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Stanovení oblastí vnitřního hodnocení VŠZ, o. p. s.  

pro kalendářní roky 2018-2021  

 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice se vydává v souladu se Statutem VŠZ, o. p. s., Část I, čl. 5 a 6 

 

Článek I 

 

V rámci vnitřního hodnocení stanovuji pro kalendářní roky 2018-2021 následující 

rozdělení hodnocených oblastí na: 

- vědecko-výzkumnou 

- zahraničních styků 

- kvalifikačního růstu 

- ostatních forem uznání vědeckou a odbornou komunitou 

- spolupráci s praxí a institucemi  

- pedagogickou činnost 

- absolventy  
 

Článek II 

 

V rámci vědecko-výzkumné oblasti bude sledováno: 
1. Granty a výzkumné úkoly 

a) Přehled podaných žádostí, řešených úkolů a oponovaných úkolů podle 
zadavatele:  

- resort školství  
- jiné resorty   

b) Spoluřešitelství s jinými institucemi 
c) Úkoly řešené v rámci mezinárodní spolupráce 
d) Úkoly celkem 
e) Počet zapojených, počet úkolů na 1 pracovníka 

 
2. Účast na konferencích (aktivní/pasivní) 

a) Domácích/Zahraničních 

b) Organizování konferencí 

c) Organizování odborných seminářů 

d) Členství ve výborech konferencí 

 
3. Publikační činnost (D/Z) 

a) Monografie 
b) Vědeckovýzkumné zprávy 
c) Učebnice 
d) Skripta 
e) Ostatní pedagogické materiály 

f) Časopisecké články 



 

- vědecké databázované časopisy  

- ostatní periodika  

- odborné časopisy 

g) Příspěvky ve sbornících 
- recenzované sborníky  

- nerecenzované sborníky  

h) Ostatní publikace  

i) Citace 

j) Recenze odborných textů 

 

Článek III 

 

V oblasti zahraničních styků bude sledováno: 

1. Zahraniční partneři, se kterými je uzavřena dohoda  

Pobyty na:  

a) zahraničních institucích  

b) pobyty zahraničních hostů  

 

2. Přednášková činnost 

a) na zahraničních školách a institucích 

b) zahraničních lektorů  

 

3. Zahraniční pobyty studentů: 

a) na zahraničních školách a institucích 

b) zahraničních studentů 

 

Článek IV 

 

V oblasti kvalifikačního růstu bude sledováno: 

1. Řízení ke jmenování profesorem 

2. Habilitační řízení 

3. Studium PhD. 

4. Ostatní formy zvyšování kvalifikace 

- vysokoškolským studiem  

- absolvování kvalifikačních kurzů  

 

Článek V 

V oblasti ostatních forem uznání vědeckou a odbornou komunitou (členství pracovníků 

VŠZ) bude sledováno členství v: 

- odborných komisích 

- komisích pro státní závěrečné zkoušky na vysokých školách 

- komisích pro habilitační a profesorské řízení 

- vědeckých radách fakult a škol 

- redakčních radách 



 

 

Článek VI 

 

V oblasti spolupráce s praxí a institucemi bude sledována spolupráce: 

- mimo resort školství 

- město hl. m. Praha 

- podnikatelský sektor 

- ostatní 

 

Článek VII 

 
V oblasti pedagogické činnosti bude základem sledování údajů vykazovaných ve 

statistice MŠMT. 
 

Článek VIII 

 

V oblasti absolventů bude sledován: 

- vývoj počtu absolventů 

- zaměstnanost 

- hlavní akce nabídnuté absolventům a jejich účast na nich 

 

Článek IX 

 

Dále stanovuji pro kalendářní roky 2018-2021 v rámci vnitřního hodnocení v oblasti 

hodnocení akademických pracovníků rozdělení na: 

1. Pedagogická činnost 

a) výuka 

b) pedagogické texty 

c) metodické texty 

 

2. nové přístupy ve výuce vědeckovýzkumná/tvůrčí činnost 

a) granty a výzkumné úkoly  

b) ostatní výzkumné úkoly - resort školství 

c) ostatní výzkumné úkoly - jiné resorty 

d) spoluřešitelství s jinými institucemi 

e) ostatní 

3. Publikační činnost  

a) monografie a knižní publikace  

b) vědeckovýzkumné zprávy  

c) časopisecké články  

- vědecké databázované časopisy  

- ostatní periodika  
- odborné časopisy  

- ostatní publikace  

d) příspěvky 

- ve sbornících  



 
- ostatní publikace 

e) citace  

f) recenze odborných textů 

 

