EXPERTNÍ SKUPINA
(řazeno abecedně)

zástupce skupiny: odborníci
- sociolog

supervize nad souladem
výsledků pracovních jednání se
základními sociologickými
zásadami, především v oblasti
přípravy, realizace a vyhodnocení kvantitativního
a kvalitativního výzkumu, přednášky z oblasti
sociologie

Osobní údaje:


student doktorského studia na Masarykově
univerzitě v Brně
DOC. ING. ANNA KOTLANOVÁ,

CSC.
kotlanov@kev.zcu.cz

zástupkyně skupiny:
pedagogové

supervize 3. pracovního
jednání - Příprava papírové
a elektronické formy
dotazování, zabezpečení dat, zajištění anonymity

týmu, vymezení zodpovědností, stanovení cílů
hodnocení a základních termínů pro jejich naplnění

Osobní údaje:



pedagožka na Fakultě strojního inženýrství
Vysokého učení technického v Brně
dlouhodobě se věnuje oblasti kvality vysokého
školství, nejen na VUT v Brně
ZUZANA NOVÁKOVÁ
novakova@acsa.vutbr.cz

zástupkyně skupiny:
odborníci - psycholožka

supervize nad
souladem výsledků
pracovních jednání se
základními psychologickými
zásadami, především v oblasti komunikace
a motivace, přednášky z oblasti psychologie
Osobní údaje:

studentka 5. ročníku magisterského studia
Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, obor psychologie

zástupkyně vedoucího Akademického centra
studentských aktivit
JAKUB PECHA
jakub.pecha@uhk.cz

Osobní údaje:



pedagožka na Fakultě elektrotechniky
Západočeské univerzity v Plzni
předsedkyně komise pro kvalitu výuky na
Západočeské univerzitě v Plzni

ING. ROMAN KOZEL, PHD.
roman.kozel@vsb.cz
zástupce skupiny: vedení
na fakultní úrovni

supervize 2. pracovního
jednání - Příprava obsahu
dotazníků a 5. pracovního
jednání - Příprava
zpracování dat, zajištění objektivního zpracování dat

zástupce skupiny:
studenti
 supervize 2. pracovního
jednání - Příprava obsahu
dotazníků
Osobní údaje:

student Fakulty informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové

zástupce studentů v akademickém senátu FIM
DOC. ING. PETER PONICKÝ,
PH.D.

ponicky@utrv.ujep.cz

Osobní údaje:


zástupce skupiny: vedení

proděkan pro vnější vztahy Ekonomické fakulty
Vysoké školy báňské – technické univerzity
v Ostravě
DOC. ING. EVA MÜNSTEROVÁ

munsterova@ro.vutbr.cz
zástupkyně skupiny:

pedagogové

supervize 1. pracovního
jednání - Ustavení pracovního

na univerzitní úrovni

supervize 6.
pracovního jednání Zveřejnění výsledků, využití
výsledků v praxi
Osobní údaje:

prorektor pro rozvoj a informatizaci Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Akademické centrum studentských aktivit

MGR. DUŠAN JANÁK
stoupax@centrum.cz

ING. MOJMÍR PŘIKRYL

xprikr10@stud.fit.vutbr.cz
zástupce skupiny:

odborníci – informatik

supervize nad souladem
výsledků pracovních jednání
s efektivním využitím výpočetní
techniky v procesu
studentského hodnocení kvality, příprava UML
modelu zaměřeného na zapojení studentů do
procesu studentského hodnocení kvality

Akademické centrum studentských aktivit

Osobní údaje:

absolvent magisterského studia Fakulty
informatiky Vysokého učení technického v Brně
ING. DANIEL REMEŠ

remes@fame.utb.cz

zástupce skupiny: studenti

supervize 5. pracovního
jednání - Příprava zpracování
dat, zajištění objektivního
zpracování dat
Osobní údaje:

student doktorského studia Fakulty
managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně

předseda AS UTB ve Zlíně
PHDR. MARCELA ŠMÍDOVÁ
smidova@csvs.cz
zástupce skupiny: odborníci
– zástupkyně organizace
dlouhodobě se věnující
hodnocení kvality vysokého
školství

supervize nad souladem
výsledků pracovních jednání s evropskými trendy
v oblasti
vysokoškolského
hodnocení
kvality,
supervize 7. pracovního jednání – Nedořešené
problémy ze všech projednaných oblastí SHK, tvorba
metodiky a příprava odborné publikace
Osobní údaje:

výzkumná pracovnice Centra pro studium
vysokého školství
MGR. JAN JAKUB ZLÁMANÝ

janjakub@seznam.cz

zástupce skupiny:

pedagogové, soukromé
(malé) vysoké školy


supervize 4. pracovního
jednání - Příprava organizace,

získání reprezentativního vzorku, motivace, osvěta
a propagace SHK
Osobní údaje:

pedagog Pražské vysoké školy psychosociálních
studií, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ TÝM
MGA. ADÉLA VENEROVÁ
manažerka projektu
venerova@acsa.vutbr.cz

je zodpovědná za
komplexní realizaci projektu,
odborně spolupracuje
s jednotlivými supervizory na
přípravě pracovních jednání
a podílí se s nimi na zpracování výsledků z každého
pracovního jednání, je zodpovědná za finální
podobu navržené metodiky a vydání odborné
publikace.
ING. PAVEL OBRDLÍK
organizační pracovník
projektu
obrdlik@acsa.vutbr.cz

je zodpovědný za
organizaci jednotlivých
pracovních jednání (strava,
ubytování, tisk materiálů
apod.), zastupuje manažerku projektu v případě její
nepřítomnosti
MARTA HOŠKOVÁ
asistentka
hoskova@acsa.vutbr.cz

organizačně se podílí na
realizaci jednotlivých pracovních
jednání, pořizuje zápis z jednání,
spravuje knihovnu ACSA, včetně
literatury projektu
BC. SVĚTLANA HERCOVÁ
spolupracovnice projektu

pořizuje zápis z jednání,
v případě potřeby se podílí
na dalších činnostech
projektu dle pokynů
manažerky projektu.

