, aby se celkové cíle a strategie poskytování
vzdělávání náležitě odrážely v postupech a výsledcích učení a výuky instituce, a klíčovou úlohou manažera
kvality by mělo být působit jako konzultant vedení instituce, informovat o možných problémových oblastech a
radit, kde je vhodné přijmout opatření v rámci celé instituce.
Při komunikaci strategií zajišťování kvality směrem k pedagogickým pracovníkům a širší komunitě instituce je
důležité zdůraznit, že se nejedná o formu byrokracie nebo zasahování centrálního vedení do akademické
autonomie. Spíše než k regulaci zaměstnanců by mělo podněcovat zaměstnance k tomu, aby se plně věnovali
svému vzdělávání, přemýšleli o něm sami, s kolegy a se studenty a usilovali o co nejvyšší kvalitu a neustálé
zlepšování.
Zároveň by řízení vzdělávání nemělo být příliš byrokratické a shora dolů a je třeba plně uznávat učitele jako
profesionály a odborníky ve svém oboru, kterým je třeba poskytnout autonomii při výuce, podporovat je v inovaci
a učinit je odpovědnými za vlastní zlepšování. K tomu patří také dostatečná odborná příprava a podpora.
PROFFORMANCE – www.profformance.eu CZEDUCON 16:00-17:00 21.11. s Márton Beke a Trendy v
digitálním vzdělávání ZČU 8.12.
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Monitoring QA

