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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

ze dne 14. 2. 2019 

 

Přítomni:  členové – viz prezenční listina 

  hosté – Lucie Kozlová 

 

Program: 

a) Projednání postupu akreditačních řízení studijních programů: žádostí podaných a žádostí 

připravených k podání (k jednání přizvána doc. Lucie Kozlová, garantka nových programů 
managementu sociálních služeb) 

b) Projednání dalšího postupu využití sebehodnotícího systému CAF jako rámce pro řízení 

procesů vnitřního hodnocení  
c) Diskuse nad novým Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR v souvislosti 

s činností RVH 
d) Upřesnění činností pracovních skupin při přípravě hodnotící zprávy a vytváření podkladů 

pro zpracování výroční zprávy 

e) Různé 

 

a) Projednání akreditačních žádostí 

Před Radou pro vnitřní hodnocení vystoupila garantka nově připravovaných studijních 

programů Management sociálních služeb a Management sociálních služeb v evropském 

kontextu doc. Lucie Kozlová a představila studijní programy. Následovala rozprava nad 

důležitostí mezioborového přístupu v takto koncipovaných profesních programech. 

Členové RVH ocenili důraz kladený garantkou na reflektování poptávky ze strany 

zaměstnavatelů při tvorbě programu. RVH doporučuje vytvořit v budoucnu program 

zaměřený na management sociálních služeb v rámci projektů celoživotního vzdělávání, 

který by mohl využít personálního zázemí nově akreditovaných programů a reagovat na 

existující poptávku po tomto typu profesního vzdělání. 

Rektor Šíma následně informoval RVH o průběhu akreditačních řízení. RVH vzala na 

vědomí skutečnost, že škola úspěšně získala nové akreditace na dobu 10 let svých čtyř 

právních programů, a informaci o stavu ostatních akreditačních řízení, které dosud nebyly 

ukončeny. RVH ukládá garantům studijních programů, o jejichž akreditaci bude škola 

žádat v příštích měsících, aby důsledně reflektovali připomínky a náměty formulované ve 

zprávách a stanoviscích Zpravodajů NAÚ a jeho hodnotitelů, které v minulých měsících 

škola obdržela. 
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b) CAF jako rámec systému vnitřního hodnocení 

RVH konstatuje splnění úkolu stanoveného na předchozím zasedání – byl vytvořen CAF 

tým a jeho členové řádně proškoleni. 

RVH diskutovala nad předloženou strukturou budoucí hodnotící zprávy a usnesla se na 

následujícím: 

 pracovní skupiny předloží své připomínky ke kritériím a indikátorům do 19.2. 

 koordinátorka činnosti pracovních skupin Dr. Černá připomínky zapracuje a 

předloží dopracovaný materiál do 28.2. 

 následně bude materiál projednán RVH ve vazbě na další postup vypracování 

sebehodnotící zprávy 

 

 

c) Diskuse nad novým Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR 

v souvislosti s činností RVH  

Rada vzala na vědomí materiál zaslaný náměstkem MŠMT Dolečkem nastiňující budoucí 

promítnutí vzdělávacích rámců do systémů zajišťování kvality. 

 

d) Upřesnění činnosti pracovních skupin 

Rada vyzvala členy jednotlivých pracovních skupin, aby se při své práci maximálně snažili 

získávat informace a podávat náměty způsobem, který umožní efektivní využívání těchto 

informací pro tvorbu všech významných dokumentů školy, jako jsou Zpráva o vnitřním 

hodnocení, Výroční zpráva a Plán realizace strategického záměru.  

 

e) Různé 

Dr. Černá připomněla, že využití evropského sebehodnotícího rámce CAF jako základu 

vnitřního hodnocení vysoké školy je krokem, který zařadí CEVRO Institut mezi progresivní 

evropské vzdělávací instituce a bude mít i dodatečný marketingový rozměr. 
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Termín dalšího zasedání bude upřesněn během března 2019. 

 

 

Zapsal: 

 

 

Josef Šíma 

 

 

 


