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Rada pro vnitřní hodnocení / 
/ 2018-2019 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

ze dne 3. 12. 2019 

 

Přítomni:  členové – viz prezenční listina 

  hosté – Ladislav Mrklas, Ludmila Habadová 

 

Program: 

a) Informace o průběhu implementace evropského sebehodnotícího systému CAF 

b) Informace o průběhu schvalování akreditačních žádostí školy  
c) Projednání Průběžné zprávy o vnitřním hodnocení kvality 

d) Projednání Realizace strategického záměru školy pro rok 2020. 

e) Různé 

 

a) Implementace evropského sebehodnotícího systému CAF 

Rada pro vnitřní hodnocení konstatovala, že koordinátorka činnosti pracovních skupin 

Rady JUDr. Černá, která byla iniciátorkou zavedení sebehodnotícího systému CAF pro 

potřeby vnitřního hodnocení školy, neprovedla plánované kroky nutné pro implementaci 

tohoto systému v termínech stanovených v bodě b) Zápisu ze zasedání Rady pro vnitřní 

hodnocení ze dne 14. 2. 2019. Žádost o certifikaci nebyla proto podána. Rektor školy 

navrhl, aby o získání certifikace CAF nebylo dále usilováno a systém vnitřního hodnocení 

vznikal v běžném formátu dle vnitřních předpisů školy. Členové Rady s tímto vyslovili 

souhlas. Rektor následně oznámil členům Rady, že odvolává JUDr. Černou z Rady pro 

vnitřní hodnocení a na uvolněné místo jmenuje Dr. Radku Havlovou. 

Rada se následně usnesla na tom, že pro splnění požadavku vypracování závěrečné 

zprávy o vnitřním hodnocení vyplývajícího z vnitřních předpisů školy bude v důsledku výše 

uvedených skutečností postačující, aby tato zpráva byla předložena v řádném termínu tj. 

k 1. lednu 2021 (4 roky po předchozí Závěrečné zprávě z 1. ledna 2017) Do té doby bude 

Rada předkládat Průběžné zprávy o vnitřním hodnocení kvality v návaznosti na práci 

pracovních skupin.  

Termín předložení Závěrečné zprávy: 1. ledna 2021 

 

b) Průběh schvalování akreditačních žádostí školy  
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Prorektor školy Dr. Mrklas přednesl zprávu o postupu akreditačních řízení studijních 

programů školy. Připomněl úspěšnou akreditaci 5 studijních programů a zároveň seznámil 

členy Rady s termíny zaslání zbylých žádostí o akreditace na NAU. Upozornil skutečnost, 

že NAU nekoná v zákonných lhůtách k tomu určených, což může v budoucnu komplikovat 

průběh náboru studentů do těchto oborů.  

 
c) Průběžná zpráva o vnitřním hodnocení kvality 
 

Rektor školy prof. Šíma poděkoval členům pracovních skupin a příslušným pracovníkům 
školy za zpracování dílčích části Průběžné zprávy za rok 2019. Kvitoval, že zpráva vychází 
z nově provedených anket mezi studenty i pedagogy a obsahuje též náměty na zvýšení 
kvality v jednotlivých hodnocených kategoriích. 
 
Členové rady diskutovali jednotlivé dílčí závěry a doporučení a usnesli se na tom, aby 
následné Dílčí zprávy obsahovaly část, která bude hodnotit uskutečněné kroky 
v návaznosti na navrhovaná opatření. 
 

 
d) Realizace strategického záměru na rok 2020 
 

V návaznosti na Průběžnou zprávu o vnitřním hodnocení shrnul prof. Šíma hlavní body 
dokumentu, který členové Rady měli k dispozici. Následně členové Rady diskutovali 
některé kroky, které je třeba učinit obzvláště k posílení motivace pedagogů věnovat se 
intenzivněji publikační činnosti, jež bude vykonávána a vykazována pod hlavičkou vysoké 
školy. V této souvislosti byl diskutován význam vniku „Interní grantové agentury“ jako 
platformy pro tuto aktivitu. 
Členové Rady též vyzývali k inovativnímu přístupu ve vtahu k zvýšení dostupnosti 
literatury pro studenty pomocí zřízení digitální knihovny. 
 

e) Různé 

Předseda Rady prof. Šíma informoval o blížícím se zasedání Správní rady školy, která má 

na programu několik opatření k posílení motivace zaměstnanců, o nichž bude Radu pro 

vnitřní hodnocení následně po jejich schválení informovat  

 

Termín dalšího zasedání na jaře 2020 bude upřesněn. 

 

Zapsal: 
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Josef Šíma 

 

 

 