Vedení každé vzdělávací instituce musí vzít v úvahu následující skutečnosti:
1) Řídí, shromažďuje, analyzuje a využívá vzdělávací instituce relevantní informace pro efektivní řízení svých
studijních programů a pro rozhodování?
2) Existují účinné systémy pro sledování výsledků studentů, shromažďování zpětné vazby o záležitostech
týkajících se učení a výuky pro studenty, zaměstnance a všechny ostatní zúčastněné strany?
3) Má vzdělávací instituce zaveden účinný manažerský informační systém (MIS), který je pravidelně
monitorován, přezkoumáván a aktualizován s ohledem na mezinárodní osvědčené postupy? (LEARNING
ANALYTICS)
4) Jsou zjištění kvantitativních a kvalitativních údajů využívána k neustálému zlepšování kvality vzdělávací
instituce a jejího informačního systému řízení?
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Vytvoření "účinných" mechanismů zpětné vazby
Při rozhodování o tom, jaký druh mechanismů zpětné vazby je nejvhodnější, je třeba vzít v
úvahu:
• - Jaký je účel tohoto mechanismu?
• - Kdo má informace k dispozici?
• - Jaký je nejlepší způsob, jak od něho tyto informace získat?
• - Přidělení odpovědnosti za sběr
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Typy monitoringu
1.
Průběžné/nepřetržité: Přímý zásah, například ze strany vedoucího studijního programu nebo
oddělení, může být nutný, pokud je vyvolán konkrétním případem nebo stížností.
2.
Bezprostředně "po": Nejčastěji používanými nástroji jsou studentské průzkumy, které se sbírají
buď na konci jednotlivých studijních modulů (primární jednotka výuky a učení na vysoké škole), nebo studijního
programu jako celku. Mezi další metody, které lze použít ke sběru zpětné vazby bezprostředně po modulu, patří
setkání zaměstnanců a studentů nebo ohniskové skupiny. Tyto metody lze využít také ke sběru zpětné vazby od
čerstvých absolventů, aby bylo možné získat lepší přehled o jejich zkušenostech s celým studijním programem a
vzdělávacími cestami.
3.
Dlouhodobé: Analýza zjištění na úrovni modulů a programů, například prostřednictvím
pravidelných (interně organizovaných) předmětových přezkumů, přináší smysluplné poznatky o kvalitě výuky a
učení a v ideálním případě by byla podkladem pro výroční monitorovací zprávy a další pravidelné přezkumy,
které by identifikovaly zastřešující témata a následné akční plány pro celou instituci. Systematičtější přezkumy
výsledků studentských dotazníků mohou probíhat také v rámci formálních programových výborů, výborů pro styk
zaměstnanců se studenty nebo rovnocenných oficiálních řídících nebo poradních struktur na decentralizované
úrovni v rámci instituce.
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Reakce na zpětnou vazbu
Je důležité "uzavřít smyčku zpětné vazby" pravidelným informováním studentů o opatřeních, která jsou přijímána
na základě a jako reakce na zpětnou vazbu získanou od předchozích a současných skupin studentů, a o tom,
jak je zpětná vazba využívána k úpravě výuky. Existuje mnoho způsobů, jak to lze provést - například
prostřednictvím kampaní typu "vy jste řekli, my jsme to udělali", shrnutím zjištění zveřejněných na
specializovaných webových stránkách nebo pravidelnými aktualizacemi o zlepšeních provedených v modulech
ve virtuálním vzdělávacím prostředí instituce - ale klíčové je, aby existovalo jasné a snadno dostupné sdělení, že
zpětná vazba je brána vážně a je na ni reagováno.
Stejně tak by měla být sdílena pozitivní zpětná vazba, která poskytuje příklady dobré praxe.
Pro skutečnou kulturu kvality by navíc měla být poskytována vysvětlení i v případech, kdy nelze přijmout žádná
přímá opatření k vyřešení zjištěných problémů, ale přesto pak slouží k další identifikaci potenciálních oblastí pro
zlepšení.
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Odměňování kvality
Systém strategického odměňování musí zahrnovat všechny čtyři prvky -uznání, ocenění, kompenzace a
benefity, které musí být v souladu s celkovými strategiemi instituce a které by podporovaly vhodné chování a
realizaci plánovaných cílů.
Uznání se soustředí na vyjádření vděčnosti někomu za jeho činy. Projevit zaměstnancům uznání oceněním
vynikajícího výkonu a takového chování, které chcete podpořit, lze nejlépe jednoduchými výrazy a prohlášeními.
Můžete například poslat osobní vzkaz nebo se zastavit u stolu zaměstnance, abyste mu vyjádřili své uznání.
Ocenění znamená ocenit někoho před jeho kolegy za konkrétní dosažené úspěchy, vykonané činnosti nebo
postoje, které svým chováním předvádí. To lze například provést také prostřednictvím slavnostních ceremoniálů,
jako jsou výroční ocenění učitelů.
Odměňování jako systém odměňování by mělo zahrnovat motivační plán odměňování, který je přímo spojen s
