
Směrnice zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality 

 

Vysoké školy evropských a regionálních studií, z.ú. 
 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

Tento vnitřní předpis vymezuje pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Vysoké školy evropských a regionálních studií, z.ú. dle Statutu 

Vysoké školy evropských a regionálních studií, z.ú. 

 

Článek 2 

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality 

 

1. Účelem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je podpora rozvoje Vysoké školy 

evropských a regionálních studií, z.ú. (dále jen „škola“) a studijních programů. 

2. Kvalitou se rozumí naplňování standardů, které má škola nastavené pro své činnosti. 

3. Zajišťováním kvality se rozumí systematická a strukturovaná péče o kvalitu 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, její udržování a zdokonalování. 

4. Hodnocením kvality se rozumí ověřování, zda a do jaké míry se daří naplňovat poslání 

a cíle, dodržovat standardy, které klade na svou činnost, a jak její činnost tyto cíle a 

standardy překračuje. 

5. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vychází z poslání a strategie školy a z 

koncepce rozvoje formulované v jejím strategickém záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. 

6. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality dále vychází ze standardů a postupů 

pro zajišťování kvality v evropském vysokoškolském prostoru. 

7. Zajišťování a hodnocení kvality se uskutečňuje dle studijních programů. 

 

Článek 3 

Principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 

 

1. Hodnocení vychází ze zpětné vazby od akademických pracovníků, studentů, 

absolventů či dalších relevantních aktérů. 

2. Nedílnou součástí každého hodnocení jsou doporučení pro další rozvoj hodnocené 

entity, v případě zjištěných nedostatků pak doporučená opatření k nápravě 

ve stanovené lhůtě. Po uplynutí této lhůty je provedena následná kontrola. 

3. Hodnocení se opírá o ověřené kvalitativní a kvantitativní údaje, je vždy zasazeno 

do kontextu a spočívá v kritickém posouzení zjištěných skutečností. 
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Článek 4 

Opory hodnocení 

 

1. Hodnocení se opírá zpravidla o 

a) strategické, koncepční, bilanční, analytické a další dokumenty školy, 

b) údaje z informačních systémů školy a dalších možných veřejných zdrojů, pokud 

jsou k dispozici, 

c) hodnocení zpracované zpravidla na základě předem vytvořené rámcové osnovy, 

d) odborná posouzení, 

e) dotazníková šetření, 

f) ukazatele sledované ve strategickém záměru a ve výroční zprávě. 

 

 

 

Článek 5 

Vnitřní hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti  

 

1. Minimální požadavky na kvalitu činnosti školy určují zejména 

a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

b) nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství 

a č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, 

c) studijní a zkušební řád školy, 

d) standardy studijních programů školy. 

2. Podpora rozvoje kvality je uskutečňována zejména prostřednictvím: 

a) hodnocení studijních programů, 

b) zpětné vazby členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky, k organizaci 

studia, ke studijnímu zázemí a infrastruktuře, ke kvalitě tvůrčí činnosti, 

c) hodnocení kvalifikačních prací, 

d) sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia, včetně 

zajištění rovného přístupu k přijímacímu řízení a ke studiu, a uplatnění absolventů 

studijního programu. 

3. Podkladem pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností vysoké školy je vlastní hodnotící zpráva vytvořená souhrnně garanty 

programů. Součástí zprávy zpravidla je: 

a) vyhodnocení naplňování standardů studijních programů, 

b) výsledek studentských a absolventských hodnocení, 

c) vyhodnocení tvůrčí činnosti, 

d) vyhodnocení studentské tvůrčí činnosti a spolupráce s praxí, 

e) výsledek hodnocení kvalifikačních prací,  

f) vyhodnocení studijní neúspěšnosti, míry řádného ukončení studia a uplatňování 

absolventů studijního programu, 

g) hodnocení pedagogického, vědeckého a technického zabezpečení studijního 

programu, 
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h) vymezení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí dalšího rozvoje studijního 

programu. 

4. Hodnotící zpráva je projednána vedením školy ve složení: ředitel VŠERS, rektor a 

prorektoři. Jednání se mohou zúčastnit i další pracovníci a zástupce studentů. 

5. Vysoká škola jedenkrát za 5 let zveřejní zprávu o vnitřním hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy s případnými dodatky a 

každoročně zveřejňuje aktualizaci dané zprávy. Předkladatel zprávy je rektor ve 

spolupráci s příslušnými prorektory. Zpráva je projednána vedením školy (ve složení: 

ředitel VŠERS, rektor a prorektoři), správní radou a Akademickou radou školy. 

 

Článek 7 

Vnitřní hodnocení kvality souvisejících činností 

 

1. Hodnocením kvality souvisejících činností se rozumí hodnocení činností, které 

podporují vzdělávací a tvůrčí činnost. 

2. Předmětem hodnocení je zpravidla: 

a) řízení a správa školy, 

b) využívání zdrojů (zejména personálních, finančních), 

c) infrastruktura, 

d) informační systém, 

e) informační a poradenské služby, 

f) služby knihoven, 

g) nakladatelská a ediční činnost. 

 

 

Článek 8 

Strategický záměr, výroční a hodnotící zprávy  

 

1. Součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou i další strategické 

dokumenty, jimiž jsou zejména strategický záměr školy a jeho každoroční plán 

realizace, hodnotící zpráva garantů programů a sebehodnotící zpráva popisující a 

hodnotící naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících ze standardů pro akreditaci. 

2. Zpráva o vnitřním hodnocení se sestává zejména z těchto částí: 

a) popis toho, jaká proběhla hodnocení, 

b) hlavní výsledky těchto hodnocení, 

c) přijatá preventivní, popřípadě nápravná opatření, 

d) vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, 

e) doporučení pro další rozvoj školy a systému zajišťování a vnitřního hodnocení 

kvality. 
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Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento vnitřní předpis nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých 

školách platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 2. května 2017 

 

 

 

 

       ………………………………………… 

         Jitka Pánová, v.r. 

         ředitelka z. ú. 

 

 


