Podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů
1. Úvodní ustanovení
Pro zajištění kvalitní činnosti hodnoticích komisí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) je
nezbytnou podmínkou, aby Seznam hodnotitelů byl tvořen dostatečně širokou a zároveň rozmanitou
skupinou respektovaných odborníků pro přípravu podkladů pro jednotlivá správní řízení a další rozhodování
Rady NAÚ.
2. Rámcové minimální požadavky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů
Rámcové minimální požadavky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů jsou stanoveny takto:
1. pro kandidáty působící ve vysokém školství
a) jmenování profesorem, docentem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí nebo
vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (nebo získání vědecké hodnosti) za
podmínky významné vzdělávací a tvůrčí činností anebo vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu za podmínky doloženého dlouhodobého expertního působení v oblasti
zajišťování a hodnocení kvality na vysokých školách a
b) předchozí nebo aktuální členství ve vědecké radě vysoké školy nebo její součásti nebo
v habilitačních komisích, komisích pro řízení ke jmenování profesorem nebo oborové radě
doktorského studijního programu nebo působení v pozici garanta doktorského studijního
programu anebo působení na vysokých školách v řídících pozicích spojených s problematikou
vzdělávací činnosti nebo zajišťování a hodnocení kvality;
2. pro kandidáty ze sféry dalších výzkumných institucí
a) jmenování profesorem, docentem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí nebo
vzdělání v doktorském studijním programu (nebo získání vědecké hodnosti) a
b) významná tvůrčí činnost a
c) působení jako školitel studentů doktorského studijního programu nebo předchozí nebo aktuální
členství ve vědecké radě vysoké školy nebo její součásti nebo v habilitačních komisích, komisích
pro řízení ke jmenování profesorem nebo oborové radě doktorského studijního programu nebo
prokazatelná spolupráce s vysokými školami v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu;
3. pro kandidáty ze sféry státní, územní nebo jiné veřejné správy
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
b) působení ve veřejné správě ve vedoucí funkci po dobu nejméně 3 let a
c) vzdělávací nebo tvůrčí činnost anebo zkušenosti s organizací nebo řízením vzdělávání anebo
s uplatňováním absolventů;
4. pro kandidáty ze sféry dalších zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, podnikové sféry spolupracující
s vysokými školami
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
b) působení v řídicí funkci po dobu nejméně 3 let a
c) zkušenosti se spoluprací s vysokými školami nebo problematikou vysokoškolského sektoru anebo
s uplatňováním absolventů;

5. pro studenty
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním
programu anebo alespoň třetí ročník studia v aktuálně studovaném studijním programu (nebo
ekvivalent při jiném, než ročníkovém systému studia) a
b) zkušenost s akademickou samosprávou (členství v akademickém senátu nebo činnost v
pracovních komisích na úrovni vysoké školy či fakulty nebo činnost v rámci orgánů a komisí
orgánu reprezentace vysokých škol) nebo doporučení akademického senátu vysoké školy či
fakulty nebo doporučení orgánu reprezentace vysokých škol.
3. Podávání návrhů
Návrhy na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů mohou oprávněné osoby1 podávat výhradně na formuláři,
který je uveden v příloze. Návrhy je třeba doručit způsobem a ve lhůtě stanovené v textu výzvy.
4. Hlediska pro výběr hodnotitelů z navržených osob
Pro výběr vhodných hodnotitelů do Seznamu hodnotitelů Radou NAÚ z doručených návrhů osob splňujících
rámcové minimální podmínky nelze vytvořit jednoduchý jednokriteriální žebříček navržených kandidátů, ale
je třeba vzít do úvahy následující hlediska jako celek:
1. Zkušenosti v oblasti
a) pedagogické činnosti,
b) tvůrčí činnosti,
c) akreditace, evaluace a hodnocení vysokých škol nebo dalších organizací,
d) vedoucí a řídicí práce,
e) dalších profesních činností a aktivit,
f) zkušenosti z působení na vysoké škole a dobu dosavadního úspěšného studia, jde-li o studenty.
2. Oblast vzdělávání, pro kterou má být osoba do Seznamu hodnotitelů zapsána.
3. Pokrytí oblasti z hlediska odborných disciplín v ní obsažených.
4. Naplnění dostatečného počtu hodnotitelů z hlediska zastoupení osob působících ve vysokém školství, ve
sféře dalších výzkumných institucí, ve státní, územní nebo jiné veřejné správě, ve sféře dalších
zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, podnikové sféře spolupracující s vysokými školami nebo jde-li o
jiné odborníky z praxe nebo zastoupení studentů.
5. Dostatečné zastoupení hodnotitelů z různých institucí pro možnost ustavování hodnoticích komisí se
zřetelem na vyloučení podjatosti jejich členů.
Význam jednotlivých hledisek se může lišit podle charakteru oblastí vzdělávání.

V Praze dne 20. dubna 2017
prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
předseda NAÚ
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§ 83e odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.
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