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Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. se podle § 9 odst. 1 písm. b)
bodu 3a podle § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vysokých školách“) se usnesla na těchto Pravidlech systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. jako jejím vnitřním předpisu:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předložený 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 aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen „pravidla systému
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality“).
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Čl. 2
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality
Účelem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je podpora rozvoje Vysoké školy
aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen „VŠAPs“), a to v souladu s evropským pojetím
kvality vzdělávání a další činnosti, jež podporují rozvoj jedince a jeho přípravu na
život a přípravu absolventů, kteří se uplatní na trhu práce a kteří budou schopni
pracovat s nejnovějšími poznatky.
Kvalitou se rozumí naplňování standardů VŠAPs, a to v souladu s jejím posláním
a s jejími cíli.
Zajišťováním kvality se rozumí systematická a strukturovaná péče o kvalitu
vzdělávání.
Hodnocením kvality se rozumí ověřování, zda a do jaké míry se VŠAPs daří naplňovat
její poslání a cíle a dodržovat standardy.
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vychází z vymezení poslání a činnosti VŠAPs,
jak je uvedeno v jejím Statutu (čl. 1 až 2) a plánu jejího rozvoje, formulovaného
ve strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠAPs.
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality dále vychází ze standardů a postupů
pro zajišťování kvality v evropském vysokoškolském prostoru.
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Čl. 3
Principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality respektuje vnitřní kulturu a prostředí VŠAPs.
Pravidla, postupy a kritéria hodnocení jsou zveřejněna ve veřejné části internetových
stránek VŠAPs.
Hodnocení probíhá transparentně a je vedeno věcnými, odbornými a etickými kritérii.
Hodnocení se zpravidla také opírá o zpětnou vazbu od akademických pracovníků,
studentů a absolventů.
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 dle povahy věci provedeno následné
hodnocení či provedena následná kontrola.

Čl. 4
Opory hodnocení
1. Hodnocení se opírá zpravidla o:
a) strategické a koncepční dokumenty VŠAPs,
b) údaje z informačních systémů VŠAPs,
c) vlastní hodnotící zprávy, zpracované zpravidla na základě vytvořené rámcové
osnovy,
d) dotazníková šetření,
e) polostrukturované rozhovory,
f) ukazatele sledované ve strategickém záměru a ve výroční zprávě VŠAPs.
2. Hodnocení se mimo požadavků stanovených v odstavci 1, dále opírá o metodické
materiály schválené Radou pro vnitřní hodnocení VŠAPs (dále jen „rada pro vnitřní
hodnocení“).

ČÁST DRUHÁ
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností VŠAPs
Čl. 5
Vnitřní hodnocení vzdělávací činnosti ve studijních programech
1. Požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti VŠAPs určují zejména:
a) zákon o vysokých školách,
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) akreditační podmínky VŠAPs,
d) studijní a zkušební řád VŠAPs.
2. Podpora rozvoje kvality vzdělávací činnosti ve studijních programech je
uskutečňována zejména prostřednictvím:
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a) hodnocení studijních programů,
b) zpětné vazby členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky, k organizaci
studia, ke studijnímu zázemí a infrastruktuře,
c) hodnocení kvalifikačních prací,
d) sledování podmínek zajištění rovného přístupu ke studiu a uplatňování absolventů
studijního programu.
3. Podkladem pro hodnocení studijních programů je vlastní hodnotící zpráva o studijním
programu předložená jeho garantem1) a pokrývající období od udělení akreditace
Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství či MŠMT Součástí zprávy
zpravidla je
a) vyhodnocení naplňování standardů studijních programů VŠAPs,
b) výsledky studentských a absolventských hodnocení,
c) vyhodnocení studentské tvůrčí činnosti anebo spolupráce s praxí,
d) výsledky hodnocení kvalifikačních prací,
e) vyhodnocení míry úspěšnosti řádného ukončení studia a uplatňování absolventů
studijního programu,
f) hodnocení pedagogického, vědeckého a technického zabezpečení studijního
programu,
g) vymezení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí dalšího rozvoje studijního
programu.
4. Údaje pro zpracování vlastní hodnotící zprávy poskytne garantovi studijního programu
vedení VŠAPs.
5. Hodnocení studijního programu provádí Rada pro vnitřní hodnocení nejméně jednou
v období platnosti jeho akreditace.
6. Vlastní hodnotící zpráva je projednána na společném jednání Rady pro vnitřní
hodnocení, garanta hodnoceného studijního programu a alespoň jednoho
akademického pracovníka, který se podílí na jeho uskutečňování. Jednání se též může
zúčastnit předseda akademické rady školy a zástupce studentů. Z jednání bude pořízen
zápis.
7. Zprávu schvaluje zasedání Akademické rady po schválení zprávy o hodnocení
studijního programu. Shrnutí jejích výsledků je publikováno ve veřejné části
internetových stránek VŠAPs.
8. Náležitosti organizace a průběhu hodnocení studijních programů stanovuje opatření
rektora, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.
9. Pravidla hodnocení kvalifikačních prací stanovuje opatření rektora, které je zveřejněno
na úřední desce) VŠAPs a ke kterému se vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení.
10. Podmínky, průběh a výsledky přijímacího řízení jsou sledovány zejména v každoroční
zprávě o přijímacím řízení.
11. Sledování průběhu a výsledků studia probíhá zejména na základě údajů ze studijního
informačního systému VŠAPs.

