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PROGRAM

● Projekt Profformance z pohledu MŠMT

● Profformance hodnoticí nástroj a další výstupy

● Testování nástroje

● Diskuze



TÉMA KVALITY VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

● 2018: Mezinárodní konference „Towards Better University Teaching“

● 2019: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací 
činnost na vysoké škole

● 2020: Dny vzdělávací činnosti

● 2020: projekt Profformance
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PROJEKT „PROFFORMANCE“
ASSESSMENT TOOL AND INCENTIVE SYSTEMS FOR DEVELOPING HIGHER 
EDUCATION TEACHERS' PERFORMANCE
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● 2020-2022

● Cílem projektu je

• podpořit navyšování kvality výuky a učení na vysokých školách v Evropském 
prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA);

• vytvořit soubor kritérií a nástroj pro hodnocení výkonu učitelů;
• podpořit tvorbu kvalitních Learning & Teaching strategií na vysokých 

školách;
• propagovat příklady dobré praxe prostřednictvím mezinárodní ceny pro 

učitele a online databáze;
• pomoct vysokým školám realizovat cíle Boloňského procesu a EHEA v 

oblasti vzdělávací činnosti.



PROJEKT „PROFFORMANCE“
ASSESSMENT TOOL AND INCENTIVE SYSTEMS FOR DEVELOPING HIGHER 
EDUCATION TEACHERS' PERFORMANCE
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● Projekt je realizován konsorciem šesti zemí (Maďarsko, Rakousko, Česko, 
Gruzie, Chorvatsko, Srbsko) a 5 přidruženými partnerskými organizacemi

● Koordinátorem projektu je Maďarsko 
(Ministerstvo kultury a inovací, Tempus 
Public Foundation)

● Program je financován z programu 
Erasmus+

● https://profformance.eu/

https://profformance.eu/


1. BENCHMARKING

● Mapování institucionálních 
strategií v oblasti hodnocení 
kvality výuky a „learning & 
teaching“, zejména týkající se 
systémů hodnocení, vzdělávání
a rozvoje vyučujících

● Přehled literatury

● Příklady dobré praxe a doporučení 
pro vysoké školy

● Zúčastnilo se 156 vysokoškolských 
institucí v 6 zemích

● https://profformance.eu/benchm
arking
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https://profformance.eu/benchmarking


2. VÝVOJ HODNOTICÍHO NÁSTROJE „TEACHERS‘ PERFORMANCE 
ASSESSMENT TOOL“

● Hodnoticí nástroj vyvinut během tří peer learning activities (PLAs) a 
následných činností v průběhu jednoho roku (listopad 2020 – říjen 2021)

● Vyvinut mezinárodním týmem expertů se zapojením externistů a stakeholderů

● Z důvodu pandemie covid-19 vše probíhalo online

● Hodnoticí nástroj

• umožňuje hodnocení výuky na vysokých školách,
• může být zakomponován do systému zajišťování kvality na vysokých 

školách,
• poskytuje data k analýze silných a slabých stránek na individuální i 

institucionální úrovni a tvorbě strategií v oblasti Learning & Teaching, 
kariérních řádů a dalšího vzdělávání,

• může být využit v mezinárodní spolupráci (strategická partnerství, 
joint/double degree, Evropské univerzitní aliance).
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3. MEZINÁRODNÍ UČITELSKÁ CENA A ONLINE DATABÁZE DOBRÉ PRAXE

● Cílem vytvoření ceny bylo:

• identifikovat a ocenit excelentní 
příklady učitelské praxe na VŠ v 
šesti partnerských zemích,

• poskytnout příležitost ke sdílení 
dobré praxe,

• podnítit spolupráci mezi vysokými 
školami v EHEA,

• zviditelnit téma kvality a 
hodnocení výuky na VŠ.

• Databáze: 
https://award.profformance.eu/
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https://www.youtube.com/watch?v=r8lGs1zSeQ8&list=PLvX6d645XdP9zoukSZ8yaXB8WA_c46eyr&index=3
https://award.profformance.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=r8lGs1zSeQ8&list=PLvX6d645XdP9zoukSZ8yaXB8WA_c46eyr&index=3
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POKRAČOVÁNÍ – PROFFORMANCE+

● Projekt schválen na období 2022-2025

● Cíle:

• dále rozvíjet Profformance hodnoticí nástroj, zejména horizontální aspekty 
a evropské priority,

• vytvořit nástroj pro další vzdělávání a rozvoj,
• networking a sdílení dobré praxe a rozšiřování spolupráce s partnery

● Aktivity:
• Profformance Ambasasdor Roadshow
• Tematické webináře, prezentace a testování nástroje
• Peer learning aktivity a tematicky zaměřené pracovní skupiny
• Druhý ročník učitelské ceny a rozvoj databáze dobré praxe
• Networking
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST JAKO PRIORITA MŠMT

● Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 
2021 („SZ2021+“):

• Cíl: Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století
• Operační cíle:

• Podporovat rozvoj kompetencí pracovníků pro výuku a tvorbu studijních 
programů;

• Rozvíjet metody zajišťování kvality vzdělávání a ověřování výsledků učení.
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https://www.google.cz/maps/place/Karmelitsk%C3%A1+529/5,+118+00+Praha+1-Mal%C3%A1+Strana/@50.0852785,14.401439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e3028a6d63:0xc245e5c6bd645e50!8m2!3d50.0852785!4d14.4036277