cíli na výslovně stanovené období (například určitý typ dlouhodobějších odměn pro klíčové osoby v instituci).
Dalším typem odměny ve strategickém systému odměňování jsou benefity ( sabbaticaly, vouchery, bezplatné
parkování atd.).
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Úloha personálního oddělení
Řízení lidských zdrojů (HRM) v každé instituci hraje klíčovou roli při vytváření a zavádění strategických systémů
uznání a odměňování. To, jak bude něčeho dosaženo, jak bude něco provedeno, vždy závisí na zaměstnancích
a HRM - v HRM je zahrnuto oddělení lidských zdrojů i úroveň řízení a vedení. HRM je zodpovědné za kariérní
rozvoj zaměstnanců z hlediska profesního a osobního rozvoje. Díky ovlivňování kariérního rozvoje zaměstnanců
může instituce zvyšovat kvalitu pracovních výsledků institucí a institucionální kulturu. Co se týče HRM, je
nezbytné znát silné a slabé stránky svých zaměstnanců v profesní oblasti i jejich charakter, okolnosti, které
mají a které by mohly ovlivnit pracovní výkon, jejich zájmy, aby je motivovaly, a budoucí cíle, kterých chtějí
dosáhnout (v oblasti profesního a osobního rozvoje).
S ohledem na to existuje několik klíčových technik, jak tyto informace získat:
1.
Pravidelné diskuse o cílech
2.
Pravidelné kontroly a rozhovory o výkonnosti
3.
Konstruktivní zpětná vazba
4.
Iniciativy pro vzdělávání a rozvoj dovedností
5.
Průběžné uznávání a oceňování
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Benefity systému odměňování
Stálé a systematické oceňování a odměňování může být pro instituci přínosem v:
- Zvýšení výkonnosti zaměstnanců v práci;
- Zaměstnanci zůstávají více soustředění na práci;
- Pozitivnější přístup zaměstnanců;
- Efektivita návyků týmové práce;
- Vyšší úroveň spokojenosti a pocit, že jsou zaměstnanci více oceňováni;
- Vyšší úroveň angažovanosti;
- Loajalita a dlouhodobá oddanost zaměstnavateli;
- Přispívají k institucionálnímu růstu.
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Povyšování a demotivace v souvislosti s kvalitou
Ocenění a potřeba být uznán je základní lidskou potřebou. Manažeři, oddělení lidských zdrojů a vedení musí
pochopit její význam a přímý dopad na institucionální růst a institucionální kulturu. Uznání je jedním z klíčových
prvků systému odměňování a obvykle je považováno za nízkonákladový prvek. S oceněním dohromady má
největší dopad na zapojení a motivaci zaměstnanců. Uznání zaměstnanců je pozitivní uznání oceňované práce,
úsilí nebo chování odborníka, které přímo podporuje institucionální cíle. Mělo by být pravidelně spojováno s
udržováním konzistence v procesu oceňování. Obvykle instituce připravuje pololetní nebo roční program
ocenění.
Mezi nejběžnější programy patří ty, které oceňují:
- Délku služby, zpravidla v pětiletých intervalech.
- Příkladný jednorázový úspěch, často s peněžní odměnou na místě nebo dodatečným placeným volnem.
- Pozoruhodný výkon za určité období, často pro zaměstnance, kteří zvyšují kvalitu pracovního procesu nebo
produktu nebo kteří poskytují vynikající služby.
Díky dobře navrženým programům oceňování instituce také řídí a realizuje propagační a propagační aktivity
související se zvyšováním institucionální kvality, svých zaměstnanců a jejich pracovních výsledků, institucionální
kultury a společenského dopadu. A navíc, spokojení zaměstnanci jsou pro instituci tou nejlepší propagací.
.
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Zviditelnění zlepšení
Úspěšné systémy odměňování zaměstnanců zahrnují všechny 4 prvky - kombinují uznání, ocenění, benefity a
odměnu.
Instituce by měly poskytnout jasné, písemné zásady a pokyny, včetně:
- Požadavky na způsobilost zaměstnanců.
- Schvalovací procesy.
- Typy odměn, které jsou poskytovány.
- Četnost udělování ocenění.
- Výkonnostní cíle, které se měří.
- Prahové hodnoty pro udělení odměn.
- Při definování rozhodovacího procesu a úrovní schvalování, které jsou nutné pro získání ocenění, by měly být
pravomoci a odpovědnost za správu programu v instituci co nejvíce rozděleny.
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Kompetenční model
8 oblastí
4-3 kompetence pro danou oblast
Znalosti
Dovednosti
Profesionální hodnoty a odpovědnost
Výsledky učení
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1.Strategic
Leadership
Kompetenční model pro kurz
(zpětná vazba od expertů)

4. Setting Quality
Assurance
Objectives

2. Purpose of
Quality Culture
5. Monitoring
Quality
Asssurance

7. Rewarding
Quality

3. Creating QA
Culture

6. Acting on
Feedback

8. Specific
techniques

Kurz
4 denní prezenční kurz v Praze a Terezíně
11.-14.6. 2022
8 modulů – účastnící z CZ, M, P, SLO
ZDARMA Online kurz na platformě DashLearn
https://qalead.academy.knowledgeinnovation.eu/les
sons/introduction
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