4. Prezentace školy 
- organizování konferencí 

- organizování odborných seminářů 

- členství ve výborech konferencí 

- členství ve vědeckých radách 

- členství ve výborech odborných společností 

 

Článek X 

 
1. Kontrola průběžného plnění se provádí na úrovni kateder v červenci-srpnu. 

2. Závěrečné hodnocení dle Statutu, část první, čl. 5 a 6, se provádí 1x/4 roky (březen). 

3. Zpracováním vnitřního hodnocení je pověřena Rada pro vnitřní hodnocení kvality, 

kterou jmenuje rektorka z řad akademické obce v lednu příslušného kalendářního 

roku, ve kterém hodnocení probíhá. Členy jsou i zástupci studentů z jednotlivých 

realizovaných studijních oborů (vždy 1 za obor). 

4. Tato směrnice nabývá účinnosti a platnosti dnem vydání. 

 

 

V Praze 2. 1. 2018 

 

 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

rektorka 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Tabulka - Stanovení oblastí vnitřního hodnocení VŠZ, o. p. s. pro kalendářní 

roky 2018-2021 



 

Příloha č. 1 

 

Stanovení oblastí vnitřního hodnocení VŠZ, o. p. s. na roky 2014-2017   

 
A) Činnost vědecko-výzkumná 

1. Granty a výzkumné úkoly 

a)  Přehled podaných žádostí, řešených úkolů a 

oponovaných úkolů podle zadavatele: 

- resort školství 

- resort zdravotnictví  

- jiné resorty    

 

b) Spoluřešitelství s jinými institucemi   

c) Úkoly řešené v rámci mezinárodní spolupráce   

d) Úkoly celkem   

e) Počet zapojených, počet úkolů na 1 pracovníka  

f) Granty, výzkumné úkoly a dotační programy  

g) Ostatní výzkumné úkoly – resort školství  

h) Ostatní výzkumné úkoly – resort zdravotnictví  

i) Ostatní výzkumné úkoly – jiné resorty  

j) Ostatní  

2. Účast na konferencích aktivní/pasivní 

a) Domácích/Zahraničních   

b) Organizování konferencí   

c) Organizování odborných seminářů   

d) Členství ve výborech konferencí   

3. Publikační činnost  

a) Monografie    

b) Vědeckovýzkumné zprávy    

c) Učebnice   

d) Skripta    

e) Ostatní pedagogické materiály    

f) Časopisecké články 

- vědecké časopisy (domácí/zahraniční) 

- odborné časopisy (D/Z) 

- ostatní periodika (D/Z)  

 

g) Příspěvky ve sbornících 

- recenzované sborníky (D/Z) 

- nerecenzované sborníky (D/Z) 

 

h) Ostatní publikace     

i) Citace  

j) Recenzování odborných textů/grantové posudky 

apod. 

 

B) Zahraniční styky 

a) Zahraniční partneři, se kterými je uzavřena dohoda  

Pobyty na:  

- zahraničních institucích  

- pobyty zahraničních hostů   

 

b) Přednášková činnost 

- na zahraničních školách a institucích 

- zahraničních lektorů   

 

c) Zahraniční pobyty studentů      



 

- na zahraničních školách a institucích 

- zahraničních studentů  

C) Kvalifikační růst 

 – každý studující 1x ročně (srpen) předloží vlastní zprávu o aktivitách, které realizoval 

v průběhu předcházejícího akademického roku v souvislosti se studiem, habilitačním 

řízením atd. (hodnotící komise jeho aktivity posoudí a vyhodnotí). 

a) Řízení ke jmenování profesorem   

b) Habilitační řízení    

c) Studium Ph.D.    

d) Ostatní formy zvyšování kvalifikace: 

- - vysokoškolským studiem   

- - absolvování kvalifikačních kurzů 

 

D) Ostatní formy uznávané vědeckou a odbornou komunitou/prezentace školy – bude 

sledováno členství v: 

a) Odborných komisích a výborech  

b) Komisích pro státní závěrečné zkoušky   

c) Komisích pro habilitační a profesorské řízení    

d) Vědeckých radách   

e) Redakčních radách odborných časopisů  

E) Spolupráce s praxí a institucemi 

a) Mimo resort školství a zdravotnictví  

b) Krajskými a jinými samosprávami   

c) Podnikatelský sektor   

d) Ostatní  

F) Pedagogická činnost 

a) Výuka  

b) Pedagogické texty  

c) Metodické texty  

d) Nové přístupy ve výuce  

e) Vedení/oponování vysokoškolských prací  

G) Absolventi 

a) Vývoj počtu absolventů   

b) Zaměstnanost   

c) Hlavní akce nabídnuté absolventům a jejich účast 

na nich 

 

 
 

 


