
 

  

2018 

Zpráva o vnitřním 
hodnocení kvality 

Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs) 
Kolektiv akademických pracovníků VŠAPs 



1 
 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

Postup zpracování zprávy o vnitřním hodnocení .................................................................................... 5 

Kritérium 1: VEDENÍ................................................................................................................................. 8 

Dílčí kritérium 1a: Vedoucí pracovníci zajišťují sdílení poslání a vize, sdílené hodnoty  a zásady 

etického chování a jdou příkladem ..................................................................................................... 8 

Dílčí kritérium 1b: Vedoucí pracovníci řídí výkonnost vysoké školy i rizika ...................................... 11 

Dílčí kritérium 1c: Vedoucí pracovníci řídí vztahy se zainteresovanými stranami ............................ 13 

Dílčí kritérium 1d: Vedoucí pracovníci umožňují angažovanost pracovníků ..................................... 14 

Dílčí kritérium 1e: Vedoucí pracovníci iniciují a řídí změny a zajišťují rozvoj .................................... 15 

Kritérium 2: STRATEGIE ......................................................................................................................... 17 

Dílčí kritérium 2a: VŠAPs řídí potřeby a očekávání zainteresovaných stran a monitoruje prostředí 17 

Dílčí kritérium 2b: Sledování a hodnocení interní výkonnosti .......................................................... 18 

Dílčí kritérium 2c: Tvorba strategie ................................................................................................... 19 

Dílčí kritérium 2d: Komunikace a implementace strategie ............................................................... 20 

Kritérium 3: PRACOVNÍCI ...................................................................................................................... 22 

Dílčí kritérium 3a: Personální strategie se promítá do realizace personálních činností ................... 22 

Dílčí kritérium 3b: Vzdělávání, rozvoj a hodnocení pracovníků ........................................................ 23 

Dílčí kritérium 3c: Zapojování a zmocňování pracovníků .................................................................. 24 

Dílčí kritérium 3d: Komunikace mezi pracovníky školy ..................................................................... 25 

Dílčí kritérium 3e: Pracovní podmínky a odměňování pracovníků ................................................... 26 

Kritérium 4: PARTNERSTVÍ A ZDROJE .................................................................................................... 28 

Dílčí kritérium 4a: Vztahy s externími partnery ................................................................................ 28 

Dílčí kritérium 4b: Finanční řízení ...................................................................................................... 29 

Dílčí kritérium 4c: Správa budov a dalšího hmotného majetku ........................................................ 30 

Dílčí kritérium 4d: Řízení technologií včetně IT ................................................................................. 31 

Dílčí kritérium 4e: Řízení informací a znalostí ................................................................................... 32 

Kritérium 5: PROCESY A SLUŽBY ........................................................................................................ 35 

Dílčí kritérium 5a: Řízení procesů ...................................................................................................... 35 

Dílčí kritérium 5b: Tvorba, hodnocení a zlepšování studijních programů a dalších služeb v oblasti 

vzdělávání, projektů tvůrčí činnosti a třetí role................................................................................. 36 

Dílčí kritérium 5c: Efektivní propagace studijních programů a dalších služeb v oblasti vzdělávání, 

projektů tvůrčí činnosti a třetí role ................................................................................................... 37 

Dílčí kritérium 5d: Realizace studijních programů a dalších služeb v oblasti vzdělávání a řízení 

životního cyklu studentů včetně podpory ......................................................................................... 39 

Dílčí kritérium 5e: Udržovaní dialogu se zainteresovanými stranami ............................................... 40 

Kritérium 6: ZÁKAZNÍCI, VÝSLEDKY ........................................................................................................ 43 



2 
 

Dílčí kritérium 6a: Měření vnímání studenty, dalšími zainteresovanými stranami v oblasti tvůrčí 

činnosti a třetí role ............................................................................................................................ 43 

Dílčí kritérium 6b: Měření interní výkonnosti studia, měření výsledků tvůrčí činnosti a třetí role .. 44 

Kritérium 7: PRACOVNÍCI VÝSLEDKY ..................................................................................................... 47 

Dílčí kritérium 7a: Měření vnímání vlastními pracovníky .................................................................. 47 

Dílčí kritérium 7b: Měření interní výkonnosti v personální oblasti ................................................... 48 

Kritérium 8: SPOLEČNOST VÝSLEDKY .................................................................................................... 49 

Dílčí kritérium 8a: Měření vnímání vysoké školy společností ........................................................... 49 

Dílčí kritérium 8b: Měření interní výkonnosti v oblasti společnosti ................................................. 49 

Kritérium 9: KLÍČOVÉ VÝSLEDKY ............................................................................................................ 51 

Dílčí kritérium 9a: Měření klíčových strategických výsledků............................................................. 51 

Dílčí kritérium 9b: Měření hlavních interních výsledků ..................................................................... 53 

 

  



3 
 

Úvod 

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně (VŠAPs) zahájila svou činnost na základě státního 

souhlasu dne 16. května 2011 a akreditací MŠMT dne 5. května 2014 byla schválena kombinovaná 

forma studia. VŠAPs je soukromá vysoká škola, zřízená za účelem poskytování vysokoškolského 

vzdělávání. Jde o neuniverzitní typ vysoké školy. V současné době má akreditovaný v prezenčním  

a kombinovaném studiu tříletý bakalářský studijní obor „Personální a interkulturní management“  

v rámci studijního programu Humanitní studia. 

 

Právní postavení:  

Soukromá vysoká škola, právnická osoba (společnost s ručením omezeným).  

 

 

Tato zpráva byla schválena Radou pro vnitřní hodnocení VŠAPs dne 29. 8. 2018 

Tato zpráva byla projednána Akademickou radou VŠAPs dne 10. 10. 2018 
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Postup zpracování zprávy o vnitřním hodnocení 

Tato zpráva o vnitřním hodnocení kvality je vytvořena na základě výsledků prvního vnitřního 

hodnocení kvality, které bylo na VŠAPs provedeno v průběhu let 2017–2018. Komplexní vnitřní 

hodnocení kvality je klíčovou součástí vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností.  Pravidla hodnocení jsou popsána ve vnitřních předpisech „Pravidla vnitřního 

hodnocení kvality“ a opírají se o „Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení“. Tato zpráva byla 

vypracována členy týmu Rady pro vnitřní hodnocení a schválena rektorem VŠAPs.  

Členové Rady pro vnitřní hodnocení, jmenovaní na zasedání Akademické rady VŠAPs dne 14. 9. 2016: 

 Předseda – PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs  

 Odborní členové rady – Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.; PhDr. Eva Drlíková, CSc.; Mgr. 
Antonín Slabý, Ph.D.; PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., PhDr. Diana Černohorská, Ph.D. 

 Zástupce studentů: Petra Kvapilová (studentka denního studia) 

Na zasedání Akademické rady VŠAPs dne 7. 6. 2017 byla kooptována do Rady pro vnitřní hodnocení 

PhDr. Jitka Medzihorská a na zasedání Akademické rady VŠAPs dne 7. 2. 2018 byla kooptována  

Ing. Mgr. Irena Konečná. 

Cílem hodnocení je zhodnocení všech oblastí činnosti (vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností), výběr priorit pro další rozvoj a následná implementace dalších kroků do praxe.  

  

Metodika vnitřního hodnocení kvality je založena na struktuře METODIKY KOMPLEXNÍHO 

HODNOCENÍ KVALITY ITV/VŠ. Model je založen na principu sebehodnocení předpokladů (1. – 5.)  

a výsledků (6. – 9.) 

Pomocí devíti kritérií se hodnotí:  

1. Vedení: Jak se vedoucí pracovníci osobně zasazují o rozvoj VŠAPs ve všech důležitých oblastech. 

2. Strategie: Jak VŠAPs pracuje a komunikuje svoji strategii.  

3. Pracovníci: Jak jsou na VŠAPs vybíráni, hodnoceni, motivováni a rozvíjeni pracovníci, jak je o ně 

pečováno a jak probíhá komunikace s nimi.  

4. Partnerství a zdroje: Jak VŠAPs buduje partnerství se zainteresovanými stranami, jak řídí finance, 

budovy, IT a další technologie a informace.  

5. Procesy, výrobky a služby: Jaké hlavní služby VŠAPs poskytuje a jakým způsobem probíhá jejich 

realizace, propagace a jak řídí vztahy se zainteresovanými stranami uvedených služeb.  
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6. Zákazníci výsledky: Jak je na VŠAPs měřena spokojenost (a další ukazatele) u zainteresovaných 

stran.  

7. Pracovníci výsledky: Jak VŠAPs měří spokojenost zaměstnanců a další ukazatele zaměřené na 

zaměstnance.  

8. Společnost výsledky: Jak VŠAPs měří vnímání školy okolní společností. 

9. Ekonomické (klíčové) výsledky: Jak VŠAPs měří hlavní výsledky naplňování jejího poslání a 

strategie.  

  

Celý model, skládající se z výše popsaných devíti kritérií, byl adaptován na velikost školy. Pro každou 

oblast byl formulován očekávaný standard, který je v souladu s původními definicemi kritérií. 

Očekávaný standard je chápán jako standard excelentní univerzity, není to tedy standard minimálních 

požadavků, ale standard aspirativní. Každá oblast má svého garanta z řad vedení vysoké školy. 

Hodnotící rámec byl harmonizován s METODIKOU KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ KVALITY ITV/VŠ, 

uzpůsoben situaci na VŠAPs. Souhrnný výsledek hodnocení je přiložen, viz příloha č. 1.  

 

Postup hodnocení na VŠAPs byl následující:  

I. Tým se seznámil s popisem standardů dle metodiky METODIKA KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ 

KVALITY ITV/VŠ v každé oblasti a jako tým společně prodiskutoval, jak dané oblasti rozumí a 

navrhl očekávané standardy, korespondující s reálnou situací na VŠAPs.  

II. Tým shromáždil dostupné důkazy dokumentující současný stav v dané oblasti. Důkazy musely 

být objektivně existující, uváděny byly příklady vnitřní legislativy, sledované ukazatele a jejich 

konkrétní výsledky, průzkumy a jejich výsledky, apod. 

III. Na základě důkazů tým stručně slovně popsal současný stav.  

IV. Jako tým se potom hodnotitelé shodli na tom, zda a co je v dané oblasti silná stránka školy a co 

je třeba v dané oblasti zlepšit.  

V. Hodnotitelé se jako tým shodli na hodnocení stavu a přiřadili odpovídající stupeň:  

● Nemáme zavedeno (4) 

● Máme navržen postup a částečně děláme (3) 

● Máme plně zaveden standardní postup (2) 

● Hodnotíme a zlepšujeme standardní postup (1) 
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Stupeň hodnocení je vodítkem pro následný výběr priorit pro další kroky.                 

VI. Dále se hodnotitelé shodli obdobným způsobem na hodnocení důležitosti a přiřadili 

přednastavený stupeň. Jedná se o důležitost dané oblasti pro dlouhodobý úspěch školy.  

 

Hodnotitelé vybrali stupeň důležitosti:   

● Nízká (1) 

● Střední (2) 

● Vysoká (3) 

 

Výsledky hodnocení a práce s nimi:  

Na základě vzájemné závislosti mezi hodnocením stavu a hodnocením důležitosti, které provedl tým 

hodnotitelů, byl každé z oblastí přiřazen rating (bodové hodnocení). Výsledný stupeň je součinem 

hodnocení stavu a stupněm důležitosti. Bodová stupnice je od 1 do 12, přičemž 12 značí kritický stav 

dané oblasti, u které je potřeba okamžitě začít se zlepšováním, naopak oblast s ratingem 1 se řešit 

nemusí vůbec.  

V dokumentu jsou oblasti označeny jako zelené pásmo při hodnocení na bodové stupnici 1-4, žluté 

pásmo 5-8 a červené pásmo 9-12.  

Monitoring plnění dílčích opatření je navázán na monitoring strategického plánu rozvoje. Byl zaveden 

reporting o jeho plnění v oblastech odpovědnosti. Proces komplexního hodnocení a výsledky 

hodnocení jsou součástí přípravy a hodnocení účinnosti strategií školy.  
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Kritérium 1: VEDENÍ  

Definice:  

Excelentní vysoké školy mají vůdčí osobnosti, formující a poté i naplňující budoucnost, když zároveň 

vystupují jako modelové vzory při dodržování hodnot, etiky a vzájemné důvěry. Jsou však  

i natolik flexibilní, aby umožnili vysoké škole předvídat budoucí trendy vývoje a rychle reagovat  

na nejrůznější podněty v zájmu zajištění trvalého úspěchu vysoké školy. 

 

Dílčí kritérium 1a: Vedoucí pracovníci zajišťují sdílení poslání a vize, sdílené hodnoty  
a zásady etického chování a jdou příkladem 

Očekávaný standard: Vedoucí pracovníci VŠAPs (rektor, prorektoři a tajemníci) zajišťují, že VŠAPs má 

vizi budoucnosti sdílenou pracovníky. Vedoucí pracovníci se s touto vizí identifikují, veřejně ji sdělují a 

vysvětlují akademické obci i zainteresovaným stranám. Vedoucí pracovníci zajišťují sdílení zásad 

etického chování a zasazují se o jejich dodržování. Dojde-li k porušení etických zásad, jsou odhalena  

a jejich porušení řešena. Vedoucí pracovníci jdou příkladem.  

Popis současného stavu: Vedení VŠAPs tvoří rektor, tři prorektoři (prorektorka pro studijní  

a pedagogickou činnost, prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost, prorektorka pro rozvoj  

a vnější vztahy) a dva tajemníci.  

Vysoká škola má formulovanou misi, vizi i klíčové hodnoty. Kontinuálně rozvíjí vizi formulovanou  

ve strategických dokumentech v předchozích obdobích. Formulace vize je výsledkem činnosti vedení 

VŠAPs a dalších akademických pracovníků. Vůdčí osobnosti se podílejí na rozvoji vize, mise a hodnot 

školy. Hodnoty, vize a mise školy jsou součástí dlouhodobého strategického záměru. 

Výkonnou součástí vedení školy je 

Kolegium rektora, které tvoří rektor, tři 

uvedení prorektoři, vědecký tajemník, 

tajemnice školy a metodička školy. Mezi 

vůdčí osobnosti školy patří spolu 

s vedením školy další graduovaní a 

zkušení pracovníci, především prof. Pitra, 

doc. Tyrlík, dr. Kuška, dr. Černohorská a 

dr. Svoboda. Kompetence a odpověd-

nosti jsou vymezeny v dokumentu PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ 

KVALITY Vysoké školy aplikované psychologie.  

Hodnoty VŠAPs: 

1. Úcta a odpovědnost k trvale udržitelnému životu 

a rozvoji / trvalá udržitelnost 

2. Respekt k člověku, jedinečnosti a rozmanitosti  

3. Akademické svobody 

4. Pospolitost 

5. Aplikace vědeckých poznatků  

6. Vysoká profesionalita a praktické zaměření 
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Vůdčí osobnosti školy jednají jako vzory v mnoha oblastech a kompetencích. Jsou vzory v odbornosti 

a vzdělanosti, uplatňování etických principů a norem i v pracovitosti, v kvalitě, úrovni a rozsahu 

publikační činnosti.  

Škola stojí na hodnotách, které vedení definovalo jako klíčové pro její praktickou, ale i vzdělávací 

činnost. Jako formu komunikace hodnot jsme zvolili jejich prezentaci v učebnách VŠAPs. 

Mise školy vyjadřuje, že vedení školy se cítí úzce spjato s regionem, kde se škola nachází. Vedení školy 

usiluje o provázání činností školy, jak s praxí v okolí působících firem, tak i s životem města a kraje. 

