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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

ze dne 27. 11. 2018 

 

Přítomni:  členové – viz prezenční listina 

  hosté – Ivan Langer, Ladislav Mrklas, Tomáš Horáček 

 

Program: 

a) Význam a kompetence  Rady v návaznosti na dosud existující systém zajišťování kvality 

b) Projednání konkrétních mechanismů fungování Rady v procesu vnitřního hodnocení 
c) Diskuse nad kritérii a systémem vnitřního hodnocení  

d) Informace o průběhu schvalování akreditačních žádostí školy a projednání postupu předkládání 

dalších žádostí o akreditace v kontextu nového Strategického záměru školy. 
e) Různé 

 

a) Systém vnitřního hodnocení a postavení Rady 

Rada pro vnitřní hodnocení vzala na vědomí následující: 

- Systém vnitřního hodnocení kvality byl na vysoké škole CEVRO Institut, z.ú. (dále jen 

„vysoká škola“) postaven na vyhodnocování a analýze dat kolegiem rektora a 

následným projednáním závěrů na Správní radě a zejména na Akademické radě 

vysoké školy. Také vznik návrhů studijních programů byl projednáván a schvalován 

na Akademické radě.  

- Tento systém vnitřního hodnocení kvality byl od 1.1.2017 zaveden a upraven Pravidly 

zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality, a to jako dočasným předpisem 

s účinností omezenou do 31.12.2018.   

Tento předpis zavedl systém rozdělení kompetencí pro sběr dat, vyhodnocení a přijetí 

příslušných rozhodnutí.  V souvislosti s ním vznikly dvě hodnotící zprávy projednané 

v příslušných grémiích školy: 

o Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. (1.1. 

2017) 

o Dodatek č. 1 ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vysoké školy CEVRO 

Institut, z.ú. (1.1. 2018) 

- Vysoká škola přijala komplex nových vnitřních předpisů včetně nových Pravidel 

zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality, které mezi obligatorní orgány školy 

zařadily též Radu pro vnitřní hodnocení. 



CEVROINSTITUT  

Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic 
email: info@vsci.cz /  www.cevroinstitut.cz 

 

 

 

Rada pro vnitřní hodnocení / 
/ 2018-2019 

- Nové vnitřní předpisy byly předloženy dne 27.6.2018 Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR k registraci.  Z důvodů, které neleží na straně vysoké školy, došlo k 

registraci nových vnitřních předpisů až k 31.10.2018. 

- S účinností ke dni 1.11.2018 byli jmenováni členové Rady pro vnitřní hodnocení.  

 

b) Současná podoba činností Rady pro vnitřní hodnocení 

Dle článku 12, bodu 3 Pravidel jmenoval rektor místopředsedkyní Rady doc. JUDr.  PhDr. 

Ilonu Bažantovou, CSc., která se svým jmenováním vyslovila souhlas. 

Rada projednala podobu svého fungování a usnesla se na následujícím: 

- v návaznosti na úkol ze Zprávy o vnitřním hodnocení z 1. 1. 2017 vypracované na 

základě přechodného předpisu (Pravidla zjišťování kvality a vnitřního hodnocení 

kvality vysoké školy CEVRO Institut, z.ú.) Rada zpracuje novou zprávu vnitřního 

hodnocení na dobu 5 let, ve které především definuje ukazatele zjišťování kvality a 

způsoby jejich kontroly  

Termín: 31. 3. 2019 

- za tímto účelem Rada zřizuje pracovní skupiny, které v návaznosti na jednotlivá 

ustanovení Pravidel a v souladu s rozdělenými kompetencemi předloží materiály 

k jednotlivým oblastem hodnocení. Koordinátorkou činnosti pracovních skupin byla 

jmenována Dr. Černá. 

