
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ  
/ 2020–2021 

 

CEVRO INSTITUT 

Jungmannova 17 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic 

tel.: +420 221 506 700 | email: info@vsci.cz  

www.cevroinstitut.cz 1 | 4 

 
 

 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VNITŘNÍM    
 HODNOCENÍ  

 VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO Institut za   
 rok 2021  
Schváleno Radou pro vnitřní hodnocení dne 1.3. 2022   

 
Tato průběžná zpráva je předložena v Souladu s Pravidly pro zajišťování 
kvality a vnitřního hodnocení kvality vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. 
přijatými 17. května 2018.  Podklady pro její zpracování předložili členové 
Rady pro vnitřní hodnocení. 
 
 
 
DÍLČÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA OBLAST I  

HODNOCENÍ KVALITY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  
 
Průběžná zpráva  

Rada pro vnitřní hodnocení se seznámila s výsledky ankety spokojenosti mezi 
studenty, která proběhla po ukončení výuky v zimním semestru, a to v průběhu 
prosince 2022.   
 
Celkem bylo získáno 137 odpovědí.  Anketa měla čtyři části. První obsahovala 
otázky na tzv. výsledky učení – kritické myšlení, verbální argumentační 
dovednosti, písemný projev a přípravu do praxe. Z výsledku je patrné, že u 
studentů převažuje spokojenost s tím, jaké výsledky učení na CEVRO Institutu 
získají. Nejkritičtějšího hodnocení, stejně jako v minulém roce 2021, se 
s hodnotou 6,7/10 dostalo tvrzení, že předměty na CI rozvíjejí verbální 
argumentační dovednosti. Oproti tomu nejlépe dopadlo tvrzení, že předměty 
na CI zlepšují kritické myšlení – 7/10. V anketě se ze strany studentů objevilo 
celkem 97 komentářů, které budou řešeny s vedoucím katedry a garanty 
jednotlivých studijních programů. 
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Druhá část ankety byla zaměřena na aktivity organizované CEVRO Institutem. 
Studenti by přivítali větší nabídku povinně volitelných předmětů a také 
učebních opor jednotlivých předmětů. V písemných komentářích se objevuje i 
kladné hodnocení sjednocení komunikačních platforem do systému IS.  
 
Poslední a třetí část ankety zjišťovala spokojenost s úrovní služeb a komunikaci 
jednotlivých odděleními CEVRO Institutu. Výsledky a komentáře studentů byly 
jednoznačně pozitivní.  
 
Pozitivně zejména byla hodnocena podpora IT oddělení, které formou 
helpdesku vysoce profesionálně a flexibilně řeší žádosti a podněty studentů.   
 

Náměty  

RVH navrhuje, aby: 
- škola více motivovala studenty k využívání předmětových anket, které 

nabízí nový informační systém;  
- pedagogové efektivněji využívali možnosti nového informačního systému 

a provedli revizi distančních opor vyučovaných předmětů; 
- aby škola výrazně upozorňovala studenty prvních ročníků na vstupní 

informace, které obdrží formou e-mailu, jehož obsahem je přehledný 
manuál, jak pracovat se systémem IS. 

 
 
 
DÍLČÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA OBLAST II  

HODNOCENÍ KVALITY PROGRAMŮ CŽV  
 
Průběžná zpráva  

Rada pro vnitřní hodnocení se seznámila se zprávou tajemníka pro 
postgraduální studium, ve které byly uvedeny programy CŽV, jež byly 
otevřeny a realizovány v roce 2021, včetně počtu studentů. Ze zprávy 
vyplynulo, že po předchozím roce 2020, jenž byl ale výrazně ovlivněně 
pandemií covid, došlo k celkovému nárůstu zájmů o studium a celkově 
k nárůstu počtu studentů ve všech typech postgraduálních studijních 
programů. 
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Náměty  

Rada pro vnitřní hodnocení doporučuje: 
- aktivnější součinnost s garanty studijních programů v propagaci kurzů 

celoživotního vzděláváni;  
- zvážit a flexibilně reagovat na aktuální poptávku ze strany zaměstnavatelů 

otevřením nových vzdělávacích kurzů (karierní řády, další profesní 
vzdělávání, nové agendy apod.); 

- zvážit tvorbu relevantnější, strukturovaných studijních opor jednotlivých 
vzdělávacích programů;  

- zapojit a marketingově využít garanty a přednášejících v jednotlivých 
kurzech, kteří jsou často respektovanými a známými odborníky ve svých 
oborech; 

- zvážit a diskutovat možnou účelnost akreditace kurzů celoživotního 
vzdělávání u příslušného regulátora (ministerstva, komory apod.). 

 
 
 

DÍLČÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA OBLAST III 

HODNOCENÍ KVALITY TVŮRČÍ ČINNOSTI  
 
Průběžná zpráva  

Rada pro vnitřní hodnocení se seznámila se zprávou tajemnice pro vědu a 
usnesla se na následujícím:  

- v reakci na přechod na nový informační systém doporučila aktivnější 
vkládání publikačních výstupů, tvůrčí, popularizačních a dalších aktivit 
akademiků CEVRO Institutu; 

- RVH byla informována o pozitivním fungovaní benefitního motivačního 
systému, kdy za rok 2021 byly uveřejněné odborné texty v databázích 
Scopus a WoS a byly tak vyplaceny první finanční odměny;  

- v roce 2021 došlo k prvním zapojení studentů na pozice pomocných 
vědeckých sil formou získání kreditů za volitelný předmět.   

 
Náměty 

- větší propagace a získávání studentů na pozice zřízených pomocných 
vědeckých sil;  
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- aktivnější přístup kateder k rekrutovaným studentům na pozicích 
pomocných vědeckých sil a jejich zapojení do vědeckých činností 
jednotlivých kateder; 

- RVH i nadále navrhuje zřízení Interní grantové agentury CEVRO Institut, 
které která by prostřednictvím grantových projektů podporovala vědecko-
výzkumnou a tvůrčí činnost. 
 

 
 

DÍLČÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA OBLAST IV  

HODNOCENÍ KVALITY SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTI  
 
Průběžná zpráva 
Rada pro vnitřní hodnocení konstatovala následující: 

- Rada konstatovala pozitivní zkušenost s fungováním nového moderního 
knihovního systému Koha, který byl na CEVRO Institutu implementován 
v minulém roce 2020;   

- konstatoval rovněž dobrou zkušenost a pozitivního hodnocení ze strany 
studentů i akademiků s loňskou investici školy do zajištění sdíleného 
přístupu k digitálním zdrojům Knihovny akademie věd pro studenty a 
pedagogy školy; 

- Rada pozitivně hodnotila množství a diverzitu akcí CEVRO Institutu. Akce 
se konaly v atriu školy a zúčastňovali se jich studenti školy, kteří tak měli 
se seznámit se aktuálními témata a měli možnost setkání se zajímavými 
osobnostmi. 

 
Náměty 
Rada i nadále navrhuje, aby škola pokračovala ve zkvalitňování zázemí pro 
studenty:  

- vybudovala studovnu a relaxační místnost v budově školy;  
- zvýšila počet zásuvek v učebnách;  
- pokračovala v průběžné kultivaci veřejných prostor školy a opravě lavic a 

židlí v učebnách. 
 