V souladu s misí si vedení klade za cíl 

především:  

1. vytvářet podmínky pro rozvoj 

osobnosti každého studenta jako sebevědo-

mého a samostatného jedince se schopnostmi 

organizování, řízení a týmové spolupráce; 

2. rozšiřovat dosažené poznání a zpro-

středkovávat je vědecké a širší veřejnosti 

k odborným i k aplikačním účelům; 

3. trvale sledovat trendy vývoje společnosti, trhu práce a podnikatelského prostředí ve vztahu 

ke kompetencím absolventů; 

4. poskytovat poradenské, komunikační a prezentační poznatky a dovednosti studentům i širší 

veřejnost v rámci programů CŽV; 

5. být inkluzivní a vycházet vstříc všem zájemcům o studium; 

6. přibližovat a využívat vědecké poznatky v praktické rovině; 

7. přispívat svými výsledky k výzkumné a další tvůrčí činnosti a k vytváření a rozvoji 

akreditovaných studijních programů;  

8. získávat granty pro profesní, pedagogický a výzkumný rozvoj školy;  

9. realizovat vzdělávání, výzkum a vědecké bádání ve spolupráci s dalšími vysokými školami, 

vědeckými a profesními institucemi a dalšími partnerskými společnostmi; 

10. rozvíjet mezinárodní spolupráci a podporovat mobilitu členů akademické obce, včetně 

studentů školy; 

11. spolupracovat s Hospodářskou komorou, Českou manažerskou asociací, Svazem průmyslu a 

dopravy a dalšími profesními organizacemi; 

12. být inspirující komunitou, řešící celospolečenská a regionální témata v oblasti managementu, 

leadershipu a personalistiky, interkulturality a psychologických kompetencí. 

MISE – poslání: 

Posláním Vysoké školy aplikované psychologie je 

vzdělávat studenty v atmosféře respektu, akade-

mických svobod, pospolitosti a tvořivosti v oblasti 

psychologie, managementu a personalistiky a dále 

rozvíjet kompetence umožňující jejich zaměstna-

telnost a současně vedoucí k ekonomické prospe-

ritě a sociálnímu rozvoji České republiky, primárně 

Ústeckého kraje. Škola přináší přidanou hodnotu 

v interkulturních komunikačních kompetencích. 

Tím nadále přispívá ke kultivaci regionu. 
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VIZE 

Být vysokou školou první volby pro zájemce o 

studium aplikovaných společensko-vědních disciplín. 

Konstituovat nové bakalářské a magisterské studijní 

programy pro management osobnostního a profes-

ního rozvoje a poradenství a další programy zamě-

řené na oblasti, které se postupně stávají aktuální 

pro další rozvoj společnosti.  

Být významným vzdělávacím a poradenským praco-

vištěm působícím v Litoměřickém regionu a Ústec-

kém kraji uplatňujícím aplikace současné úrovně 

vědeckého poznání.  

Být moderní pospolitou akademickou komunitou 

s respektem k rozmanitosti i jedinečnosti. 

Vytvářet vztahy mezinárodní spolupráce v rámci 

mobility akademických pracovníků a studentů.  

 

Definovanou vizi má VŠAPs od svého 

založení.  

V roce 2017 byla vize aktualizována 

v dokumentu Strategického záměru školy a 

odráží tedy směřování školy v dalším 

období.  

Vize i mise školy jsou projednávány 

Akademickou radou i pedagogickými 

shromážděními a lze konstatovat, že vedení 

i klíčoví akademičtí pracovníci tuto vizi a 

misi znají.  

Etické principy a zásady pro jejich 

dodržování jsou stanoveny v dokumentu 

Etický kodex, na kterém se podíleli vedoucí pracovníci a který byl schválen Akademickou radou a byli 

s ním seznámeni pedagogové. Studentům je kodex k dispozici na google disku. Jak hodnoty vymezené 

ve Strategickém záměru, tak ty vymezené v Etickém kodexu, nemají charakter právního předpisu. 

Dodržování etických zásad studentů je sledováno průběžně v rámci vzdělávacího procesu. Případné 

neetické chování pedagogů vůči studentům by bylo řešeno při projednávání výsledků studentského 

hodnocení kvality výuky. Studenti také mají možnost anonymně sdělovat jakékoli informace vedení 

prostřednictvím schránky „Napište nám“. Pro odhalování případného plagiátorství v kvalifikačních 

pracích studentů je využívána platforma Odevzdej.cz. Disciplinární řád pro studenty je schváleným 

vnitřním předpisem. Disciplinární přestupky řeší jmenovaná Disciplinární komise. 

Zdroje informací:  

 Statut VŠAPs: čl. 4–12 (odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing ) 

 Výroční zpráva 2017: Regionální působení (str. 1), Vize školy (str. 3); Textová část: odst. 1 písm. 

e, odst. 9 písm. a  
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf ) 

 Plán realizace strategického záměru na rok 2018: str. 3–15  
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf ) 

 Plán realizace strategického záměru na rok 2019: str. 2–13  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf ) 

 Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 a aktualizace na rok 2016: Preambule (str. 3), 
Internacionalizace (str. 10)  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf) 

 Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality VŠAPs: str. 1–6  
(odkaz:  https://drive.google.com/file/d/1LgX0-b-CzhRy2qWGDAMAsLhsTK18yHAQ/view?usp=sharing) 

 Etický kodex: str. 1–3 (odkaz: https://drive.google.com/file/d/14Rf5cFD15SwiH7iHWhWLF-WuuuCxJPZx/view?usp=sharing)  
 Disciplinární řád: čl. 2–8 (odkaz http://www.vsaps.cz/data/2016/05/03/11/12_disciplinarni_rad_vsaps.pdf ) 
 Revidovaný Disciplinární řád zaslaný k registraci na MŠMT 

 (odkaz: https://drive.google.com/file/d/1364Sxad-DCT2SVAomJA8dAX0YkbPHMZw/view?usp=sharing)  

https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf
https://drive.google.com/file/d/14Rf5cFD15SwiH7iHWhWLF-WuuuCxJPZx/view?usp=sharing
http://www.vsaps.cz/data/2016/05/03/11/12_disciplinarni_rad_vsaps.pdf
https://drive.google.com/file/d/1364Sxad-DCT2SVAomJA8dAX0YkbPHMZw/view?usp=sharing
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Silné stránky:   

Vize i mise školy jsou projednávány Akademickou radou i pedagogickými shromážděními. Standardně 

jsou naplňovány postupy při řešení disciplinárních přestupků. 

Co je třeba zlepšit:  

Sdělování vize i mise, směrem dovnitř i navenek, jasně a srozumitelně při všech (především 

oficiálních) příležitostech a za využití všech dostupných prostředků. Užívání vhodných nástrojů za 

účelem zjišťování úrovně sdílení vize pracovníky VŠAPs. Zároveň ověřovat porozumění a uplatňování 

zásad Etického kodexu.  

Zavedení procesu pro využívání placené verze antiplagiátorského programu. 

Opatření na rok 2019:   

Na setkání vedení a Akademické rady VŠAPs opakovaně zdůrazňovat a vysvětlovat členům 

pedagogického sboru misi a vizi VŠAPs a zjišťovat, jakým způsobem je aplikují ve své práci a dále 

komunikují.  

Na setkání vedení a Akademické rady opakovaně zdůrazňovat a vysvětlovat členům pedagogického 

sboru hodnoty a zásady etického chování, zakotvené v Etickém kodexu VŠAPs a zjišťovat, jakým 

způsobem je aplikují ve své práci a dále komunikují.  

Sdílet misi a vizi na webových stránkách a také na nástěnkách v budově školy.  

Zakoupení licence pro využívání antiplagiátorského programu pro závěrečné práce studentů, vydání 

směrnice upravující postup při jeho využívání. 

 

Dílčí kritérium 1b: Vedoucí pracovníci řídí výkonnost vysoké školy i rizika 

Očekávaný standard: Vedoucí pracovníci definují cíle, pravidelně hodnotí jejich plnění pomocí sady 

ukazatelů a iniciují potřebné kroky k dosažení a udržení požadované výkonnosti vysoké školy. 

Vedoucí pracovníci řídí rizika systematicky. 

 

Popis současného stavu: Vedení školy se soustřeďuje na oblasti, které umožňují dodávat hlavní 

produkty školy. Jde o následující procesy:  

- Akreditované vzdělávání; 

- Celoživotní vzdělávání; 
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- Výzkum; 

- Spolupráce s praxí. 

Tyto oblasti jsou řízeny pomocí vnitřních dokumentů a rozdělením odpovědností mezi vedoucí 

zaměstnance školy. Vedení školy bylo rozšířeno o další prorektory. Prvním prorektorem je Mgr. Ing. 

Irena Konečná, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, jejíž funkce je součástí organizační 

struktury od založení školy. Druhým prorektorem je PhDr., PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. s kompetencemi a 

pověřením výkonu činnosti prorektora pro vědeckou a výzkumnou činnost.  Vědecký tajemník, PhDr. 

Jan Lepeška, Ph.D., byl se svou agendou organizačně a věcně zařazen do působnosti uvedeného 

prorektora. Třetím prorektorem je doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., s kompetencemi výkonu 

činnosti prorektorky pro rozvoj a vnější vztahy.  

Vedení VŠAPs sleduje dlouhodobě výkonnost školy a jako klíčové znaky výkonnosti identifikovalo 

následující ukazatele:  

 počet studentů,  

 kvalita péče o studenty,  

 publikační činnost odborných pracovníků a vydávání vlastních publikací a časopisů, 

 získávání grantů pro rozšiřování výzkumné a výukové činnosti. 

Tyto ukazatele jsou vyhodnocovány pravidelně vedením vysoké školy i dalšími orgány (Kolegiem 

rektora, Akademickou radou). V současnosti nejsou rizika řízena systémově. Jsou ošetřena rizika 

provozního charakteru a rizika týkající se zabezpečení výuky, např. personálního zabezpečení, 

bezpečnosti, ochrany dat a majetku.  

Zdroje informací: 

 Výroční zpráva 2017: Ediční činnost (str. 6–7), Propojení s praxí (str. 7); Textová část: odst. 2 
písm. a, písm. b, odst. 3 písm. a–h, odst. 8 písm. a–g  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf ) 

 Statut VŠAPs: čl. 6–8  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing ) 

 Plán realizace strategického záměru na rok 2018: str. 3–15  
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf ) 

 Plán realizace strategického záměru na rok 2019: str. 2–13 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf ) 

 Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 a aktualizace na rok 2016:  Prioritní cíle Dlouhodobého 

záměru VŠAPs na roky 2016–2020 (str. 4–5), Zajišťování kvality (str. 6–7), Kvalitní a relevantní 

výzkum, vývoj a inovace (str. 12), Rozhodování založené na datech (str. 14)  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf) 

 Zápisy z jednání Kolegia rektora a Akademické rady (interní dokumenty) 
 

Silné stránky:  

Jsou definována kritéria (ukazatele) výkonnosti školy jako celku.  

http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf
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Co je třeba zlepšit:  

Kontrolu stanovených cílů provádět systematicky v předem stanovených termínech. Je nutné 

definovat a zavést systém řízení rizik.  

Opatření na rok 2019:  

Stanovení termínu vyhodnocování ukazatelů výkonnosti VŠAPs. 

Audit řízení rizik a návrh systémového procesu jejich řízení.  

 

Dílčí kritérium 1c: Vedoucí pracovníci řídí vztahy se zainteresovanými stranami 

Očekávaný standard: Vedoucí pracovníci se zasazují o to, aby zainteresované strany byly přesně 

vymezeny. Vedoucí pracovníci mají stanovenu osobní odpovědnost za udržování a řízení vztahů se 

zainteresovanými stranami a osobně se ve vztahu angažují.  

Popis současného stavu: Vůdčí osobnosti aktivně spolupracují s externími zainteresovanými stranami 

jak po odborné stránce, tak po stránce profesní, regionální a společenské. 

Jako zainteresované strany byly vedením školy identifikovány tyto zájmové skupiny: 

1. Studenti;  

2. Střední školy, ze kterých přicházejí studenti na VŠAPs a další střední školy; 

3. Rodiče; 

4. Potenciální zaměstnavatelé absolventů; 

5. Představitelé regionu a zástupci dalších institucí a firem. 

Prakticky všechny vůdčí osobnosti jsou členy odborných a profesních (stavovských) organizací, ve 

kterých uplatňují zájmy VŠAPs. Jsou to mj. ČMPS, Unie psychologických asociací, Česká asociace 

psychologů práce a organizace, kde působí rektor vysoké školy jako místopředseda. Je současně 

akreditovaný europsycholog a mentor. Aktivně působí rovněž v Hospodářské komoře a v České 

manažerské asociaci. Aktivní spolupráce je rovněž zajišťována s municipalitou na úrovni města 

Terezína a Litoměřic a také v rámci širšího regionu a Ústeckého kraje.  Jednotliví členové vedení 

dlouhodobě vytvářejí a udržují vztahy s výrobními, obchodními a dalšími firmami, organizacemi a 

institucemi, které tvoří síť potencionálních partnerů školy.  Některé z partnerských organizací slouží 

jako místa, kde studenti v průběhu studia absolvují předepsané exkurze, stáže a praxe. Škola má 

s těmito subjekty uzavřeno 17 partnerských smluv, které byly uzavřeny v letech 2017 -2018, aby daly 

rámec ve většině případů již dlouhodobě probíhající spolupráci. 

Spolupráce je založena na přípravě projektů a řešení projektů, dotazníků, diseminaci materiálů. 

VŠAPs také nabízí kurzy a semináře pro zájemce z praxe a spolupráci s firmami v oblasti výzkumu. 
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Představitelé VŠAPs jsou v pravidelném kontaktu s představiteli státní správy a zástupci firem v 

Ústeckém kraji. Pro řízení vnějších vztahů byla zřízena v r. 2006 pozice prorektora pro rozvoj a vnější 

vztahy. Navazuje kontakty a domlouvá spoluúčast na akcích, kde škola může aktivně participovat i se 

zahraničními subjekty, vysokými školami a ústavy. Další odpovědnosti v rámci vztahů se 

zainteresovanými stranami jsou však vymezeny zatím málo konkrétně. Hodnocení výsledků vztahů se 

zainteresovanými stranami je součástí Výročních zpráv o činnosti vysoké školy. Měřítkem této 

činnosti je v současnosti počet bilaterálních smluv o spolupráci.  

Zdroje informací:  

 Výroční zpráva 2017: Regionální působení (str. 1), Zahraniční spolupráce (str. 6), Ediční činnost 

(str. 6–7), Propojení s praxí (str. 7), Akademičtí pracovníci (str. 9); Textová část: odst. 4 písm. a, 

písm. c, odst. 7 písm. a, odst. 8 písm. a, písm. e, písm. f, odst. 10 písm. a, odst. 11 písm. a 
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf ) 

 Statut VŠAPs: čl. 8 odst. 1–3  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing ) 

 Bilaterální smlouvy o spolupráci  
(odkaz https://drive.google.com/drive/folders/1V4-lkjAOpL0wCBio4Fam2OxEddPHlJCF?usp=sharing)  

 

Silné stránky:  

Jsou využívány individuální kontakty a osobní vazby k navazování a zlepšování vztahů se 

zainteresovanými stranami. Existují dlouhodobé aktivní vazby se zainteresovanými stranami 

(uzavření 17 bilaterálních smluv). 

Co je třeba zlepšit:  

Průběh spolupráce se zainteresovanými stranami by měl být systematicky přezkoumáván. Důležité je 

nadefinování odpovědnosti a procesu navazování a řízení vztahů se zainteresovanými stranami. Je 

také nutné postupně dále rozšiřovat síť partnerských organizací.  

