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Rada pro vnitřní hodnocení / 
/ 2020-2021 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

ze dne 1. 3. 2021 

 

Přítomni:  zasedání proběhlo korespondenčně 

 

Program: 

a) Informace o průběhu akreditačních řízení 
b) Projednání Průběţné zprávy o hodnocení kvality za rok 2020 
c) Projednání Plánu realizace strategického záměru na rok 2021 
d) Různé 

 

a) Informace o průběhu akreditačních řízení 

Od posledního zasedání Rady se podařilo úspěšně akreditovat tyto bakalářské a navazující 

magisterské studijní programy: 

 Politologie a mezinárodní vztahy/Politologie (Bc./Mgr.) 

 Management sociálních sluţeb v evropském kontextu (Mgr.) 

Ve všech třech studijních programech se podařilo zahájit výuku studijních skupin 

kombinovaného studia od akademického roku 2020/2021. 

Ţádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Bezpečnostní politika byla vzata 

zpět a dne 1. února 2021 byla na Národní akreditační úřad zaslána nová ţádost o 

akreditaci navazujícího studijního programu Bezpečnostní management, která vznikla pod 

odborným dohledem navrhovaného garanta programu doc. Martina Hrinka.  

Kompletní přehled na https://www.cevroinstitut.cz/cs/clanek/akreditovane-studijni-

programy-1/  

 

b) Projednání Průběžné zprávy o hodnocení kvality za rok 2020 

Rektor školy informoval o svém návrhu, aby Rada pro vnitřní hodnocení i tento rok 
sestavila a projednala Průběţnou zprávu o hodnocení kvality a odloţila termín pro 
projednání souhrnné Závěrečné zprávy o hodnocení kvality na dobu, kdy RVH bude moci 
jednat plnohodnotně, a nikoli v reţimu per rollam.  
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Rada pro vnitřní hodnocení následně projednala průběţnou zprávu, která vznikla z dílčích 
hodnoticích zpráv jednotlivých pracovních skupin RVH v oblastech  

 Hodnocení kvality studijních programů 
 Hodnocení kvality programů CŢV 
 Hodnocení kvality tvůrčí činnosti 
 Hodnocení kvality souvisejících činností 

 
Výroční zpráva reflektovala plnění doporučení z minulé výroční zprávy a obsahuje nové 
náměty na zlepšení kvality v jednotlivých oblastech. 
 
Nový termín předložení Závěrečné zprávy: 1. ledna 2022 

 
 

c) Plán realizace strategického záměru na rok 2021 

V návaznosti na projednání Průběţné zprávy o hodnocení kvality členové RVH projednali 

dokument Realizace strategického záměru na rok 2021.  

 

d) Různé 

Termín a forma dalšího zasedání budou upřesněny především s ohledem na stav 

pandemie. 

 

Zapsal: 

 

Josef Šíma 

 