1)

Čl.3 odst.4 Studijního řádu
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Čl. 6
Vnitřní hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání
Hodnocení programu celoživotního vzdělávání sestává zpravidla z:
a) zpětné vazby od účastníků a absolventů ke kvalitě výuky, organizaci a zázemí
programu celoživotního vzdělávání,
b) vyjádření uskutečňovatele,
c) sledování a vyhodnocování údajů shromažďovaných zejména v rámci přípravy
výroční zprávy o činnosti VŠAPs.
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Čl. 7
Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti
Koncepční rozvoj tvůrčí činnosti je v souladu se strategickým záměrem VŠAPs
zajišťován prorektorem pro vědu a výzkum.
Příprava programů na podporu výzkumu vychází zejména z vyhodnocení
uskutečňování stávajících programů a z výsledků tvůrčí činnosti, kterých VŠAPs
dosáhla.
Zpráva o tvůrčí činnosti, zpravidla popisuje a hodnotí
a) poslání, vizi a cíle v oblasti tvůrčí činnosti,
b) strategické řízení rozvoje tvůrčí činnosti a opatření přijatá za účelem podpory
rozvoje tvůrčí činnosti,
c) propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací činností,
d) personální zabezpečení a kvalifikační růst,
e) studentskou vědeckou činnost
f) národní a mezinárodní spolupráci v tvůrčí činnosti,
g) společenský význam tvůrčí činnosti,
h) nejvýznamnější dosažené výsledky,
i) způsob a výsledky vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti,
j) silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika v oblasti tvůrčí činnosti.
Zprávu o tvůrčí činnosti VŠAPs předkládá jednou za pět let.
Zprávu o tvůrčí činnosti předkládá prorektor pro vědu a výzkum k vyjádření Radě pro
vnitřní hodnocení.
Hlavní výsledky zprávy o tvůrčí činnosti jsou zveřejněny ve veřejné části
internetových stránek VŠAPs.
Zprávy o tvůrčí činnosti slouží jako podklad pro rozvoj programu ve vztahu k přípravě
strategického záměru VŠAPs a k přípravě programu na podporu vědy a výzkumu.
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Čl. 8
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 VŠAPs,
b) využívání zdrojů (zejména personálních, finančních),
c) infrastruktura,
d) informační systém,
e) informační a poradenské služby,
f) služby v oblasti přenosu poznatků a technologií,
g) služby knihoven,
h) nakladatelská a ediční činnost,
3. Hodnocení souvisejících činností zpravidla probíhá před zahájením přípravy
strategického záměru VŠAPs. O jeho náležitostech rozhoduje rektor.
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Čl. 9
Strategický záměr, výroční hodnotící zprávy
Součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality školy jsou strategické
dokumenty, jimiž jsou zejména
a) strategický záměr VŠAPs a každoroční plán jeho realizace,2)
b) výroční zpráva o činnosti3) a výroční zpráva o hospodaření,
c) vlastní hodnotící zprávy programů předkládané garanty programů 4),
d) zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností5) (dále jen „zpráva o vnitřním hodnocení“),
Zpráva o vnitřním hodnocení 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 VŠAPs a systému zajišťování a vnitřního hodnocení
kvality6).
Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení7) je zpravidla zpracováván spolu s výroční
zprávou o činnosti VŠAPs.
Rámcové výsledky8) zprávy o vnitřním hodnocení a jejích dodatků jsou popsány
ve výroční zprávě o činnosti VŠAPs

2)

§ 9 odst. 1 písm. i) a § 42 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
§ 9 odst. 1 písm. d) a § 42 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o vysokých školách.
4)
Čl. 3 odst. 4 Studijního řádu VŠAPs
5)
§ 77b odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách.
6)
§ 85 písm. b) zákona o vysokých školách.
7)
§ 77b odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách.
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§ 21 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách.
3)
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ČÁST TŘETÍ
Činnost orgánů VŠAPs
Čl. 10
Činnost orgánů VŠAPs
1. Působnost, pravomoci a povinnosti orgánů VŠAPs v systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality VŠAPs se řídí zákonem o vysokých školách, statutem VŠAPs
a Jednacím řádem Rady pro vnitřní hodnocení VŠAPs.
2. Rektor zodpovídá za koordinací činností souvisejících se systémem zajišťování
a vnitřního hodnocení kvality.
3. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na VŠAPs je zabezpečováno tak, aby byly
naplněny požadavky zákona o vysokých školách, nařízení vlády č. 274/2016 Sb.,
o standardech pro akreditace ve vysokém školství a nařízení vlády č. 275/2016 Sb.,
o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, a vnitřních předpisů VŠAPs či opatření
rektora VŠAPs.

ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickou radou VŠAPs dne 7. 2. 2018.
2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.9)
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce ve veřejné
části internetových stánek VŠAPs.

8. 2. 2018

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
rektor

9)

§ 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách.
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