Opatření na rok 2019:  

Vymezení zodpovědnosti členů vedení v oblasti péče o kontakty se zainteresovanými stranami. 

Nastavit další měřitelná kritéria pro hodnocení spolupráce se zainteresovanými stranami 

 

Dílčí kritérium 1d: Vedoucí pracovníci umožňují angažovanost pracovníků 

Očekávaný standard:  Vedoucí pracovníci podporují pracovníky při plnění a dosahování stanovených 

cílů a vhodnými prostředky je k tomu motivují, uznávají a odměňují jejich úsilí a úspěchy. 

Popis současného stavu: Vedoucí pracovníci VŠAPs vytvářejí možnosti a příležitosti, které pomáhají 

generovat nové nápady a způsoby myšlení tak, aby garantovali rozvoj VŠAPs. Tato činnost probíhá 

průběžně a cyklicky se projevuje např. účastí všech pedagogických i organizačně administrativních 

http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V4-lkjAOpL0wCBio4Fam2OxEddPHlJCF?usp=sharing
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pracovníků na pravidelných pedagogických poradách a dalších akcích a jednáních školy. To umožňuje 

postupně optimalizovat procesy. Výsledky jsou hodnoceny a oceňovány na zasedání Kolegia rektora, 

na setkání pedagogů a na Akademické radě. V oblasti zajištění vzdělávacího procesu jsou pedagogové 

seznámeni s kritérii hodnocení výkonnosti. Nastavená kritéria výkonu v oblasti vzdělávacího procesu 

se týkají konkrétních úkonů a jsou na ně navázány finanční odměny. V pravidelné evaluaci jsou 

pravidelně vyhodnocována kritéria popisující funkčnost a efektivitu vzdělávacího procesu jako celku. 

Doposud nebyla tato data využívána jako podklad do motivačního systému, ani nebyla stanovena 

další kritéria hodnocení v oblasti tvůrčí a výzkumné činnosti. Nepodařilo se také na tyto činnosti 

získat prostředky formou grantů.  

Zdroje informací:  

 Výroční zpráva 2017: odst. 9 písm. a  
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf ) 

 Vnitřní mzdový předpis VŠAPs  (odkaz https://drive.google.com/file/d/1goggFTQmVlwbcR7VjgKg_ijPOcD730a_/view?usp=sharing) 
a aktualizace Vnitřního mzdového předpisu, připravená ke schválení Akademickou radou a 
následně k podání registrace na MŠMT (odkaz: https://drive.google.com/file/d/1pvoPA82-bq8HslrKcZSHrOQ7_2cwFwjM/view?usp=sharing)  

 

Silné stránky:  

V oblasti zajištění vzdělávacího procesu jsou pedagogové seznámeni s kritérii hodnocení výkonnosti. 

Co je třeba zlepšit:  

Je potřeba ještě výrazněji informovat o významných výsledcích pracovníků. Intenzivně pracovat na 

získávání prostředků pro výzkumnou a inovační činnost a vytvořit motivační systém pro uvedenou 

oblast. 

Opatření na rok 2019:  

Monitorování možností grantové podpory, podání alespoň 1 žádosti o podporu na tvůrčí a 

výzkumnou činnosti. 

 

Dílčí kritérium 1e: Vedoucí pracovníci iniciují a řídí změny a zajišťují rozvoj 

Očekávaný standard: Vedoucí pracovníci podporují pracovníky v tom, aby navrhovali změny, a sami 

změny navrhují. Vedoucí pracovníci tyto navrhované změny hodnotí a vybírají nejdůležitější návrhy, 

přidělují zdroje na jejich realizaci a změny efektivně řídí. Vedoucí pracovníci také propagují a 

podporují rovné příležitosti a rozmanitost. 

Popis současného stavu: Vedoucí pracovníci zajišťují flexibilitu VŠAPs a efektivně řídí její změny tím, 

že zkoumají a předvídají rozvojové trendy a vývoj v okolí. Příkladem jsou rozšiřující se nová výuková 

http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/1goggFTQmVlwbcR7VjgKg_ijPOcD730a_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvoPA82-bq8HslrKcZSHrOQ7_2cwFwjM/view?usp=sharing
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témata akreditovaných kurzů v rámci CŽV a umožnění studia certifikovaných kurzů jednotlivých 

segmentů studijního programu ve formátu CŽV. VŠAPs poskytuje v rámci CŽV čtyři možnosti 

absolvování vybraných předmětů. Tyto flexibilní programy jsou zakončeny certifikátem ve zvolené 

oblasti.  

Na poptávky zákazníků z řad studentů vedení VŠAPs reagovalo úpravami studijního programu pro 

potřeby reakreditace, kde je např. ve větší míře nově uplatňováno hlubší propojení s praxí (aplikace 

poznatků v praxi pomocí projektů, využívání moderních technologií, videí a jejich zveřejňování, 

zpětná vazba a její dopad na realizované změny). Vedoucí pracovníci prokazují schopnost přijímat 

jasná a včasná rozhodnutí dle dostupných informací a předchozích zkušeností. Ty byly uplatněny 

např. při přípravě dalších akreditovaných studijních programů a přípravě reakreditace stávajícího 

studijního programu.  

V roce 2018 byl proveden interní audit vzdělávacích procesů a na základě zpětné vazby a návrhů od 

pracovníků studijního oddělení i studentů byly navrženy a realizovány úpravy v procesech 

komunikace, archivace a dalších. Příkladem je např. odstranění papírové formy indexu a zavedení 

aplikace Procesoid pro řízení procesů.   

Ke sdílení zpětné vazby a námětů byly opakovaně vyzýváni i pedagogové na pravidelných poradách a 

prostřednictvím elektronických dotazníků.  

Zdroje informací:  

 Výroční zpráva 2017: odst. 2 písm. a, písm. b, odst. 8 písm. a 
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf ) 

 Řád celoživotního vzdělávání: odst. 3–9  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1-t-xntva9I7ABGG5mjd_G8hpLXiMBPEX/view?usp=sharing)   

 Aplikace Procesoid (interní systém pro řízení procesů) 
 

Silné stránky:  

Realizace auditu činností souvisejících se vzdělávacími a dalšími procesy na VŠAPs. Nastavení a 

implementace procesů a změn v roce 2018. 

Co je třeba zlepšit:  

Zapojení širšího spektra zaměstnanců VŠAPs do navrhování a implementace změn. 

Opatření na rok 2019:  

Zapojení vybraných pracovníků VŠAPs do Inovační laboratoře. 

  

http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-t-xntva9I7ABGG5mjd_G8hpLXiMBPEX/view?usp=sharing
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Kritérium 2: STRATEGIE  
Definice: Excelentní vysoké školy uplatňují svou misi a vizi vypracováním strategie zaměřené na 

zainteresované strany. Politiky, plány, cíle a procesy jsou rozvíjeny a šířeny tak, aby umožnily 

naplňování této strategie. 

 

Dílčí kritérium 2a: VŠAPs řídí potřeby a očekávání zainteresovaných stran a monitoruje 

prostředí 

Očekávaný standard: VŠAPs systematicky sleduje, shromažďuje informace o zainteresovaných 

stranách (potřebách a očekávání i širšího vnějšího prostředí, např.: demografický, ekonomický a 

technologický vývoj nebo změny právních předpisů a konkurenčního prostředí). Sebrané informace 

slouží jako podklad pro tvorbu a aktualizaci strategie. 

Popis současného stavu: Informace o zainteresovaných stranách jsou sbírány formou osobních 

rozhovorů s dlouhodobými partnery školy. Zástupci zainteresovaných stran jsou členy Akademické 

rady VŠAPs. Vybrané zainteresované strany jsou uváděny ve výročních zprávách o činnosti VŠAPs. 

Informace o vnějším prostředí jsou sbírány a vyhodnocovány nesystematicky. Dosavadní přístupy ke 

sběru a vyhodnocování informací o potřebách a očekáváních jednotlivých zainteresovaných stran 

jsou popsány v rámci popisu dílčího kritéria 1c. Relevantní informace slouží jako podklad pro tvorbu 

strategie.  Strategie a strategické cíle jsou vedením VŠAPs formulovány ve zvláštním dokumentu, tzv. 

Dlouhodobém záměru VŠAPs pro r. 2020 – 2030. Tento dokument je také k dispozici na webu VŠAPs. 

Dlouhodobý záměr VŠAPs pro r. 2020 – 2030 také zohledňuje dlouhodobé záměry kraje, města a 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tzv. Boloňské deklarace apod., takže reaguje i na 

požadavky jiných zainteresovaných stran. 

V roce 2017–2018 se škola podílela na výzkumu Očekávání zaměstnavatelů na kompetence 

absolventů VŠ /spolupráce s Paneurópskou vysokou školou v Bratislavě/, který umožnil získat 

relevantní informace o nárocích zaměstnavatelů na absolventy.  

Zdroje informací:  

 Výroční zpráva 2017: Strategické cíle (str. 4); Textová část: odst. 1 písm. c 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

 Výroční zpráva 2016: Strategické cíle (str. 3) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2017/07/03/07/vsaps_vyrocni_zprava_2016.pdf) 

 Výroční zpráva 2015: Strategické cíle: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/08/13/09/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2015.pdf) 

 Výroční zpráva 2014: Strategické cíle: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf) 

Výroční zpráva 2013: Strategické cíle: odst. 15  
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf) 

 Plán realizace strategického záměru na rok 2018: str. 3–15 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf) 

 

http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf
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 Plán realizace strategického záměru na rok 2019: str. 2–13 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf) 

 Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 a aktualizace na rok 2016: str. 3–15  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf) 

 
Silné stránky:   

Strategie je pravidelně aktualizována. 

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné systematičtěji sbírat a vyhodnocovat informace o zainteresovaných stranách i vnějším 

prostředí.  

Opatření na rok 2019:  

Zavést systematický sběr dat o okolí školy a jejich vyhodnocování. Komunikovat výsledky výzkumu 

„Očekávání zaměstnavatelů na kompetence absolventů“ s respondenty. 

 

Dílčí kritérium 2b: Sledování a hodnocení interní výkonnosti 

Očekávaný standard: VŠAPs systematicky sleduje a analyzuje informace o vnitřní výkonnosti a 

kapacitě školy. Nashromážděné informace následně slouží jako podklad pro tvorbu a aktualizaci 

strategie. 

Popis současného stavu: Tvorba a úpravy strategického směrování vysoké školy ovlivňují mnohé 

vnitřní faktory, které jsou představeny v popisu kritérií 5 až 9 a které také korespondují s ukazateli, 

sledovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dosud byly pravidelně shromažďovány 

informace o kapacitě a vnitřní výkonnosti potřebné k dílčím operativním rozhodnutím a tyto 

informace pak byly využívány i pro tvorbu strategie v pravidelných intervalech. Vzhledem k velikosti 

školy tento přístup byl doposud dostačující, s narůstajícím počtem studentů je však stále více nutné 

plánovat v dlouhodobém horizontu a vyhodnocovat údaje o interní výkonnosti. V roce 2018 proto 

byla učiněna opatření k širšímu využívání informačního systému MOGGIS, designován a následně 

připraven proces pro dlouhodobé plánování. 

Vedení VŠAPs v této souvislosti identifikovalo následující kritické faktory úspěšnosti naší strategie: 

 kvalifikovaný a motivovaný kolektiv pracovníků, 

 efektivní finanční řízení,  

 spokojenost a loajalita zainteresovaných stran. 

Jednotná strategie VŠAPs není dosud rozpracována do dílčích politik vzhledem k velikosti VŠAPs. 

Praktické naplňování strategie je garantováno prostřednictvím procesů (blíže viz popis v rámci dílčího 

http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf
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kritéria 5), jež ve svém komplexu představují celkový systém řízení vysoké školy (viz popis dílčího 

kritéria 1b).  

 

Zdroje informací:  

 Výroční zpráva 2017: Strategické cíle (str. 4) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

 Výroční zpráva 2016: Strategické cíle (str. 3) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2017/07/03/07/vsaps_vyrocni_zprava_2016.pdf) 

 Výroční zpráva 2015: Strategické cíle: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/08/13/09/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2015.pdf) 

 Výroční zpráva 2014: Strategické cíle: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf) 

 Výroční zpráva 2013: Strategické cíle: odst. 15  
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf) 

 Plán realizace strategického záměru na rok 2018: str. 3–15 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf) 

 Plán realizace strategického záměru na rok 2019: str. 2–13 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf) 

 Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 a aktualizace na rok 2016: str. 3–15  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf) 

 Informační systém MOGGIS 
 

Silné stránky:  

Byl připraven proces pro dlouhodobé plánování. 

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné systematicky pracovat s informacemi o vnitřním prostředí školy a zohlednit jejich vliv na 

tvorbu strategie.  

Opatření na rok 2019:  

Implementace procesu dlouhodobého plánování, opatření k širšímu využívání informačního systému 

MOGGIS. Školení zaměstnanců na využívání dalších modulů informačního systému MOGGIS. 

 

Dílčí kritérium 2c: Tvorba strategie 

Očekávaný standard: VŠAPs má vytvořeny vhodné procesy pro tvorbu a aktualizaci strategie včetně 

stanovení strategických cílů. Při tvorbě strategie jsou zohledňována rizika a jsou vytvořeny vhodné 

scénáře plnění strategických cílů.  

Popis současného stavu: Strategie a strategické cíle vysoké školy jsou formulovány ve zvláštním 

dokumentu, tzv. Plánu realizace dlouhodobého záměru VŠAPs pro r. 2018. Kritické faktory 

úspěšnosti, specifikované v rámci popisu dílčího kritéria 2a jsou faktory, které se promítají do 

Dlouhodobého záměru VŠAPs, a protože jsou to kritéria trvale udržitelného záměru, budou se 

promítat i do jeho každoročních aktualizací. Vhodnost kritérií a míra naplňování strategie a 

http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf
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strategických cílů jsou přezkoumávány každý rok. Proces tvorby strategie probíhá od projednání 

Kolegiem rektora, kde jsou předloženy a diskutovány návrhy, přes diskuzi s pedagogy během 

pravidelných porad (Pedagogická rada). Aktualizace pro daný rok jsou zapracovány v dokumentu 

„Plán realizace dlouhodobého záměru“, který je odesílán každoročně na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy a je také zveřejňován na webu VŠAPs /úřední deska/. Vysoká škola zatím 

neaplikuje systém managementu rizik, avšak při všech rozhodováních Kolegia rektora jsou možná 

rizika zvažována. 

Zdroje informací:  

 Plán realizace strategického záměru na rok 2018: str. 3–15 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf) 

 Výroční zpráva 2017: Strategické cíle (str. 4) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

 Výroční zpráva 2016: Strategické cíle (str. 3) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2017/07/03/07/vsaps_vyrocni_zprava_2016.pdf) 

 Výroční zpráva 2015: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/08/13/09/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2015.pdf) 

 Výroční zpráva 2014: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf) 

 Výroční zpráva 2013: odst. 15 
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf) 

Silné stránky:  

V procesu aktualizace strategie jsou zapojeny všechny relevantní strany. 

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné začít systematicky pracovat s riziky.  

Opatření na rok 2019:  

Zahrnout do procesu aktualizace a vytváření strategie také analýzu rizik a jejich řízení.  

 

 

Dílčí kritérium 2d: Komunikace a implementace strategie 

Očekávaný standard: VŠAPs převádí svou strategii do praxe pomocí procesů, projektů a 

organizačních změn. Strategické cíle jsou rozpracovány do cílů jednotlivých pracovníků. Jsou zajištěny 

zdroje potřebné pro plnění cílů. 

