


Univerzita Karlova

CRP 18+  Základní informace

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro 
různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti 
se vzděláváním na dálku 

Tematické zaměření: rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované 
distančními metodami

- rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno distančními 
metodami

• Zapojeno 24 veřejných VŠ, UK koordinátorem

• Celkový rozpočet po krácení:  16 685 000 Kč

• Rozpočet na dílčí část UK:  1 milion

• Pro rok 2022 připraven obsahově navazující CRP 18+
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CRP 18+  Cíl projektu

Cílem projektu je na základě široké metodologické i praktické 
reflexe nejen aktuálních zkušeností s mimořádnou výukou na 
dálku, ale i dlouhodobých zkušeností s formami výuky a studia, 
revidovat a  definovat související standardy kvality 
vzdělávací činnosti tak, aby byly srozumitelné a efektivně 
vyhodnotitelné, a aby co nejlépe odrážely požadavky na kvalitní a 
flexibilní vzdělávání definované v prioritních cílech Strategického 
záměru MŠMT pro oblast VŠ na období od roku 2021.
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CRP 18+  Hlavní akce a činnosti projektu

• Tři plenární jednání zástupců VŠ k plánování činnosti a průběžnému plnění 
výstupů

• Setkání s projektovými týmy jednotlivých VŠ na začátku projektu k 
možnostem zapojení se do činností projektu a plnění dílčích cílů

• Činnost pracovní skupiny k plnění výstupů projektu – Celkem 5 setkání, 
projednávání průběžných podkladů

• Šest setkání v rámci oborových oblastí za účasti zástupců daných oborů ze 
všech VŠ (oborová specifika pro plnění výstupů)

• Workshop k metodologii a sdílení zkušeností se šetřeními kvality vzdělávání a 
výuky na dálku studenty v době pandemických omezení

• Dotazníková šetření a sběr dat a podkladů od jednotlivých VŠ 
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CRP 18+   Výstupy projektu 

1) Komparativní analýza dosavadních zkušeností VŠ s různými formami výuky 
(zejména formami na dálku) v rámci struktury studijních programu v kontextu 
zajišťování kvality vzdělávací činnosti (kurikulum, personální zajištění, zázemí a 
podmínky studia), popis specifikací dle zaměření VŠ  a dle oblastí vzdělávání –
SPLNĚNO

2) Návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia vhodný 
pro implementaci na národní úrovni včetně metodických doporučení pro 
implementaci na úrovni VŠ – SPLNĚNO

3) Návrh standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia 
a formy výuky zohledňující specifika jednotlivých VŠ a příslušných oblastí vzděláváni 
včetně metodických doporučení pro jednotlivé VŠ – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

4) Analýza současného legislativního rámce forem studia na národní (VŠ 
zákon, nařízení vlády) i univerzitní úrovni (vnitřní předpisy VŠ) s ohledem na 
aktuální potřeby inovací vzdělávací činnosti - SPLNĚNO
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CRP 18+   Čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet:  Vyčerpáno cca 98%

Rozpočet dílčí části za UK: 87:%

Důvody nižšího čerpání:

• Minimální čerpání cestovného z důvodu pandemie – Nebylo možné 
uskutečnit zahraniční cesty, většina tuzemských setkávání probíhala online nebo 
hybridně v Praze

• Potřeba synergického plnění výstupů a tedy velké vytížení projektového 
týmu při řízení a koordinaci tvorby centrálních výstupů na úkor plnění dílčích 
výstupů (zohledněno v rámci návrhu činností a rozpočtu navazujícího CRP 18+ 
2022)

• Oproti původním předpokladům menší zapojení externích 
spolupracovníků a odborníku 
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Děkujeme vám za pozornost!


