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Závěrečná konference  
projektu IBAR

Praha 10.–12. 11. 2013

Řešitelé projektu Identifying barriers 
in promoting European Standards and 
Guidelines for Quality Assurance at insti-
tutional level (IBAR) uspořádali mezi-
národní závěrečnou konferenci, která 
se konala ve dnech 10.–12. 11. 2013 
v Praze. Pozvání na konferenci přijalo 
cca 50 účastníků, mezi nimi význač-
ní experti v oblasti zajišťování kvality 
vysokého školství, kteří reprezento-
vali zahraniční vysoké školy, meziná-
rodní organizace a asociace působící 
ve vysokém školství a rovněž vyda-
vatelství prestižních časopisů: Tia 
Loukkola (Quality Management & 
Institutional Evaluation Programme, 
European University Association, Bel-
gie), Christina Rozsnyai, (generál-
ní tajemnice CEENQA – Central and 
Eastern European Network of Quality 
Assurance Agencies in Higher Educati-
on, Hungarian Accreditation Commitee, 
Maďarsko), Fernando Galan Palo-
mares (European Students‘ Uni-
on, Belgie/Španělsko), prof. Jeroen 
Huismann (Ghent University, Belgie, 
předseda výkonného výboru EAIR 
– The European Higher Education Soci-
ety, editor časopisu Higher Education 
Policy), prof. Bjorn Stensaker (Uni-
versity of Oslo, Norsko), prof. Jussi 
Välimaa (Finnish Institute for Educa-
tional Research, University of Jyväsky-
lä, editor časopisu Higher Education), 

James Williams (Birmingham City Uni-
versity, editor časopisu Quality in 
Higher Education, UK), Thierry Che-
vaillier (emeritní profesor, Burgun-
dy University, Dijon, Francie), Ester 
Boldrini (University of Alicante, Špa-
nělsko), prof. Roberto Moscati (Uni-
versita Milano, Itálie), Thomas Pfeffer 
(Danube University Krems, Rakousko). 

Akce se zúčastnili se také významní 
představitelé českého vysokého škol-
ství, zejména náměstek ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Tomáš 
Hruda a jeho spolupracovníci, 
zástupci předsednictva Rady vyso-
kých škol – Eva Münsterová a Marek 
Hodulík, rektor ČVUT Václav Havlí-
ček a řada pracovníků vysokých škol, 
které se projektu účastnily. 

Konference měla uzavřenou pra-
covní část, jejímž cílem bylo dopra-
covat a doladit zbývající aktivity 
projektu IBAR a zajistit koordinaci 
prací na výsledných výstupech pro-
jektu – závěrečné syntetické studii 
a společné knižní publikaci. Kromě 
příspěvku týkajícího se přímo pro-
jektu vystoupil člen lotyšského pro-
jektového týmu profesor Andrejs 
Rauhvargers, generální tajemník 
Rady lotyšských rektorů, s prezentací 
o připravované revizi ESG (Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area) 
a dal tak podnět k posledním úpra-
vám nejdůležitějších výstupů projek-
tu. 

Veřejnou část konference otevřel 
krátkým projevem náměstek minis-
tra školství, mládeže a tělovýchovy 
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Tomáš Hruda a přítomné pozdravil 
též rektor Českého vysokého učení 
technického Václav Havlíček a misto-
předsedkyně Rady vysokých škol Eva 
Münsterová. 

V průběhu prvního dne konferen-
ce pak byly představeny nejdůležitěj-
ší výsledky projektu IBAR a v diskusi 
k nim zahraniční odborníci vyjádřili 
řadu zajímavých a podnětných myš-
lenek, které byly později využity pro 
dopracování finálních verzí všech 
výstupů projektu. Na programu byla 
také podrobná diskuse o připravo-
vané knižní publikaci. Prof. Bjorn 
Stensaker prezentoval výsledné hod-
nocení všech aktivit a výstupů pro-
jektu. Zároveň vyslovil i řadu nových 
myšlenek a námětů k řešení. V disku-
si pak účastníci konference doporu-
čili několik možností, jak tematiku 
projektu IBAR dále rozvíjet. 

V dalším pracovním dni byl prezen-
tován první návrh formulace závěrů 

projektu, což otevřelo prostor k šir-
ší diskusi o pojetí kvality vysokého 
školství v rámci Boloňského proce-
su, o návrzích na revizi a modifikaci 
ESG, o srozumitelnosti ESG pro aka-
demickou komunitu, o dalším výzku-
mu institucionálního zajišťování 
kvality na vysokých školách „nových“ 
zemích EU apod.

Účastníci konference ocenili i spo-
lečenské setkání připravené na závěr 
prvního dne konference, které 
poskytlo možnost k neformálním dis-
kusím a k navázání nových kontaktů. 

Řešitelé projektu na závěr konfe-
rence potvrdili úmysl nadále udržo-
vat nejen webovou stránku projektu 
jako velmi důležitý nástroj rozšiřová-
ní dosažených výsledků, ale využít též 
pracovní i přátelské kontakty pro dal-
ší spolupráci. 

Helena Šebková

Research Evaluation Seminar 
2014

Praha 17. 4. 2014

17. dubna se v budově Akademie 
věd v Praze na Národní třídě konal 
Research Evaluation Seminar 2014, 
který byl pořádán Knihovnou Aka-
demie věd a firmou Thomson Reu-
ters. Seminář zahájil prof. Jiří Drahoš 
a během své úvodní řeči zdůraznil, že 
hodnocení vědy je důležité téma pro 

Akademii věd, a to nejen kvůli aktuál-
ně připravovanému pětiletému hod-
nocení, které proběhne příští rok. 
Dále se slova ujal Ing. David Horký ze 
společnosti Thomson Reuters, který 
moderoval dopolední sekci.

První přednášející dr. Ian Rowlands 
z University of Leicester ve svém pří-
spěvku „A day in the life of a universi-
ty bibliometrician“ nejprve představil 
hlavní aktivity jeho pracovní pozice. 

Jako odborný knihovník zabývající se 
bibliometrií je mimo jiné zodpovědný 
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