Popis současného stavu: Strategický záměr je realizován na základě dílčích rozhodnutí a opatření 

Kolegia rektora. Strategické cíle doposud nebyly rozpracovány do ročních cílů jednotlivců, cíle a úkoly 

byly přidělovány průběžně. Strategie se zatím nepromítá do rozvojových programů zaměstnanců, je 

spíše východiskem pro vyhledávání příležitostí rozvoje.  

http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf
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Zdroje informací:  

 Plán realizace strategického záměru na rok 2018: str. 3–15 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf) 

 Výroční zpráva 2017: Strategické cíle (str. 4–5) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

 Výroční zpráva 2016: Strategické cíle (str. 3) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2017/07/03/07/vsaps_vyrocni_zprava_2016.pdf) 

 Výroční zpráva 2015: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/08/13/09/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2015.pdf) 

 Výroční zpráva 2014: odst. 2 písm. e 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf) 

 Výroční zpráva 2013: odst. 15 
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf) 

Silné stránky:  

Nebyly identifikovány. 

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné strategické cíle promítnout do ročních cílů jednotlivých pracovníků a postavit proces jejich 

monitorování a hodnocení.   

Opatření na rok 2019:  

Naplánovat roční cíle pro jednotlivé zaměstnance a pravidelně je vyhodnocovat na kolegiu rektora.  

  

http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf
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Kritérium 3: PRACOVNÍCI  

Definice:  

Excelentní vysoké školy si váží svých pracovníků a vytvářejí prostředí umožňující vzájemně prospěšné 

plnění cílů vysoké školy i cílů osobních. Rozvíjejí schopnosti svých pracovníků a podporují 

spravedlnost a rovnost. Pečují o pracovníky, komunikují s nimi, oceňují je a uznávají je způsobem, 

který je motivuje, vzbuzuje angažovanost a umožňuje pracovníkům využívat jejich znalosti a 

dovednosti ve prospěch vysoké školy.  

 

Dílčí kritérium 3a: Personální strategie se promítá do realizace personálních činností 

Očekáváný standard: VŠAPs plánuje počet a strukturu pracovníků v souladu s dlouhodobými cíli. 

Personální strategie určuje priority rozvoje postupů ve vedení, řízení a rozvoji pracovníků. VŠAPs 

stanovuje současné a budoucí požadavky na kvalifikaci a kompetence pracovníků. VŠAPs zajišťuje 

nábor a výběr pracovníků transparentním a nediskriminačním způsobem na základě stanovených 

kritérií.  

Popis současného stavu: Na VŠAPs probíhá personální plánování především s ohledem na výukový 

proces a plánovaný rozvoj těchto činností, tj. rozvoj akreditačního potenciálu. Personální zajištění 

programu je v souladu s požadavky NAÚ. Překážkou pro získávání a udržení kvalitních pracovníků je 

především omezený rozpočet na mzdy akademických pracovníků.  

Požadavky na kvalifikaci pracovníků jsou stanovovány v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem. 

Rektor stanovuje pracovní náplně zaměstnanců školy. Nábor a výběr akademických i ostatních 

pracovníků je zajišťován nediskriminačním způsobem na základě transparentních požadavků a 

kritérií, u akademických pracovníků také v souladu s platným Řádem pro obsazování míst 

akademických pracovníků. Personální plánování je v současné době řešeno z hlediska dlouhodobého 

zajištění výuky v akreditovaném programu. Dosud nebyl vytvořen dlouhodobý personální plán pro 

další činnosti školy.  

Zdroje informací: 

 Řád pro obsazování míst akademických pracovníků,  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/05/03/11/_rad_vr_pro_obsazovani_mist_akademickych_pracovniku_na_vsaps.pdf) 

 Vnitřní mzdový předpis VŠAPs  (odkaz https://drive.google.com/file/d/1goggFTQmVlwbcR7VjgKg_ijPOcD730a_/view?usp=sharing) 
a aktualizace Vnitřního mzdového předpisu, připravená ke schválení Akademickou radou a 
následně k podání registrace na MŠMT (odkaz: https://drive.google.com/file/d/1pvoPA82-bq8HslrKcZSHrOQ7_2cwFwjM/view?usp=sharing)  

 Statut VŠAPs: čl. 15  
 (odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing )   

 Výroční zpráva 2017: Akademičtí pracovníci (str. 9), Textová příloha: odst. 6 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

https://drive.google.com/file/d/1goggFTQmVlwbcR7VjgKg_ijPOcD730a_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvoPA82-bq8HslrKcZSHrOQ7_2cwFwjM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
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Silné stránky:  

Plnění požadavků NAÚ na kvalifikaci pedagogů a dobrá spolupráce s odborníky z praxe.  

Co je třeba zlepšit:   

Je nutné vytvořit strategický plán personálního zabezpečení  VŠAPs v oblasti administrativy a řídících 

funkcí. 

Opatření na rok 2019:    

Vytvořit strategický plán personálního zabezpečení  VŠAPs v oblasti administrativy a řídících funkcí. 

 

Dílčí kritérium 3b: Vzdělávání, rozvoj a hodnocení pracovníků 

Očekáváný standard: VŠAPs pravidelně, komplexně a transparentně hodnotí výkonnost pracovníků, 

stanovuje a monitoruje rozvojové cíle pracovníků, čímž umožňuje zlepšovat výkonnost. Plán rozvoje 

pracovníků je stanovován tak, aby odpovídal potřebám pracovníků a strategickým cílům VŠAPs.  

Popis současného stavu: Hodnocení výkonnosti pracovníků probíhá formou neformálního rozhovoru 

na základě výsledků evaluace výukového procesu. Nejsou nastaveny transparentní parametry výkonu 

u nepedagogických pracovníků. V hodnocení pedagogických pracovníků se vedení školy řídí vnitřním 

mzdovým předpisem a kritérii hodnocení, týkající se konkrétních úkonů souvisejících s výukou: 

- Počet vedených studentů v rámci seminárních, ročníkových a bakalářských prací 

- Počet pedagogických hodin 

- Počet konzultací 

- Množství organizačních činností 

- Počet posudků na různé práce (seminární práce, vedení ročníkových a bakalářských prací, 

posudky, oponentury, apod.) 

- Výsledky publikační činnosti 

- Výsledky spolupráce s praxí 

- Vedlejší aktivity (poradna, exkurze, stáže….) 

Škola má  vypracovanou strategii dosahování cílů a definuje (identifikuje) požadavky na akademické 

pracovníky. Rozvoj pracovníků však není zatím systematicky řízen. VŠAPs umožňuje zapojení 

pedagogických pracovníků do kurzů CŽV a příležitostně jsou organizovány akce, kde pedagogové 

sdílejí s ostatními kolegy nejnovější poznatky. Vzhledem na zaměření školy a skladbu předmětů 

většina vzdělávacích činností souvisí s odborností akademických pracovníků, a tak většina aktivit na 

dosahování excelence ve výuce je realizována samostudiem a vědecko-výzkumnou činností.  V rámci 
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OPVV byla v roce 2018 podána žádost o grant, jehož cílem je zvýšení kvalifikace pracovníků VŠAPs. 

Není zaveden systém povinného proškolování vedoucích pracovníků a THP v podstatných oblastech 

(např. vnitřní normy, relevantní legislativa ČR, personální řízení, finanční řízení) reflektující strategie 

VŠAPs. Rozvoj a vzdělávání pracovníků probíhá na základě aktuální potřeby. 

Karierní postup akademických pracovníků na VŠAPs je dán vysokoškolským zákonem. Vzdělávání 

neakademických pracovníků je podmíněno především potřebou organizačních či legislativních změn. 

Škola vytváří podmínky pro možnosti sdílení zkušeností starších zaměstnanců s mladšími.  

Zdroje informací:  

 Vnitřní mzdový předpis VŠAPs  (odkaz https://drive.google.com/file/d/1goggFTQmVlwbcR7VjgKg_ijPOcD730a_/view?usp=sharing) 
a aktualizace Vnitřního mzdového předpisu, připravená ke schválení Akademickou radou a 
následně k podání registrace na MŠMT (odkaz: https://drive.google.com/file/d/1pvoPA82-bq8HslrKcZSHrOQ7_2cwFwjM/view?usp=sharing)  

 Výroční zpráva 2017: Akademičtí pracovníci (str. 9), Textová příloha: odst. 6 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

Silné stránky:   

Byly učiněny kroky k systematickému řízení rozvoje kompetencí pracovníků a k získání finančních 

zdrojů pro tento rozvoj.  

Co je třeba zlepšit:  

Systematizovat proces rozvoje pracovníků a získávat prostředky pro tento rozvoj. Je nutné 

systematické řízení a monitoring pokroku rozvoje kompetencí akademických i neakademických 

pracovníků. Je nutné se více zaměřit na budování jazykových kompetencí zaměstnanců. Vedení školy 

bude prověřovat plnění těchto cílů vždy na konci akademického roku. 

Opatření na rok 2019:  

Vypracovat návrh hodnotícího rámce výkonnosti zaměstnanců a zavést proces řízení výkonnosti a 

rozvoje – stanovování výkonnostních a rozvojových cílů a jejich vyhodnocování. 

Monitorování možností grantové podpory, podání alespoň 1 žádosti o podporu na zvyšování 

kvalifikace pracovníků. 

 

Dílčí kritérium 3c: Zapojování a zmocňování pracovníků 

Očekáváný standard: Vedoucí pracovníci školy dávají pracovníkům přiměřenou pravomoc. Cíle 

pracovníků jsou sladěny s cíli školy. Pracovníci jsou zapojováni do procesů zlepšování svých činností.  

Popis současného stavu: Základní rozsah pravomocí, odpovědností a úkolů je dán vnitřními předpisy 

a organizační strukturou. Předávání pravomocí, úkolů a odpovědností je často řešeno individuálně. 

https://drive.google.com/file/d/1goggFTQmVlwbcR7VjgKg_ijPOcD730a_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvoPA82-bq8HslrKcZSHrOQ7_2cwFwjM/view?usp=sharing
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Systém zastupování velmi dobře funguje na studijním oddělní, není však zaveden na dalších 

pracovištích školy. Podpora aktivního zapojování zaměstnanců do zlepšování kvality úrovně školy 

probíhá různými způsoby. Na Pedagogických a Akademických radách jsou pravidelně předkládány 

návrhy i připomínky k činnosti školy, či k činnosti jejího vedení.  

Zdroje informací:  

 Statut VŠAPs: čl. 10, čl. 11, čl. 16 + Příloha č. 1  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing ) 

 Výroční zpráva 2017: Evaluace (str. 7–8) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

 Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení kvality: čl.2–9  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1iFB1aSyNpaxgNEovDMMyelP4YPB3qmm-/view?usp=sharing)  

Silné stránky:   

Individuální a flexibilní přidělování pravomocí podle kompetencí a kvalifikace.  

Co je třeba zlepšit:  

Nutné dlouhodobě plánovat a posílit zastupitelnost členů vedení.  

Opatření na rok 2019: 

Vytvoření programu zastupitelnosti v jednotlivých oblastech působení členů vedení. 

 

Dílčí kritérium 3d: Komunikace mezi pracovníky školy 

Očekáváný standard: Mezi pracovníky jsou sdíleny informace, znalosti a Best Practices. Komunikace 

podporuje týmovou práci a vede k efektivnímu plnění stanovených úkolů. 

Popis současného stavu: Komunikace od vedení školy k pracovníkům probíhá na úrovni operativních 

porad, písemné komunikace o rozhodnutích a formou předpisů a směrnic. V roce 2018 byly vnitřní 

předpisy aktualizovány a předány k registraci na MŠMT. Stejně tak byly revidovány a aktualizovány 

další směrnice a opatření. Všechny předpisy a řády jsou dostupné na webových stránkách nebo na 

google disku.  Oboustranná komunikace mezi vedením a pracovníky školy probíhá na platformě 

Pedagogické rady, která se schází 1 x za semestr a umožňuje osobní kontakt, nastavování pravidel, 

komunikaci změn a řešení aktuálních problémů ve střednědobém horizontu.  

Pro jasnou komunikaci úkolů nepedagogických pracovníků na stanovená období akademického roku 

začala škola v roce 2018 využívat aplikaci k řízení interních procesů Procesoid, která se velmi 

osvědčuje pro sdílení úkolů a řízení studijního oddělení. Poradním orgánem rektora je Akademická 

rada, která se schází jednou za půl roku. Vzhledem k tomu, že škola má v současnosti jeden 

akreditovaný obor a menší počet zaměstnanců, důležité informace se sdělují jednotlivým 

zaměstnancům osobně, e-mailem nebo telefonicky.  

https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFB1aSyNpaxgNEovDMMyelP4YPB3qmm-/view?usp=sharing
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Studenti jsou systematicky informováni prostřednictvím informačního systému MOGGIS. Ke sdílení 

informací o studiu VŠAPs využívá sdílený google disk. Systém tutorů z řad pedagogů a také činnost 

studijních referentek zabezpečují rychlou informovanost studentů. Důležitou funkci plní také školní 

časopis určený studentům (Newsletter), který informuje o důležitých aktivitách, rozhodnutích, 

významných událostech i literárních novinkách z odboru. Veřejnost se může informovat o aktivitách 

školy z webových a facebookových stránek, ale také z instagramu, regionální televize a časopisu. 

Zdroje informací:  

 Statut VŠAPs: čl. 9, 10  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing ) 

 Úřední deska na webových stránkách školy 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/) 

 webové stránky školy: www.vsaps.cz; http://www.vsaps.cz/publikace/; http://www.vsaps.cz/newsletter/  
 facebookový profil: https://www.facebook.com/pages/Vysok%C3%A1-%C5%A1kola-aplikovan%C3%A9-psychologie-V%C5%A0APs/289289037777706  
 instragramový profil: https://www.instagram.com/vsaps_official/  
 Informační systém Moggis  
 Procesoid  
 činnost Kolegia rektora a Akademické rady – interní dokumenty   

 

Silné stránky:   

Zavedení Procesoidu  – aplikace pro řízení interních procesů a jeho využívání studijním oddělením. 

Revize a aktualizace vnitřních řádů a směrnic.  

Co je třeba zlepšit:  

Nebylo identifikováno 

Opatření na rok 2019:   

Nebylo stanoveno 

 

Dílčí kritérium 3e: Pracovní podmínky a odměňování pracovníků 

Očekáváný standard: VŠAPs vytváří pracovní prostředí, které umožňuje pracovníkům podávat skvělé 

výkony a splňuje zákonné požadavky. Pracovní podmínky pracovníkům umožňují dosahovat 

rovnováhy mezi soukromým a profesním životem. VŠAPs má systém odměňování, který je motivační, 

zohledňuje skutečnou výkonnost pracovníků.  

Popis současného stavu: Trvalým rozvojem a optimalizací pracovního prostředí se vedení školy snaží 

vytvořit všem pracovníkům podmínky pro maximální výkony. Škola se v roce 2016 přestěhovala do 

krásných a bezpečných prostor zrekonstruovaných Dělostřeleckých kasáren. Prostory školy poskytují 

výborné zázemí pro učitele i studenty (k dispozici je kuchyňka a automaty na občerstvení). Pro 

https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
http://www.vsaps.cz/
http://www.vsaps.cz/publikace/
http://www.vsaps.cz/newsletter/
https://www.facebook.com/pages/Vysok%C3%A1-%C5%A1kola-aplikovan%C3%A9-psychologie-V%C5%A0APs/289289037777706
https://www.instagram.com/vsaps_official/
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vozíčkáře a tělesně hendikepované je k dispozici výtah a bezbariérový přístup ve všech prostorách 

školy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je upravena dokumentací Bezpečnost práce a požární 

ochrana.  Klíčovými aktivitami je v tomto kontextu školení nastupujících pracovníků, pravidelná 

školení zaměstnanců, provádění školení bezpečnosti práce vedoucích zaměstnanců 1x za 3 roky, 

zpracování dokumentace bezpečnosti práce pro konkrétní podmínky pracoviště, vyhledávání a 

hodnocení rizik daných pracovišť dle Zákoníku práce, pravidelné kontroly bezpečnosti práce 

jednotlivých pracovišť a to 1x ročně Prověrka bezpečnosti práce.  

