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ÚVOD 
 
Plán realizace strategického záměru pro rok 2023 vychází z přijatého Strategického záměru 
rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti pro roky 2020-2023. 

Reflektuje rovněž záměry, cíle a doporučení MŠMT, a to Strategický záměr pro oblast vysokých 
škol na období od roku 2021 (SZ 2021+), Strategii internacionalizace vysokého školství na 
období od roku 2021 a plán Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2023, které 
CEVRO Institut implementuje do podmínek a kapacit soukromé vysoké školy. 

Cílem Plánu strategického záměru pro rok 2023 je pomocí kontrolovatelných výstupů vymezit 
a definovat hlavní směry rozvoje a konkrétní cíle vysoké školy CEVRO Institut pro rok 2023.  
   
 
 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  
 
Cíl: v návaznosti na nové akreditace studijních programů zajistit kvalitu jejich výuky a další 
rozvoj. Připravit akreditace nových studijních programů. Rozšiřovat systém studentských 
odborných praxí a nabídek zaměstnání, posílit propojení s praxí a podpořit uplatnění 
absolventů na trhu práce. 
 
Aktivity pro rok 2023 
- v návaznosti na nové akreditace studijních programů zajistit kvalitu jejich výuky a další 

rozvoj;  

- ve druhé polovině roku 2023 provést auditní zprávu personálního zabezpečení a publikační 
činnosti akademiků zajišťujících studijní programy, které projdou v roce 2024 kontrolní 
zprávou Národního akreditačního úřadu (Praxe veřejné správy – Bc. studium, Právo 
v obchodních vztazích – Bc. studium, Obchodně právní vztahy – Mgr. studium. Veřejná 
správa – Mgr. studium); 

- dokončit 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: auditní zprávy uvedených studijních programů, seznam nově 
vytvořených distančních opor, seznam partnerů školy poskytujících studentské odborné 
praxe.  
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VĚDECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST   
 
Cíl: Rozvíjet vědecko-výzkumné zázemí s cílem posílit vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí 
činnost školy v rámci kateder a specializovaných výzkumných center. 
 
Aktivity pro rok 2023 
- dále rozvíjet vědecko-výzkumné zázemí s cílem posílit vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí 

činnost školy v rámci kateder a specializovaných výzkumných center;    

- podat alespoň dva výzkumné granty typu TAČR a GAČR s projektovou podporou tajemníka 
pro Vědu a výzkum; 

- tvůrčí činnost jednoznačně zaměřit na publikační výstupy korelující se standardy NAÚ a 
Metodiky 17+ (recenzovaný odborný článek typu Jimp, Jsc a Jost, odborná kniha, kapitola 
v odborné knize, stať ve sborníku (D) pokud je evidován v databázi SCOPUS nebo Web of 
Science; 

- i nadále organizovat vlastní vědecké konference a aktivně se účastnit na domácích i 
zahraničních konferencích.  

 

Odpovědnost: rektor, garanti studijních programů, vědecký tajemník. 

Kontrolovatelné výstupy: počet podaných a získaných výzkumných grantů, počet odborných 
publikovaných výstupů dle Metodiky 17+, počet organizovaných vědeckých konferencí a 
odborných příspěvků prezentovaných na vědeckých konferencích. 
 

 
 
INTERNACIONALIZACE  
 
Cíl: Rozšíření studentských a pedagogických výměn, spolupráce se zahraničními univerzitami 
a vědeckými institucemi. 
 
Aktivity pro rok 2023 
- naplnit, případně rozšířit spektrum studentských a pedagogických výměn; 

- dále rozvíjet digitalizaci programu Erasmus (ověřování identit přes eduGain, Online 
Learning Agreement, Evropská studentská karta); 

- dále spolupracovat se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi;  

- ve spolupráci s francouzským partnerem Centre international de formation européenne 
organizovat letní školu na půdě CEVRO Institut.  

 

Odpovědnost: rektor, prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání, vedoucí zahraničního 
oddělení, prorektor pro studium.  
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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. 
 
Aktivity pro rok 2023 
- rozvíjet nové kurzy celoživotního vzdělávání v reakci na potřeby praxe a posilovat vazbu 

mezi akademickou sférou a praxí;  

- připravit kratší profesně zaměřený kurzy Moderní veřejná správa, jakožto kurz rozšíření 
znalostí pro absolventy CŽV; 

- pro absolventy kurzu MBA Kyberbezpečnost připravit rozšiřující jednosemestrální kurz 
Řízení rizik a krizové řízení v případě kybernetických útoku.  

 

Odpovědnost: rektor, prorektor pro studium, garanti kurzů celoživotního vzdělávaní, 
tajemník pro postgraduální studium. 

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

 
 
KVALITA  
 
Cíl: Vytvořit a zdokonalovat systém efektivního sebehodnocení vysoké školy. 
 
Aktivity pro rok 2023 
- zdokonalovat systém efektivního sebehodnocení vysoké školy.  

- aktivace Rady pro vnitřní hodnocení v novém personálním složení, pravidelná jednání 
Rady s vyhotovením zápisu;       

- 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 RVH, koordinátor IS.  
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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, podporovat přístup k vysokoškolskému vzdělávání osob se specifickými 
potřebami. 
 
 
Aktivity pro rok 2023 
- vytvářet podnětné akademické prostředí a nabízet otevřený a diverzifikovaný přístup ke 

vzdělávání;  
- vytvořit a rozvinout činnost absolventského Alumni programu;  
- zintenzivnit komunikaci se středními a vyššími odbornými školami;  
- rozvinout všechny funkcionality, které pro zlepšení komunikace a podpoře akademického 

života nabízí informační systém; 
- dále budovat školní e-shop.  

Odpovědnost: rektor, prorektoři, ředitelka, garanti studijních programů, vedoucí kateder, 
tajemník kateder, koordinátor IS.    

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. 
 


