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ÚVOD 
Plán realizace strategického záměru pro rok 2022 vychází z přijatého Strategického záměru 
rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti pro roky 2020-23. Jeho cílem 
je pomocí kontrolovatelných výstupů vymezit a definovat hlavní směry rozvoje a konkrétní cíle 
vysoké školy CEVRO Institut pro rok 2022.  
   
VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  

Cíl: V návaznosti na nové akreditace studijních programů zajistit kvalitu jejich výuky a další 
rozvoj. Vypracovat požadované kontrolní zprávy. Úspěšně dokončit probíhající akreditační 
řízení navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní management. 
Pokračovat v úsilí o akreditaci doktorského programu Studia společenských a politických 
transformací. Dopracovat výukové opory pro vyšší ročníky studia v nově akreditovaných 
programech distančního studia. Dále rozšiřovat systém studentských odborných praxí, které 
jsou součástí profesních studijních programů, posílit propojení s praxí a podpořit uplatnění 
absolventů na trhu práce.  

Odpovědnost: rektor, prorektor pro studium, garanti programů, vedoucí kateder  

Kontrolovatelné výstupy: seznam nově akreditovaných studijních programů, seznam nově 
vytvořených distančních opor, seznam partnerů školy poskytujících studentské odborné 
praxe.  
 
VĚDECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST   

Cíl: Dále rozvíjet vědecko-výzkumné zázemí s cílem posílit vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí 
činnost školy v rámci kateder a specializovaných výzkumných center. Usilovat o to, aby 
pedagogové využívali více motivačního systému a díky němu vytvořili vyšší počet 
impaktovaných publikací.  Ucházet se o nové výzkumné granty. Organizovat vlastní vědecké 
konference a aktivně se účastnit na domácích i zahraničních konferencích. Zintenzivnit 
publikační činnost obzvláště v recenzovaných vědeckých časopisech.  

Odpovědnost: rektor, ředitelka školy, ředitelé center, vedoucí kateder, garanti, vědecká 
tajemnice. 

Kontrolovatelné výstupy: počet podaných a získaných výzkumných grantů, množství 
odborných publikovaných výstupů, počet organizovaných vědeckých konferencí, počet 
odborných příspěvků prezentovaných na vědeckých konferencích, množství prostředků 
věnovaných na rozvoj tvůrčí činnosti z interního grantového systému a externích zdrojů.  
 
INTERNACIONALIZACE  

Cíl: Naplnit, případně dále rozšířit spektrum studentských a pedagogických výměn, dále 
spolupracovat se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi. Obnovit programy 
mezinárodních letních a zimních škol pořádaných na půdě školy, které byly v roce 2020 
zrušeny kvůli koronavirové krizi.  
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Odpovědnost: rektor, prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání, vedoucí zahraničního 
oddělení.  

Kontrolovatelné výstupy: počet smluv se zahraničními partnery, počet incoming and outgoing 
výměnných studentů a pedagogů, počet zahraničních studentů v akreditovaných programech, 
počet předmětů vyučovaných v cizích jazycích, počet organizovaných mezinárodních 
konferencí, počet studentů účastnících se mezinárodních letních a zimních škol. 
  
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   

Cíl: Rozvíjet kurzy celoživotního vzdělávání v reakci na potřeby praxe a posilovat vazbu mezi 
akademickou sférou a praxí. Připravit kratší profesně zaměřené kurzy jakožto rozšíření 
znalostí pro absolventy CŽV. V reakci na problémy fungování veřejné správy v době 
pandemie, navrhnout nový vzdělávací kurz zaměřený na tuto tematiku.  

Odpovědnost: prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání, garanti kurzů 
celoživotního vzdělávání, tajemník pro postgraduální studium. 

Kontrolovatelné výstupy: počet kurzů CŽV, zvláště MPA, MBA a LL.M., a studentů v nich, 
vytvoření Alumni projektu, množství získaných externích zdrojů pro projekty CŽ.  
 
KVALITA  

Cíl: Zdokonalovat systém efektivního sebehodnocení vysoké školy. Pomocí nových anket 
spokojenosti mezi studenty, pedagogy i zaměstnanci posílit zpětnou vazbu ohledně 
fungování školy. Plné využít nového informačního systému a nového knihovního systému.  

Odpovědnost: rektor, prorektoři, ředitelka, členové Rady pro vnitřní hodnocení. 

Kontrolovatelné výstupy: plnění plánu personálního rozvoje jednotlivých kateder/programů; 
počet studentů a pedagogů zapojených do vnitro školních anket, počet anket, rozhovorů a 
dotazníkových šetření mezi studenty, pedagogy, absolventy, partnery a zaměstnavateli.  
 
OTEVŘENOST, DOSTUPNOST A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA   

Cíl: Dále budovat podnětné akademické prostředí a nabízet otevřený a diverzifikovaný přístup 
ke vzdělávání. Rozvinout činnost Alumni programů. Zintenzivnit komunikaci se středními a 
vyššími odbornými školami. Rozvinout všechny funkcionality, které pro zlepšení komunikace 
a podpoře akademického života nabízí nový informační systém. Dále budovat školní e-shop.  

Odpovědnost: vedení školy.  

Kontrolovatelné výstupy: množství seminářů a aktivit pro veřejnost, počet studentů 
zapojených v Alumni programech, množství prostředků věnovaných na podporu osob se 
specifickými potřebami, počet navštívených středních škol a veletrhů, počet položek ve 
školním e-shopu, množství projektů spolupráce se subjekty soukromého i veřejného sektoru. 
 