Na VŠAPs je převažující počet studentů v kombinované formě studia. Je tedy nutné, vzhledem k 

pracovnímu vytížení těchto studentů v pracovní dny, realizovat výuku, konzultace a zkoušení o 

víkendech. Systém odměňování je navázaný na mzdový předpis a kritéria hodnocení týkající se 

konkrétních úkonů souvisejících s výukou (viz 3b).  

Zdroje informací:  

 Dokumentace BOZP a požární ochrana (interní dokumenty) 
 Studijní a zkušební řád (upravený řád k registraci na MŠT): čl. 16 odst. 2 písm. g  

(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1WVMk2Bz4mVDXPmJaSfGo93AI05S261R9/view?usp=sharing ) 

Silné stránky:  

Audit, identifikace rizik a zpracování dokumentů souvisejících s bezpečností práce a požární ochrany. 

Provedená revize všech elektrozařízení. 

Co je třeba zlepšit:  

Pravidla fungování bezpečnosti práce a požární ochranu je nutné zakotvit do směrnice.  

Opatření na rok 2019:   

Audit systému odměňování na VŠAPs. Vydání směrnice BOZP a PO.   

https://drive.google.com/file/d/1WVMk2Bz4mVDXPmJaSfGo93AI05S261R9/view?usp=sharing


28 
 

Kritérium 4: PARTNERSTVÍ A ZDROJE  

Definice:  

Excelentní vysoké školy plánují a řídí externí partnerské vztahy i vztahy s dodavateli a rovněž interní 

zdroje s cílem podpořit strategii, politiky a efektivní fungování procesů. Zároveň zajišťují efektivní 

řízení environmentálních a společenských dopadů. 

 

Dílčí kritérium 4a: Vztahy s externími partnery 

Očekávaný standard: VŠAPs navazuje spolupráci s externími partnery v souladu se svým posláním a 

strategií a má definovány cíle partnerství. Partnerství jsou založena na vzájemně prospěšné 

spolupráci. Partnerská spolupráce je účinně řízena.  

Popis současného stavu: VŠAPs identifikuje a segmentuje své partnery a dodavatele v souladu se 

strategií školy.  Spolupráce s partnery, včetně středních škol, ze kterých je většina zájemců o studium, 

je založena na vzájemném respektu a společné užitečnosti partnerství. V rámci navazování vztahů se 

středními školami škola nabízí možnost přednášek na aktuální témata pro studenty a pedagogy. 

Partneři a dodavatelé jsou řízeni s ohledem na trvale udržitelný úspěch a dlouhodobé dosahování cílů 

VŠAPs. K našim dlouholetým klíčovým partnerům patří především tyto organizace: ČMA, HK, ČAPPO, 

ČMPs, ČMs, SENECURA SENIORCENTRUM TEREZÍN, NÚDZ.  Dále spolupracujeme s firmami, z nichž 

k nejvýznamnějším patří:  Bohemia Cargo s.r.o., Hennlich, s.r.o., Agrofert, a.s., Pharmos, a.s. K našim 

partnerům z institucí v oblasti školství patří Paneuropská vysoká škola v Bratislavě, Pedagogická 

fakulta Univerzity v Hradci Králové (dohoda a vydání monografického čísla časopisu Aplikovaná 

psychologie/Applied Psychology) a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (dohoda o vydání odborné 

publikace). 

Zdroje informací:  

 Bilaterální smlouvy o spolupráci  
(odkaz: https://drive.google.com/drive/folders/1V4-lkjAOpL0wCBio4Fam2OxEddPHlJCF?usp=sharing)  

 Smlouvy o spolupráci s PF UHK a PF UK  
(odkazy: https://drive.google.com/file/d/1HrpzmLrdBco5jHvhQzevtp289rFA1D5A/view?usp=sharing; 
https://drive.google.com/file/d/1XaDX3mt0X2h2yQ4CXbUwkDVLKQYHkxZA/view?usp=sharing)  

 Výroční zpráva 2017: Regionální působení (str. 1–3), Zahraniční spolupráce (str. 6), Propojení 
s praxí (str. 7), Textová část: odst. 4 písm. c 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 

 Výroční zpráva 2016: Regionální působení (str. 1–2), Zaměření školy (str. 2), Strategické cíle (str. 
3), Zahraniční spolupráce (str. 4), Propojení s praxí (str. 5), Textová část: odst. 8, odst. 11 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2017/07/03/07/vsaps_vyrocni_zprava_2016.pdf) 

 Výroční zpráva 2015: odst. 2 písm. e, odst. 11, odst. 12 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/08/13/09/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2015.pdf) 

 Výroční zpráva 2014: odst. 2 písm. e, odst. 11, odst. 12 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf) 

 Výroční zpráva 2013: odst. 1 (str. 3–4), odst. 11, odst. 12 
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf) 

https://drive.google.com/drive/folders/1V4-lkjAOpL0wCBio4Fam2OxEddPHlJCF?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrpzmLrdBco5jHvhQzevtp289rFA1D5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XaDX3mt0X2h2yQ4CXbUwkDVLKQYHkxZA/view?usp=sharing
http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/8.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2014.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/01/12/19/9.vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2013.pdf
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Silné stránky: 

Funguje dlouhodobá spolupráce s klíčovými partnery v oblasti exkurzí, stáží i praxe studentů a 

výzkumných projektů. Spolupráce se středními školami funguje v rámci popularizačních akcí a formou 

realizace odborných přednášek pro studenty na středních školách.  

 

Co je třeba zlepšit:  

Je potřeba definovat cíle, strategii a jasné priority ve spolupráci s partnery a v oblasti realizace 

společných aktivit. Je potřeba navázat další partnerství v souladu s posláním a vizí VŠAPs.  Rozšířit 

počet spolupracujících středních škol a náborových akcí.  

Opatření na rok 2019:  

Vypracování strategie spolupráce s partnery včetně získávání nových partnerů. 

 

Dílčí kritérium 4b: Finanční řízení 

Očekáváný standard: Vysoká škola má nastaven proces finančního plánování a operativního řízení, 

které fungují a jsou efektivní.  Řízení finančních zdrojů je v souladu s platnou legislativou a zároveň 

zajišťuje maximální hospodárnost.  

Současný stav: VŠAPs prosazuje finanční strategii a řízení finančních zdrojů v souladu s celkovou 

strategií tak, aby zaručovaly finanční stabilitu a byl zabezpečen trvalý úspěch.  

Prorektoři a tajemníci navrhují rozpočet na akademický rok v jednotlivých sektorech činností 

- Mzdy a odměny 

- Nájem a energie 

- Nákupy  

o Operativní 

o Investiční 

Kolegium rektora návrhy projednává, rektor je schvaluje k odsouhlasení. Rektor předkládá zprávu o 

hospodaření Akademické radě na vědomí 1 x ročně. Celý proces monitoruje účetní firma, která 

reportuje rektorovi VŠ. 

Zdroje informací:  

 Rozvaha, výkaz zisků a ztrát za jednotlivé účetní roky 
 Statut VŠAPs: čl. 5 odst. 5 písm. e, čl. 17, čl. 26  

(odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing )  
 Plán realizace strategického záměru na rok 2018: Prioritní cíl 7: Efektivní financování (str. 13) 

(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/01/17/11/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2018.pdf) 

https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
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Silné stránky:  

Škola hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.  

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné soustředit se na získávání dalších zdrojů (CŽV, EU fondy) a odpovídajícím způsobem 

motivovat zaměstnance k proaktivnímu přístupu k získávání dalších zdrojů. Je nutné pravidelně 

vyhodnocovat stav a plánovat ve víceletém horizontu, proces plánování je nutné revidovat a 

zefektivnit.  

Opatření na rok 2019:  

Reportování o finančním zdraví školy v pravidelných intervalech 

Pravidelné vyhodnocování zpráv o finančním zdraví školy 

Vypracování rozpočtů ve víceletém horizontu 

 

Dílčí kritérium 4c: Správa budov a dalšího hmotného majetku 

Očekáváný standard: VŠAPs zajišťuje optimální využití a údržbu budov a dalšího hmotného majetku v 

souladu se strategií a potřebami školy. 

Popis současného stavu: Škola uplatňuje strategii jejich řízení a využívání environmentálně 

udržitelným způsobem. VŠAPs sídlí v pronajatých prostorách v 1. patře bývalých Dělostřeleckých 

kasáren, rekonstruovaných pro potřeby vysokoškolské výuky. Škola se podílela již na přípravných a 

projektových pracích rekonstrukce, prostřednictvím konzultací s projektantem a stanoviskem 

k dispozici i řemeslnému zpracování. Součástí smlouvy o pronájmu jsou opravy a servis všech prostor 

i technologií a zařízení pevně spojených s budovou. Provozní údržbu a servis zajišťuje škola 

zaměstnáváním IT specialisty a smlouvami s jednotlivými servisními firmami. VŠAPs spolupracuje při 

správě prostor s vedením města, jejich techniky a se sdružením „Terezín město změny“, které je 

spolu s městem Ústí nad Labem nositelem dotace, ze které byla financována rekonstrukce budovy.   

Město Terezín, v rámci projektu „Terezín oživení historických památek“ (projekt č. 

CZ.1.06/5.1.00/01.06156) pronajalo prostory v předmětné budově Vysoké škole aplikované 

psychologie, která svou činností zajišťuje závaznou udržitelnost projektu tím, že využívá budovu 

k realizaci akreditovaného studijního programu a k dalším vzdělávacím aktivitám pro veřejnost. 

VŠAPs má od města Terezín opci na dlouhodobé pronájmy i dalších prostor, podle svých kapacitních a 

rozvojových potřeb.  

Škola má do všech svých prostor v Terezíně bezbariérový přístup, čímž zajišťuje přístup i pracovníkům 

a studentům se specifickými potřebami.  
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S rostoucím počtem studentů škola rozšiřuje stávající prostory a technologické vybavení učeben. 

V dalších letech je očekáván další nárůst, který vyvolá potřebu vybavení dalších prostor.  

 

Zdroje informací:  

 Nájemní smlouva (odkaz: https://drive.google.com/file/d/1flYyvfkvL0PIvqgC9k5EWfOw59WazmE8/view?usp=sharing)  

 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1AdZT_ktrcw2UOIfuPIlKSZGG5HJ0iBx_/view?usp=sharing)  

 Statut VŠAPs: čl. 23  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing ) 

Silné stránky:  

Byla zavedena kniha oprav, Škola má opci na dlouhodobé pronájmy i dalších prostor potřebných pro 

rozšířené potřeby školy. 

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné zvýšit efektivitu využívání budov. Rovněž je důležité nastavit podmínky pro pronájem 

volných kapacit tak, aby bylo možné dosahovat jejich vyššího využití. 

Opatření na rok 2019:   

Vypracování plánu dalšího rozšíření a efektivního využívání výukových prostor. 

 

Dílčí kritérium 4d: Řízení technologií včetně IT 

Očekáváný standard: Vysoká škola řídí portfolium technologií včetně nahrazování těch zastaralých. 

Vysoká škola zavádí a využívá technologie tak, aby umožňovaly podporu a zlepšování všech procesů a 

činností 

Popis současného stavu: VŠAPs používá pro administraci studijní agendy informační systém Moggis 

od roku 2015, který umožňuje evidovat a kontrolovat studijní výsledky. Studenti mohou sledovat 

průběh studia včetně úspešnosti plnění studijních povinnosti. Od akademického roku 2018/2019 se 

škola rozhodla plně přejít na elektronickou formu vedení studijní agendy a zrušení papírového 

indexu. Systém zároveň umožňuje vyučujícím i studijnímu oddělení elektronickou komunikaci se 

studenty a uchazeči o studium. Informace o studijních programech, pravidlech studia a požadavcích 

spojených se studiem jsou zveřejněny na google disku, k němuž mají přístup studenti i pedagogové. 

Webové stránky v jednotném vizuálním stylu jsou přehledně strukturované. Na webových stránkách 

jsou dostupné legislativní dokumenty a vnitřní předpisy. Další interní pokyny jsou k dispozici na 

google disku. Výuková infrastruktura je průběžně inovována jak z provozních prostředků, tak z další 

činnosti VŠAPs.  

https://drive.google.com/file/d/1flYyvfkvL0PIvqgC9k5EWfOw59WazmE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdZT_ktrcw2UOIfuPIlKSZGG5HJ0iBx_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
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Hlavní přípojné místo distributora a poskytovatele internetu se nachází v přízemí budovy v místnosti 

označované jako "Serverovna". Odtud jsou vyvedeny kabely 3x Cat.e6, ethernet na podružné routery 

(1x knihovna + 1x studijní oddělení) a do rozdělovače wifi úseků (ARUBA Newtworks) v prvním patře, 

resp. 2.NP. Síť je rozdělena dle druhu užití, síťový provoz je dělen mezi přípojná místa rovnoměrně 

(zátěž pro přístup na internet - rychlost). 

Zdroje informací:   

 Webové stránky školy: www.vsaps.cz  
 Úřední deska na webových stránkách školy 

(odkaz: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/) 

 Informační systém Moggis 

Silné stránky:  

Funkční komunikace mezi pracovníkem IT a uživateli daných informačních systémů.  

Co je třeba zlepšit:  

Je potřeba stabilizovat finanční prostředky, jež byly alokovány na provoz IT. Posílit signál WIFI. 

Opatření na rok 2019:   

Posílení WIFI signálu pomocí rozmístění většího počtu modemů po budově školy.  

 

Dílčí kritérium 4e: Řízení informací a znalostí 

Očekáváný standard: VŠAPs zpřístupňuje studentům a pracovníkům externí zdroje informací a řídí 

sdílení interních znalostí a informací. Informace jsou vhodným způsobem chráněny včetně duševního 

vlastnictví univerzity a pracovníků. 

Popis současného stavu: V budově školy VŠAPs je knihovna a studovna. Knižní fond pokrývá studijní 

program. Ve volném výběru je umístěno 2224 svazků a 8 studijních míst. Elektronické databáze jsou 

dostupné z počítače v knihovně, pomocí vzdálených přístupů přes Městkou knihovnu Praha.  Zdroje 

na rozšíření knihovního fondu a elektronické zdroje jsou řešeny v dotačním projektu OP VVV (Výzva č. 

02_18_059 ERDF, Výzva č. 02_18_058 ESF), který prochází schvalovacím řízením s plánem realizace 

v roce 2019.   

Škola zabezpečuje, aby řídící pracovníci měli dostatek přesných, spolehlivých a aktuálních informací 

pro rychlé a účinné rozhodování. Informace z jednání vedení VŠ jsou zveřejňovány v následujících 

modulech: 

- Programy, rozhodnutí a zápisy s Kolegia rektora jsou přístupné všem členům Kolegia a 

přizvaným referujícím (hostům). 

http://www.vsaps.cz/
http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
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- Programy, doporučení a zápisy z Pedagogické rady jsou přístupné všem akademickým i 

organizačním pracovníkům (zaměstnancům školy). 