Pracovní skupina I: Hodnocení kvality studijních programů (Část II, článek 5 
„Pravidel“) 

o na základě zprávy garanta studijního programu (každý trimestr) 
Členové: Doc. Bažantová, Dr. Kunštát, Dr. Pilík, Bc. Hejl 
 
Pracovní skupina II: Hodnocení kvality programů CŽV (Část II, článek 6 „Pravidel“) 

o na základě zprávy tajemníka pro postgraduální studium (každý trimestr) 
Členové: Dr. Dobiáš, Mgr. Holzäpfelová, Mgr. Makovec  
 
Pracovní skupina III: Hodnocení kvality tvůrčí činnosti (Část II, článek 7 „Pravidel“) 

o na základě zprávy vědeckého tajemníka (každý trimestr) a za využití 
modulu „Repositář“ 

Členové: Dr. Machytka, Mgr. Makovec 
 
Pracovní skupina IV: Hodnocení kvality souvisejících činností (Část II, článek 8 
„Pravidel“) 

o infrastruktura, IT, knihovna, rovný přístup apod. (každý trimestr) 
Členové: Dr. Machytka, Doležal 



CEVROINSTITUT  

Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic 
email: info@vsci.cz /  www.cevroinstitut.cz 

 

 

 

Rada pro vnitřní hodnocení / 
/ 2018-2019 

Ve svých doporučeních pracovní skupiny zohlední mj. dopady svých zjištění na úpravy 
aktualizace strategického záměru a změny vnitřních předpisů včetně změn 
mechanismu zajišťování kvality. 
 
Termín: 31. 1. 2019 

 

Rada si stanovuje tento rámcový harmonogram zasedání:  

Kromě pravidelného projednání kontrolních zpráv dle Část II, „Pravidel“) se bude 

v návaznosti na harmonogram akademického roku zabývat pravidelně následující 

tematikou.  

- září – vyhodnocení SZZk za období leden až září daného roku 

- listopad – vyhodnocení přijímacích zkoušek, včetně vyhodnocení ankety provedené 

mezi novými studenty, návrh aktualizace strategického plánu 

- květen-červen – vyhodnocení anket provedených mezi studenty za celý uplynulý 

akademický rok, příprava výstupů do výroční zprávy 

 

 

c) Diskuse nad kritérii a systémem vnitřního hodnocení  

Rada diskutovala a přijala návrh JUDr. Černé na implementaci evropského 

sebehodnotícího systému CAF a jeho začlenění do procesu vnitřního hodnocení vysoké 

školy. Rada si stanovila harmonogram zavádění systému CAF následovně: 

- do 31. 12. 2018   proškolení členů Rady  

- do 31. 3. 2019   vypracování sebehodnotící zprávy 

- do 31. 5. 2019   podání žádosti o certifikaci 

 

Rada rovněž diskutovala téma struktury a kvality nových studentů na základě 

předloženého materiálu obsahujícího základní výstupy ankety provedené mezi novými 

studenty.  

 

d) Informace o průběhu schvalování akreditačních žádostí školy a 

projednání postupu předkládání dalších žádostí o akreditace v kontextu 

nového Strategického záměru školy. 

Rada byla informována o průběhu schvalování akreditačních žádostí školy a v kontextu 

výtek některých hodnotících komisí o neexistenci platných předpisů definujících procesy 



CEVROINSTITUT  

Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic 
email: info@vsci.cz /  www.cevroinstitut.cz 

 

 

 

Rada pro vnitřní hodnocení / 
/ 2018-2019 

vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů, konstatuje, že tak - jak bylo blíže 

uvedeno v bodě a) tohoto zápisu -, orgány školy v rámci svých kompetencí zakotvených 

ve statutu a vnitřních předpisech registrovaných MŠMT a za odborného přispění garantů 

oborů a dalších významných akademiků školy vykonávaly řádně své kompetence ve 

vztahu ke vzniku nových studijních programů a ke kontrole kvality programů existujících. 

Rada pro vnitřní hodnocení se do těchto procesů nyní zapojuje jako nově vytvořený 

orgán.  

 

e) Různé 

Předseda Rady prof. Šíma informoval o vytvoření sdílených adresářů, které budou sloužit 

pro činnost pracovních skupin a archivaci všech dokumentů, s nimiž Rada bude pracovat. 

 

 

 

Termín dalšího zasedání 14. 2. 2019. 

 

Zapsal: 

 

 

Josef Šíma 

 

 

 