- Programy, rozhodnutí, schválená usnesení a zápisy Akademické rady jsou přístupné všem 

členům Akademické rady a relevantní části jsou předávány kompetentním pracovníkům. 

Škola zajišťuje pro interní a externí uživatele přístup k informacím skrze informační systém MOGGIS. 

Schválené směrodatné dokumenty jsou popsány v dokumentu PŘEHLED ŘÁDŮ, SMĚRNIC, POKYNŮ A 

PŘEDPISŮ REKTORA VŠAPs. Dokument obsahuje informaci, komu je směrnice/řád určen/a i informaci 

o umístění a datu schválení.  

Veřejné dokumenty jsou přístupné veřejnosti ve dvou základních podobách: 

- Vyvěšením na úřední desce školy – fyzicky a elektronicky 

- Umístěním na webových stránkách školy 

- Výsledky (seminární, semestrální, ročníkové práce) tvůrčí činnosti jsou publikovány 

v recenzovaném vědeckém časopise a ve sbornících z konferencí a seminářů 

Vysoká škola zajišťuje bezpečnost a ochranu duševního vlastnictví svých zaměstnanců. Vědecký 

tajemník vysoké školy na pokyn rektora zpracoval Metodickou příručku k používání citačních norem, 

využívanou při zpracování ve všech atestačních pracích studijních programů a v publikační činnosti. 

Směrnice rektora bude závazná pro studenty i akademické pracovníky VŠAPs. Ke kontrole dodržování 

ochrany duševního vlastnictví škola standardně uplatňuje systém kontroly. Mimo jiné akademičtí 

pracovníci i studenti využívají stránku Odevzdej.cz, která souží jako rychlý screening. Případy porušení 

pravidel ochrany duševního vlastnictví řeší ustavená disciplinární komise VŠAPs. Vedení školy 

zpracovalo a vydalo Směrnici k ochraně duševního vlastnictví.  

 

Zdroje informací:  

 Webové stránky školy: www.vsaps.cz  
 Knihovna  
 Elektronické informační zdroje na VŠAPs, gogle disk 
 Výroční zpráva 2017: Knihovní služby (str. 10), Ochrana duševního vlastnictví (str. 10-11) 

(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf) 
 Směrnice k ochraně duševního vlastnictví 

(odkaz:  https://drive.google.com/file/d/1IMgg2Ux4HNBXfRHvfvay4lAWTF3rJkwA/view?usp=sharing)  

 

 

 

 

 

http://www.vsaps.cz/
https://drive.google.com/file/d/1IMgg2Ux4HNBXfRHvfvay4lAWTF3rJkwA/view?usp=sharing


34 
 

Silné stránky:  

Zpracování a vydání metodické příručky „Metodika a požadavky pro předkládání ročníkových a 

bakalářských prací“ pro používání citačních norem a pro využití při zpracování ve všech atestačních 

pracích studijních programů a v publikační činnosti. Sdílení všech zásadních a relevantních informací 

na google disku. 

Co je třeba zlepšit:  

Informovat o využívání externích zdrojů. Je nutné dopracovat Směrnici k ochraně duševního 

vlastnictví.  

Opatření na rok 2019:  

Zakoupení licence Theses.cz pro zvýšení kvality antiplagiátorské kontroly.  
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Kritérium 5: PROCESY A SLUŽBY  

Definice:  

Excelentní vysoké školy navrhují, řídí a zlepšují procesy, produkty a služby s cílem generovat zvyšující 

se hodnotu pro zákazníky a další zainteresované strany. 

 

Dílčí kritérium 5a: Řízení procesů 

Očekávaný standard: Hlavní řídící a podpůrné procesy VŠAPs jsou popsány a řízeny. Procesy mají 

vlastníky odpovědné za výsledky, ukazatele výkonnosti a cílové hodnoty. Procesy jsou hodnoceny a 

jsou navrhována opatření na zlepšení a ta jsou následně implementována. 

Popis současného stavu: VŠAPs identifikuje své zákazníky, partnery a dodavatele v souladu se 

strategií školy. Procesní řízení je na VŠAPs ve stádiu rozvoje. Byly popsány procesy pro činnosti 

studijního oddělení, které budou v roce 2019 monitorovány a na základě zkušeností budou zavedena 

i kritéria úspěšnosti. Studijní předpisy jsou průběžně aktualizovány, Informační systém MOGGIS je 

efektivní informační podporou. 

Zdroje informací:  

 Plán realizace strategického záměru na rok 2019 (str. 2–13) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf) 

 Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 a aktualizace na rok 2016: Prioritní cíle dlouhodobého 
záměru (str. 4–5), Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace (str. 12–13), Rozhodování 
založené na datech (str. 14) 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf) 

 Výroční zpráva 2017: Strategické cíle (str. 4–5), Propojení s praxí (str. 7) 
http://www.vsaps.cz/data/2018/07/12/07/vyrocni_zprava_o_cinnosti_vysoke_skoly_za_rok_2017.pdf 

 Pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality VŠAPs (str. 1–6)  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1LgX0-b-CzhRy2qWGDAMAsLhsTK18yHAQ/view?usp=sharing)  

 Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení VŠAPs: čl. 2 odst. 1–2  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1iFB1aSyNpaxgNEovDMMyelP4YPB3qmm-/view?usp=sharing)  

 Informační systém Moggis  
 Procesoid – popisy procesů 
 

Silné stránky:  

Realizovaný interní audit činnosti studijního oddělení pomohl vyjasnit odpovědnosti a kompetence 

při řízení činností akademického roku při organizaci výukového procesu. 

Co je třeba zlepšit:  

Je potřeba definovat kritéria úspěchu procesů a jejich efektivitu průběžně monitorovat. Je nutné 

provést audit i pro řídící procesy a navrhnout procesy a jejich vlastníky.  

 

http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/22/plan_realizace_strategickeho_zameru_vsaps_na_rok_2019.pdf
http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LgX0-b-CzhRy2qWGDAMAsLhsTK18yHAQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFB1aSyNpaxgNEovDMMyelP4YPB3qmm-/view?usp=sharing
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Opatření na rok 2019:  

- realizace interního auditu řídících procesů  

- nastavení procesů včetně vlastníků a jejich implementace 

 
 
Dílčí kritérium 5b: Tvorba, hodnocení a zlepšování studijních programů a dalších služeb 
v oblasti vzdělávání, projektů tvůrčí činnosti a třetí role 

Očekáváný standard: VŠAPs má stanoveny procesy pro tvorbu studijních programů. VŠAPs hodnotí a 

zlepšuje studijní programy v souladu s požadavky MŠMT. VŠAPs systematicky vyhledává a navrhuje 

projekty tvůrčí činnosti a projekty třetí role.  

Současný stav: VŠAPs má zpracovány popisy tvorby a schvalování studijních programů ve Statutu. 

Pro přípravu nových programů je vytvořena pracovní skupina vedená potenciálním garantem nového 

programu.  Do tvorby studijního programu jsou zapojováni stávající akademičtí pracovníci i odborníci 

z praxe. Na základě revize současného programu byly odstraněny duplicity v předmětech a bylo 

výrazně posíleno personální zabezpečení i v dlouhodobém výhledu. VŠAPs se v roce 2018 zabývala 

intenzivně vyhledáváním výzev OP VVV. Možná účast v projektech byla projednávána na Kolegiu 

rektora a v tomto směru chce škola nadále pokračovat. Předpisy školy neupravují projektovou 

činnost a pracovníci jsou k ní motivováni pouze neformálně. Projekty třetí role jsou vybírány 

v souladu se strategií školy a jsou do nich zapojeni akademičtí a neakademičtí pracovníci školy. Tyto 

projekty se setkávají s ohlasem a podporou municipality i lokálních institucí a organizací.  

V roce 2017 získala VŠAPS pod č. MSMT–23965/2017-1 institucionální akreditaci k provádění 

vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Akreditovány byly pod číslem MSMT–12865/2017-2-763 programy:  

• Krizová intervence pro pedagogy. 

• Využití Rogersovského přístupu v pedagogickém a školním poradenství. 

Tyto programy jsou akreditovány v souladu s ustanovením paragrafu 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Od roku 

2018 budou tyto kurzy nabídnuty pedagogickým pracovníkům v regionu i mimo něj a realizovány. 
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Zdroje informací:  

 Statut VŠAPs: čl. 10 odst. 5 písm. b, c, čl. 11 odst. 4, čl. 27, 28)  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing )  

 Výroční zprávy na úřední desce školy 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/) 

 Řád celoživotního vzdělávání  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1PNoZOfi1sYK6KnBCILEyO37u1JsnZ2Oq/view?usp=sharing)  

 

Silné stránky:  

VŠAPs má zpracovány popisy tvorby a schvalování studijních programů a pracuje na podání druhého 

bakalářského oboru. Příprava dalších programů je součástí dlouhodobého strategického plánu školy. 

Škola pravidelně realizuje projekty třetí role.  

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné posílit personální zabezpečení administrativní podpory přípravy studijních programů a 

dalších služeb v oblasti vzdělávání včetně vyhledávání projektů tvůrčí činnosti a třetí role. Je nutné 

zavést projektovou činnost do motivačního programu a komunikovat jí pracovníkům školy.  

Opatření na rok 2019:  

- personální zabezpečení administrativní podpory přípravy programů (studijních, tvůrčích a 

právních aspektů) 

- personální zabezpečení administrativní podpory projektové činnosti a koordinace třetí role 

školy 

 

 

Dílčí kritérium 5c: Efektivní propagace studijních programů a dalších služeb v oblasti 
vzdělávání, projektů tvůrčí činnosti a třetí role 

Očekáváný standard: VŠAPs má vymezeny cílové skupiny svého působení v oblasti vzdělávání, tvůrčí 

činnosti i třetí role.  Využívá vhodných metod a postupů cílené propagace svých programů. Má 

vytvořeny nástroje pro zjišťování účinnosti těchto metod a postupů. 

Popis současného stavu: Škola má popsány cílové skupiny v oblasti vzdělávání, na které pravidelně 

zaměřuje svoji komunikaci. Cílové skupiny tvůrčí činnosti a třetí role nejsou popsány a jasně 

vymezeny. V regionu je VŠAPs etablovanou institucí, která propaguje aktivity v oblasti třetí role. 

Aktivně participuje i na akcích pořádaných pro širokou veřejnost. VŠAPs realizuje propagaci řadou 

způsobů, mj. i prostřednictvím vlastních webových stránek a sociálních sítí. Tyto aktivity však jsou 

sledovány a vyhodnocovány zatím nepravidelně a nesystematicky. V roce 2016 zahájila škola také 

pravidelné vydávání Newsletteru. Jeho prostřednictvím jsou studenti a další čtenáři pravidelně 

https://drive.google.com/file/d/18QwGTW3LQ4RuMs9pigh9UDE_-ZOl3wex/view?usp=sharing
http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
https://drive.google.com/file/d/1PNoZOfi1sYK6KnBCILEyO37u1JsnZ2Oq/view?usp=sharing
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informováni o všech důležitých aktivitách vysoké školy, plánovaných akcích, určených také pro 

širokou veřejnost a dalších zajímavostech z různých oblastí aplikované psychologie (formou 

odborných domácích i zahraničních článků). Pedagogové vysoké školy prostřednictvím Newsletteru 

informují o nových knihách, publikacích a článcích. Newsletter vychází 2 x za semestr a je k dispozici v 

tištěné i elektronické podobě. Od roku 2016 vydává vlastním nákladem VŠAPS odborný recenzovaný 

časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Jeho zaměření spočívá v publikační činnosti z 

oblasti aplikované psychologie a je určen psychologům a odborné veřejnosti. Uveřejňuje články v 

českém, slovenském a anglickém jazyce. Jeho posláním je rozšířit možnosti publikovat výsledky 

psychologických výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi. Časopis ve formátu A5 vychází s 

periodicitou 2 x ročně a je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. 

 

Zdroje informací:  

 webové stránky školy: www.vsaps.cz; http://www.vsaps.cz/publikace/; http://www.vsaps.cz/newsletter/  
 facebookový profil: https://www.facebook.com/pages/Vysok%C3%A1-%C5%A1kola-aplikovan%C3%A9-psychologie-V%C5%A0APs/289289037777706  
 instragram profil: https://www.instagram.com/vsaps_official/  
 

Silné stránky:  

Vydávání odborného recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, 

Newsletteru, založení instagramového profilu, pravidelná komunikace na sociálních sítích.  

Co je třeba zlepšit:  

Je nutné začít systematicky sledovat vyhodnocovat komunikaci k cílovým skupinám. Jasně popsat 

tyto skupiny především v oblasti tvůrčí činnosti a třetí role.  

Opatření na rok 2019:  

- Vypracovat marketingový plán zahrnující aktivity v rámci třetí role (konference, veřejné 

přednášky, účast na regionálních projektech atd.) na rok 2019 s ohledem na výsledky minulého 

šetření.  

- Stanovení kritérií úspěchu.  

 

 

 

http://www.vsaps.cz/
http://www.vsaps.cz/publikace/
http://www.vsaps.cz/newsletter/
https://www.facebook.com/pages/Vysok%C3%A1-%C5%A1kola-aplikovan%C3%A9-psychologie-V%C5%A0APs/289289037777706
https://www.instagram.com/vsaps_official/
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Dílčí kritérium 5d: Realizace studijních programů a dalších služeb v oblasti vzdělávání a 

řízení životního cyklu studentů včetně podpory 

Očekáváný standard: VŠAPs realizuje studijní programy v souladu s doporučením MŠMT. VŠAPs 

důsledně uplatňuje předem definované a v předpisech popsané postupy pro všechny fáze „životního 

cyklu“ studentů. VŠAPs reaguje na individuální potřeby studentů. Poskytuje studentům studijní a 

psychologické poradenství.  

Popis současného stavu: Stávající studijní program má vytvořen studijní plán schválený procesem 

akreditace MŠMT. Studijní plán obsahuje povinné předměty a předměty povinně volitelné. 

Studentské hodnocení kvality výuky probíhá každý semestr a jeho výsledky jsou předmětem jednání 

Kolegia rektora a jsou dále komunikovány pedagogům. Při přípravě programu, který je podán 

k akreditaci v roce 2018, VŠAPs pracovala na propojení vyučovacích metod a výsledků učení. Velká 

pozornost je věnována celkové koncepci kombinovaného studia z hlediska servisu pro studenty, 

úspěšnosti ve studiu a efektivnosti výuky. Procesy související s životním cyklem studentů jsou 

popsány a implementovány v praxi.  

Na VŠAP byla do roku 2017 zřízená psychologická poradna pro potřeby studentů. Poradnu vedli dva 

akademičtí pracovníci – psychologové s dlouholetou praxí v poradenství. Z personálních důvodů byla 

činnost poradny přerušena. Nejčastější problémy, se kterými se studenti na poradnu obraceli, byly z 

oblasti mezilidských vztahů a šikany na pracovišti. V roce 2018 škola řešila individuální potřeby 

pomocí systému tutorů. V roce 2019 plánujeme obnovit činnost poradny.  

Velmi úspěšnou a důležitou aktivitou pro studenty prvních ročníků bylo dvoudenní víkendové 

adaptační soustředění, na kterém se podíleli všichni interní zaměstnanci. Jeho cílem bylo seznámit 

studenty s organizací školy, se způsobem výuky a se studijními povinnosti. Důležitým aspektem 

soustředění byla možnost vzájemného seznámení se studentů. Učitelům soustředění umožňuje 

efektivněji se připravit na výuku.  

Velmi úzká spolupráce školy je s pracovníky municipálních orgánů regionu, s kulturními a 

vzdělávacími institucemi.  

Knihovna doplňuje studijní materiály a sleduje vazbu mezi literaturou doporučenou v sylabech 

předmětů a aktuálním stavem knihovního fondu. Studenti její služby hojně využívají. V roce 2018 

škola požádala o grant na doplnění literatury do knihovního fondu (OP VVV Výzva č. 02_18_059 

ERDF).  
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Zdroje informací: 

 Studijní a zkušební řád VŠAPs (odkaz http://www.vsaps.cz/data/2016/05/03/11/10_studijni_a_zkusebni_rad_vsaps.pdf. 
a revidovaný Studijní a zkušební řád VŠAPs, podaný na MŠMT k registraci  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1WVMk2Bz4mVDXPmJaSfGo93AI05S261R9/view?usp=sharing ) 

 Řád celoživotního vzdělávání  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1PNoZOfi1sYK6KnBCILEyO37u1JsnZ2Oq/view?usp=sharing)  

 Studijní plány a harmonogram akademického roku  
(odkaz http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/21/harmonogram_ar_2018-2019.pdf  

 Procesoid 
 

Silné stránky:  

Většina témat kvalifikačních prací reflektuje požadavky z praxe. Funkční systém tutorů. Organizování 

a realizace adaptačních soustředění nastupujících studentů. 

Co je třeba zlepšit:  

Je potřeba poskytovat studentům zpětnou vazbu o tom, jakým způsobem byly jejich připomínky 

v hodnocení výuky vypořádány. Obnovení poradny pro studenty.  

Opatření na rok 2019:  

- Zařazení článku do Newsletteru o zavádění návrhů a připomínek studentů do praxe. 

- Průzkum o potřebách studentů v oblasti poradenství.  

- Následně na základě zjištěných potřeb obnovení poradny a vytvoření směrnice o činnosti 

poradny pro studenty. 

 

 

Dílčí kritérium 5e: Udržovaní dialogu se zainteresovanými stranami 

Očekáváný standard: VŠAPs účinně vede a rozvíjí dialog se všemi zainteresovanými stranami (včetně 

absolventů), založený na jejich potřebách, otevřenosti a důvěře. VŠAPs aktivně získává zpětnou vazbu 

zainteresovaných stran a na tyto podněty a stížnosti efektivně reaguje.   

Popis současného stavu: Strategickým zájmem VŠAPs je zvyšovat kvalitu služeb zákazníkům, 

založených na precizní identifikaci jejich potřeb, proces zkoumání a identifikace potřeb je dále 

popsán. Skupiny zákazníků si VŠAPs definovala takto:  

1. Studenti a účastníci všech typů programů (bakalářských, celoživotního vzdělávání) 

2. Absolventi 

3. Zaměstnavatelé 

Od začátku studia má škola pro jednotlivé ročníky a formy studia z řad akademických pracovníků 

tutory.  Tutor je do funkce jmenován rektorem VŠAPs. Tutor pracuje se studijní skupinou po dobu 

celého studia. Mezi důležité a základní povinnosti tutora patří:  

http://www.vsaps.cz/data/2016/05/03/11/10_studijni_a_zkusebni_rad_vsaps.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WVMk2Bz4mVDXPmJaSfGo93AI05S261R9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNoZOfi1sYK6KnBCILEyO37u1JsnZ2Oq/view?usp=sharing
http://www.vsaps.cz/data/2018/10/17/21/harmonogram_ar_2018-2019.pdf
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 Konzultace pro jednotlivé studenty příslušných ročníků ve studijních záležitostech i osobních 

problémech posluchačů.  

 Sledování plnění studijních povinností posluchačů.  

 Pomoc při řešení sociálních a dalších otázek studentů daného ročníku.  

 Spolupráce s vysokoškolskou psychologickou poradnou VŠAPs.  

 Intenzivní komunikace s předsedou studijního kroužku.  

V 1. ročníku studia se tutor nejprve zaměřuje na vytváření optimálního sociálního klimatu ve studijní 

skupině. Zařazuje aktivity na vzájemné poznávání posluchačů, analyzuje jejich očekávání a obavy. 

Informuje studenty o principech fungování vysoké školy a povaze vysokoškolského studia. Vytváří 

podmínky pro volbu (výběr) předsedy studijního kruhu. Mezi prvotní aktivity tutora patří edukace 

studentů v oblasti zásad efektivního učení na úrovni vysokoškolského studia. Pomáhá posluchačům 

s přechodem ze sekundárního vzdělávání do vzdělávání terciárního. Za kritickou fázi pro studenty 

vysokoškolského studia je možné považovat 1. semestr (ZS) prvního ročníku. V tomto období sehrává 

tutor pro studující důležitou roli. Intenzivně jim formou odborné a sociální podpory pomáhá plnit 

první studijní úkoly (zápočty, zkoušky). V dalších etapách studia monitoruje jejich studijní výsledky 

a aktuální sociální klima ve studijní skupině. Poskytuje studentům konzultace nebo v případě potřeby 

zprostředkovává specializovanou odbornou pomoc (např. služby vysokoškolské poradny). V poslední 

etapě studia pomáhá studentům zvládat nároky spojené s ukončením vysokoškolského studia (tvorba 

kvalifikační práce, příprava na státní závěrečnou bakalářskou zkoušku). Dále s nimi diskutuje o 

možnostech dalšího navazujícího vysokoškolského studia nebo o uplatnění na trhu práce.  

 

V lednu roku 2016 byl založen Klub ALUMNI – klub absolventů a přátel VŠAPs. Výkonná rada 

organizačního výboru  ALUMNI  VŠAPs se skládá ze sedmi členů, z nichž byl zvolen předseda. Členem 

klubu je také akademický pracovník školy. Výkonná rada ALUMNI i klubu vypracovala Vizi i misi 

ALUMNI klubu i jeho dlouhodobý plán. Posláním ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs je udržet 

sounáležitost se všemi absolventy VŠAPs a zároveň se stát významnou oporou pro stávající studenty 

a zapojovat je do středu dění školy. Součástí je i možnost poskytování dalšího osobního i profesního 

růstu, organizovat vzdělávací akce, podílet se při zprostředkování exkurzí, stáží a praxí, nabízet a 

udržovat vzájemnou spolupráci, poskytovat informace o činnosti ALUMNI klubu.  

Dlouhodobé plány ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs: 

 Vytvářením absolventských programů podporovat předávání zkušeností absolventů VŠAPs   

a tvořit tak co nejlepší prostředí pro studium. 

 Vytvářet databázi zájemců o členství ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs. 

 Vytvářet síť přátel a podporovatelů školy. 
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U prvních dvou skupin studentů a absolventů školy pravidelně škola shromažďuje a vyhodnocuje data 

od roku 2014. Záznamy o přijatých opatřeních vzniklých z porad, kde byly výsledky šetření 

prezentovány lze dohledat v příslušných zápisech.  

Zdroje informací: 

 Pokyn rektora č. 201804 – jmenování tutorů na akademický rok 2018/2019  
(odkaz:  https://drive.google.com/file/d/1rR5KeEdKpXDbmc1qB8arM6qlPZFQng3W/view?usp=sharing)  

 Zápisy z Kolegia rektora, Pedagogické a Akademické rady a Klubu ALUMNI (interní dokumenty) 
 

Silné stránky:  

Škola dlouhodobě staví na vztazích se svými partnery. Existuje tradice komunikace s vnitřními i 

vnějšími zainteresovanými stranami.  

Co je třeba zlepšit:  

Je potřeba určovat cíle a definovat priority komunikace. Je také důležité inovovat přístupy ke 

komunikaci se zainteresovanými stranami a soustředit se zejména na perspektivní partnerství. 

Opatření na rok 2019:  

- Vyčlenění částečného pracovního úvazku pro koordinaci činnosti zaměřenou na práci 

s absolventy a dalšími zainteresovanými stranami. 

- Motivovat studenty k zájmu o členství v klubu ALUMNI absolventů a řátel VŠAPs. 

- Vytvářet síť příznivců a podporovatelů školy. 

  

https://drive.google.com/file/d/1rR5KeEdKpXDbmc1qB8arM6qlPZFQng3W/view?usp=sharing
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Kritérium 6: ZÁKAZNÍCI, VÝSLEDKY  

Definice:  

Excelentní vysoké školy dosahují a trvale udržují vynikající výsledky splňující nebo překračující 

potřeby a očekávání jejich zákazníků. 

 

Dílčí kritérium 6a: Měření vnímání studenty, dalšími zainteresovanými stranami 
v oblasti tvůrčí činnosti a třetí role 

Očekáváný standard: VŠAPs má vytvořený systém měření toho, jak je vnímána studenty a dalšími 

zainteresovanými stranami z hlediska výuky, tvůrčí činnosti a v oblasti třetí role. Systém měření je 

vhodně zvolen a segmentován tak, aby pokrýval všechny důležité oblasti (nejen studium, ale např. 

spokojenost s dalšími službami, jako je studijní oddělení, knihovna apod.). Jsou stanoveny a 

dosahovány cílové hodnoty, a kde je to vhodné, jsou výsledky porovnávány s jinými organizacemi. 

Výsledky jsou pravidelně hodnoceny a jsou z nich vyvozovány závěry, které jsou sdělovány 

zainteresovaným stranám. 

Popis současného stavu: VŠAPs zatím nemá komplexní systém zjišťování toho, jak je vnímána 

studenty, a tak hodnoty nejsou dosud porovnávány s jinými školami. Škola má systém měření kvality 

výuky. Spokojenost s dalšími službami byla měřena jen ojediněle.  

Vysoká škola aplikované psychologie se zaměřuje na tři oblasti. První oblastí je pravidelné hodnocení 

vzdělávacího procesu studenty školy. Tento dokument definuje postup přípravy a komunikace o 

potřebných krocích směřovaných ke studentům i pedagogům. Data o vnímání školy studenty jsou 

shromažďována pravidelně každý semestr. Šetření mezi studenty školy probíhá formou dotazníků a je 

anonymní. Oblasti výzkumu byly v roce 2014 změněny tak, aby reflektovaly strategický záměr školy. 

Orientují se také na benefity pro studenty, praktičnost výuky a vhodnost formy výuky. K specifickým 

potřebám školy byly vybrány relevantní ukazatele, které jsou odlišné od benchmarkových studií. Není 

je tudíž možné využívat pro porovnání s jinými školami.  

Druhou oblastí, ve které škola shromažďuje data o úrovni vnímání našich zákazníků, je šetření mezi 

absolventy. Toto šetření proběhlo poprvé na konci roku 2017 formou dotazníkového šetření 

v elektronické formě. Šetření se zaměřovala především na úspěšnost absolventů na trhu práce a 

zpětnou vazbu k přínosu studia na VŠAPS.  

Ve třetí oblasti, která se zaměřuje na vnímání zaměstnavatelů, škola čerpá data zatím pouze 

zprostředkovaně, a to z výzkumného projektu: Požadavky současných zaměstnavatelů na 

kompetence absolventů, na kterém se VŠAPS podílela společně s Paneurópskou vysokou školou v 
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Bratislavě. Data byla zjišťována v roce 2017 pomocí dotazníku. V České republice se podařilo získat 

odpovědi od 52 respondentů (zástupců zaměstnavatelů). VŠAPs zatím neměří vnímání 

zaměstnavatelů systematicky. 

Zdroje informací:  

 Výroční zprávy na úřední desce školy 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/) 

 Výsledky studentské evaluace  
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/11/05/17/evaluace_vyuky_akademicky_rok_2017_2018.pdf)  

 Vnitřní předpis Pravidla zajišťování a hodnocení kvality  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1LgX0-b-CzhRy2qWGDAMAsLhsTK18yHAQ/view?usp=sharing)  

 

Silné stránky:  

Šetření jsou realizována s využitím softwarové podpory bez nutnosti využívat papírové formy 

dotazníků. Z realizovaných šetření vyplývá výrazná spokojenost s prací studijního oddělení, které 

poskytuje nadstandartní podporu studentům, jak v denní, tak i v kombinované formě.  

Co je třeba zlepšit:  

Zavést pravidelné šetření výsledků v oblasti studijní agendy, knihovních služeb, stravování, zázemí v 

areálu školy, tvůrčí činnosti, třetí role a dalších rolí školy. Je potřebné nastavit transparentní kritéria 

měření úspěšnosti, pravidelně provádět analýzy výsledků všech dotazníkových šetření a zlepšovat 

komunikaci se zainteresovanými stranami. Dále je nutné pravidelně projednávat zjištěné údaje a 

vyvozovat z nich závěry. Následně pak sledovat efektivitu přijatých opatření. Je nutné zainteresované 

strany o celém procesu hodnocení informovat.  

Opatření na rok 2019:  

- do června 2019 bude vypracována směrnice týkající se evaluace služeb zahrnující všechny 

důležité oblasti vnímání studentů (studijní agendy, knihovních služeb, stravování, zázemí v 

areálu školy) 

- realizovat šetření vnímání třetí role školy v regionu 

Dílčí kritérium 6b: Měření interní výkonnosti studia, měření výsledků tvůrčí činnosti a 
třetí role 

Očekáváný standard: VŠAPs má zvolenou sadu interních měřítek, která pokrývají všechny důležité 

oblasti. Jsou stanoveny a dosahovány cílové hodnoty. Výsledky jsou pravidelně hodnoceny a jsou z 

nich vyvozovány závěry, které jsou komunikovány se zainteresovanými stranami. 

Popis současného stavu: VŠAPs sleduje počty studentů (viz obr č. 1) všech forem studia, počty 

podaných přihlášek ke studiu, přijatých a zapsaných, počty studentů s přiděleným stipendiem i počet 

studentů se zvláštními potřebami.  

http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
http://www.vsaps.cz/data/2018/11/05/17/evaluace_vyuky_akademicky_rok_2017_2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LgX0-b-CzhRy2qWGDAMAsLhsTK18yHAQ/view?usp=sharing
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Akademický rok 

Počty studentů 

Celkem Denní studium Kombinované studium 

2014/15 48 97 145 

2015/16 41 94 135 

2016/17 33 90 123 

2017/18 32 122 154 

2018/19 31 139 170 
 

Tabulka 1: Počty studentů denního a kombinovaného studia, zdroj: Výroční zpráva 2017 

 

 

Obrázek 1: Počty studentů denního a kombinovaného studia, zdroj: Výroční zpráva 2017 

 

Ve třetí oblasti, která se zaměřuje na vnímání zaměstnavatelů, škola čerpá data zatím z projektu 

Požadavky současných zaměstnavatelů na kompetence absolventů, na kterém se VŠAPS podílela 

společně s PEVŠ. Data byla zjišťována v roce 2017 pomocí dotazníku. V České republice se podařilo 

získat odpovědi průřezově od 52 zaměstnavatelů. viz 6a  

VŠAPS je hodnotově orientovaná na praktičnost výuky a vytváření prostředí, ve kterém budou 

studenti čerpat poznatky a osvojovat si dovednosti pro svoji praxi i soukromý život.  Hodnocení 

reflektují výuku v oblastech popsaných v obrázku č.2.  
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Hodnocení kurzu (předmětu)  
v rámci výuky:  Absolvování tohoto kurzu je pro mě osobně přínosné. 

  Hodnocení konkrétní výuky: Vyučující doplňoval výuku různými materiály. 

 
Výuka byla na dobré odborné úrovni. 

 
Výuka přinesla nové informace. 

 
Výklad byl srozumitelný. 

 
Vyučující dokázal zaujmout svým výkladem. 

  Hodnocení požadavků k  
atestaci a osobnost pedagoga: Vyučující sdělil přesně svoje požadavky k prověřování probrané látky. 

 
Vyučující doporučil studijní literaturu. 

 
Vyučující poskytuje konzultace. 

 
Vyučující uplatňuje aktivizující metody výuky 

  Tabulka 2: Ukazatele studentské evaluace, zdroj: Evaluace výuky za akademický rok 2017/2018 

Každý z těchto ukazatelů je hodnocen na čtyřbodové škále ANO - SPÍŠE ANO - SPÍŠE NE - URČITĚ NE. 

Tato hodnocení jsou při vyhodnocení převáděny na kvantitativní hodnoty ANO = 1, SPÍŠE ANO = 2, 

SPÍŠE NE = 3, URČITĚ NE = 4. Výsledky evaluace výuky jsou zveřejněny na webových stránkách a 

interním disku VŠAPs.  

 

Zdroje informací:  

 Informační systém Moggis, google disk 
 Výroční zprávy na úřední desce školy (odkaz: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/) 

 Evaluace výuky za akademický rok 2017/2018 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2018/11/05/17/evaluace_vyuky_akademicky_rok_2017_2018.pdf) 

 
Silné stránky:  

Využívání IS systému Moggis, který generuje informace o počtu studentů ve sledovaných oblastech a 

další relevantní data. 

Co je třeba zlepšit:  

Je potřebné stanovit jednoznačná kritéria měření a provádět jejich potřebnou analýza. Výsledky 

vzešlé z měření by měly být zohledňovány při přijímání následných opatření. Jejich účinnost je 

potřeba vyhodnocovat s ohledem na cíle školy a na moderní trendy ve vzdělávání. Vzhledem k aktivní 

činnosti školy v oblasti třetí role je nutné zavést také měřítka vnímání VŠAPs okolím v této oblasti.  

Plánovaná opatření na 2019:  

- do studentské evaluace bude začleněn Net Promoter Score umožňující srovnání mezi školami 

v jednom parametru 

- výsledky evaluačního procesu budou průběžně implementovány do všech procesů 

- budou stanoveny odpovědnosti za implementaci přijatých opatření 

http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
http://www.vsaps.cz/data/2018/11/05/17/evaluace_vyuky_akademicky_rok_2017_2018.pdf
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Kritérium 7: PRACOVNÍCI VÝSLEDKY  

Definice:  

Excelentní vysoké školy dosahují a trvale udržují vynikající výsledky splňující nebo překračující 

potřeby a očekávání jejich pracovníků. 

 

Dílčí kritérium 7a: Měření vnímání vlastními pracovníky 

Očekávaný standard: VŠAPs má systém měření toho, jak je vnímána vlastními pracovníky (může se 

jednat o různé varianty zaměstnaneckého a obdobného poměru), který je vhodně zvolen a 

segmentován tak, aby pokrýval všechny důležité oblasti. Jsou stanoveny a dosahovány cílové 

hodnoty, a kde je to vhodné, jsou výsledky porovnávány s jinými organizacemi. Výsledky jsou 

pravidelně hodnoceny a jsou z nich vyvozovány závěry, které jsou komunikovány se zainteresovanými 

stranami. 

Popis současného stavu: V roce 2017 proběhlo na VŠAPs jednorázové online dotazníkové šetření 

zaměřené na oblast spokojenosti zaměstnanců. Jeho výsledky byly vyhodnoceny v červnu 2017. 

Ucelený systém zabývající se vnímáním VŠAPs vlastními pracovníky však dosud neexistuje. Na měření 

spokojenosti je na VŠAPs používán dotazník díky němuž můžeme monitorovat a tak pravidelně 

vyhodnocovat výsledky pro zlepšování úrovně školy. Dotazník obsahuje  položky týkající se: 

- Úrovně pracovního prostředí 

- Úrovně vztahů mezi zaměstnanci 

- Úrovně komunikace  

- Podmínek kariérního růstu  

- Úrovně delegování pravomocí 

Pracovníci školy hodnotí jednotlivé výroky v každé oblasti na čtyřbodové škále. Výsledky jsou 

komunikovány pedagogům a jsou obsahem jednání Kolegia rektora. Jsou dále dostupné na interním 

disku VŠAPs.  

 

Zdroje informací:  

 Výroční zprávy na úřední desce školy 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/) 

 Zápisy z Kolegia rektora 
 Interní disk 
 

http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
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Silné stránky:  

Provedení prvního šetření spokojenosti.  

Co je třeba zlepšit:  

Je potřeba vytvořit a implementovat systém hodnocení i dalších kritérií vnímání pracovníků.  

Opatření na rok 2019:  

Zavedení systému získávání zpětné vazby od pracovníků VŠAPs  

 

Dílčí kritérium 7b: Měření interní výkonnosti v personální oblasti 

Očekáváný standard: VŠAPs má vhodně zvolenou sadu interních měřítek, pomocí kterých měří svoji 

výkonnost v personální oblasti. Tato měřítka jsou vhodně zvolena a segmentována tak, aby byly 

pokryty všechny důležité oblasti. Výsledky jsou pravidelně hodnoceny a jsou z nich vyvozovány 

závěry, které jsou komunikovány se zainteresovanými stranami. 

Současný stav: Na VŠAPs je sledován zejména vývoj kvalifikační a věkové struktury pedagogů, 

přepočtené počty akademických a výzkumných pracovníků, počet významných odborných pracovníků 

z praxe a externích pedagogů, vývoj platů a mezd u jednotlivých skupin zaměstnanců, velikost 

pedagogických úvazků přepočtených na jednoho pedagoga, počet nově jmenovaných/plánovaných 

habilitovaných pracovníků a míra plnění plánu osobního (kariérního) rozvoje zaměstnanců. Srovnání s 

ostatními vysokými školami v ČR VŠAPs neprovádí. Přehled kvalifikační struktury je součástí Výroční 

zprávy každoročně odevzdávané na MŠMT. Není vytvořen systém shromažďující informace o tvůrčí 

činnosti. Data o vzdělávací činnosti jsou shromažďována v systému Moggis. 

Zdroje informací:  

 Výroční zprávy na úřední desce školy 
(odkaz: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/) 

 Zápisy z Kolegia rektora 
 Interní disk 
 

Silné stránky:  

Informační systém Moggis je stále více využívat pro analýzu dat.  

Co je třeba zlepšit:  

Systémově shromažďovat a vyhodnocovat data týkající se výkonnosti školy v personální oblasti. Musí 

být systematizována personální evidence, aby mohla být systematicky prováděna personální politika.  

Opatření na rok 2019:  

Zavedení reportingu k interní výkonnosti a vyhodnocování jeho výstupů na Kolegiu rektora. 

http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
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Kritérium 8: SPOLEČNOST VÝSLEDKY  

Definice:  

Excelentní vysoké školy dosahují a trvale udržují vynikající výsledky splňující nebo překračující 

potřeby a očekávání relevantních externích zainteresovaných stran včetně životního prostředí. 

 

Dílčí kritérium 8a: Měření vnímání vysoké školy společností  

Očekávaný standard: VŠAPs má systém měření toho, jak ji vnímá okolní společnost (nad rámec již 

měřeného vnímání studenty a dalšími zainteresovanými stranami), který je vhodně zvolen a 

segmentován tak, aby pokrýval všechny důležité oblasti. Jsou stanoveny a dosahovány cílové 

hodnoty, kde je to vhodné, jsou výsledky porovnávány s jinými organizacemi. Výsledky jsou 

pravidelně hodnoceny a jsou z nich vyvozovány závěry, které jsou komunikovány se zainteresovanými 

stranami.  

Popis současného stavu: Tato oblast se významově kryje s oblastí třetí role vysokých škol. V této 

oblasti nemá škola zaveden systém měření. Na vysoké úrovni je spolupráce s Městem Terezín. 

Zdroje informací:  

 Vyjádření města Terezín o úloze VŠAPs  
(odkaz: https://drive.google.com/file/d/1uJGLEpDx9QSI7IsaG09G4vzk9ImF1la-/view?usp=sharing)  

 

Silné stránky:  

Vysoká úroveň spolupráce s regionalistou. 

Co je třeba zlepšit:  

Do budoucna je potřeba vytvořit a implementovat systém hodnocení vnímání okolí nad rámec 

zainteresovaných stran. 

 

Dílčí kritérium 8b: Měření interní výkonnosti v oblasti společnosti 

Očekáváný standard: VŠAPs má sadu interních měřítek, pomocí kterých měří svoji interní výkonnost 

ve vztahu k okolní společnosti a tak předjímá, jak bude vnímána okolní společností. Tato měřítka jsou 

vhodně zvolena a segmentována tak, aby pokrývala všechny důležité oblasti. Jsou stanoveny a 

dosahovány cílové hodnoty, a kde je to vhodné, jsou výsledky porovnávány s jinými organizacemi. 

Výsledky jsou pravidelně hodnoceny a jsou z nich vyvozovány závěry, které jsou komunikovány se 

zainteresovanými stranami.  

https://drive.google.com/file/d/1uJGLEpDx9QSI7IsaG09G4vzk9ImF1la-/view?usp=sharing
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Popis současného stavu: Tato oblast se významově kryje s oblastí třetí role univerzit. V této oblasti 

nemá škola stanovena relevantní měřítka. 

Zdroje informací:  

Nejsou 

Silné stránky:  

Nebyly identifikovány. 

Co je třeba zlepšit:  

Do budoucna je potřeba vytvořit a implementovat systém hodnocení vnímání okolí nad rámec 

zainteresovaných stran a vytvořit relevantní měřítka hodnocení.  

Opatření na rok 2019:  

Nebyla přijata. 
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Kritérium 9: KLÍČOVÉ VÝSLEDKY  

Definice:  

Excelentní ITV/VŠ dosahují a trvale udržují vynikající výsledky splňující nebo překračující potřeby a 

očekávání jejich zainteresovaných stran. 

 

Dílčí kritérium 9a: Měření klíčových strategických výsledků 

Očekávaný standard: Škola má vhodně zvolenou sadu měřítek hlavních interních výsledků, který 

umožňuje plánování. Tato měřítka pokrývají všechny důležité oblasti. Jsou stanoveny a dosahovány 

cílové hodnoty. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a jsou z nich vyvozovány závěry, které jsou 

komunikovány se zainteresovanými stranami  

Popis současného stavu: VŠAPs byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 

2007 s cílem vytvořit předpoklady a platformu pro poskytování vysokoškolské kvalifikace v oblasti 

aplikace psychologie a dalších společenskovědních oborů do praxe. Akreditaci studijního oboru 

Personální a interkulturní management a státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola získala 

teprve 16. 5. 2011. Pro krátkost termínu, před začátkem aktuálního akademického roku, škola 

zahájila pedagogickou činnost až v roce 2012. Strategické ukazatele, které vyplývají ze strategických 

cílů, které jsou definovány v Dlouhodobém záměru VŠAPs, nebyly v minulosti systematicky 

sledovány. Klíčovými výsledky, které jsou na VŠAPs sledovány průběžně jsou především finanční 

ukazatele, tj. dodržování rozpočtu a výnosy z doplňkové činnosti. 

VŠAPs při nakládání s finančními prostředky si je vědoma skutečnosti, že pouze na dlouhodobě 

vyrovnaném rozpočtu je možno stavět trvale vynikající výsledky, které očekávají všechny 

zainteresované strany. Nelze ani pominout plnění povinnosti soukromé vysoké školy podle § 42 odst. 

3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Za nakládání s finančními 

prostředky v rámci VŠAPs je zodpovědný rektor VŠAPs, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský. 

Rok Náklady Výnosy 

2017 7 242 628,- 7 274 035,- 

  2016 5 955 879,- 5 446 200,- 

2015 6 667 298,- 6 490 167,- 

2014 5 272 276,- 5 260 957,- 

2013 4 014 446,- 3 955 790,- 

2012 1 667 220,- 2 129 000,- 

2011 209 502,- 82 502,- 
 

Tabulka 3: Náklady vs. výnosy VŠAPs v letech 2011-2017 
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Obrázek 2: Náklady VŠAPS a výnosy v letech 2012-2017 
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Náklady Výnosy

doplňková činnost počet 
osob 

příjem v Kč 

2012   

Kurz dopravní psychologie k získání certifikátu MD, 
opravňujícímu k provádění dopravně 
psychologických vyšetření 

57 456 000,- 

2013 

Kurz dopravní psychologie 17 136 000,-  

Koučovací kurz 9 216 000,- 

Přípravné kurzy na přijímací řízení 9 22 500,- 

2015 

Koučovací kurz  288 000,- 

Přípravné kurzy na přijímací řízení 7 27 300,- 

2016 

Koučovací kurz 9 216 000,- 

Přípravné kurzy na přijímací řízení 9 22 500,- 

2017 

Koučovací kurz 13 312 000,- 

Výcvik v Rogersovské psychoterapii 8 174 400,- 

Přípravné kurzy na přijímací řízení 6 15 000,- 

Profesně orientované CŽV 5 52 600,- 

Konference SPV 75 7 500,- 

 

Veřejně přístupné přednášky v r. 2016 a 2017 bezplatně 

konference Empatie   bezplatně 

Tabulka 4: Výnosy z doplňkové činnosti 
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Zdroje:  

 Výroční zprávy na úřední desce: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/   
 Rozvaha a výkazy zisků a ztrát za jednotlivé roky 
 

Silné stránky:  

VŠAPs uplatňuje dlouhodobě vyvážené hospodaření s  přiměřenými zisky, které reinvestuje do 

vybavení a propagace školy. 

 

Doporučení ke zlepšení:  

Strategické navázání měřítek výkonnosti na dlouhodobý záměr školy. 

Opatření na rok 2019:  

Segmentování finančních ukazatelů. 

 

Dílčí kritérium 9b: Měření hlavních interních výsledků 

Očekávaný standard: Škola měří hlavní strategické výsledky. Jsou stanoveny a dosahovány cílové 

hodnoty, a kde to je vhodné, jsou výsledky porovnávány s jinými organizacemi. Výsledky jsou 

pravidelně vyhodnocovány a jsou z nich vyvozovány závěry, které jsou komunikovány se 

zainteresovanými stranami. 

Popis současného stavu: Na VŠAPs jsou sledovány pouze finanční ukazatele a ukazatele týkající se 

zákazníků (viz kritérium 6). Ukazatele finanční nejsou dostatečně segmentovány. VŠAPs v roce 2018 

podala žádost o grant, jehož cíle zahrnují i implementaci procesů strategického řízení, včetně procesu 

nastavování, monitorování a vyhodnocování měřitelných kritérií.  

Zdroje:  

 Výroční zprávy na úřední desce: http://www.vsaps.cz/uredni-deska/   
 Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 a aktualizace na rok 2016 

(odkaz: http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf) 
 

Silné stránky:  

Podána žádost o grantovou podporu. 

 

Doporučení ke zlepšení:  

Zavedení procesu strategického řízení dle relevantních ukazatelů v souladu s dlouhodobým záměrem 

VŠAPs.  

Opatření na rok 2019:  

Zlepšení softwarové podpory monitoringu strategických cílů pomocí uživatelsky přívětivé databáze 

umožňující agregaci vypovídajících dat. 

http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
http://www.vsaps.cz/uredni-deska/
http://www.vsaps.cz/data/2016/10/24/13/dz_vsaps_aktualizace_na_rok_2016_upr.pdf
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Příloha č. 1.:  Rating  jednotlivých oblastí hodnocení



Kritérium č. Oblast Hodnocení stavu Důležitost Rating Garant 

Dílčí kritérium 1a: 

Vedoucí pracovníci zajišťují 
sdílení poslání a vize, sdílené 
hodnoty a zásady etického 
chování a jdou příkladem 

 Máme plně zaveden 
standardní postup Vysoká 6 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 1b: 

Vedoucí pracovníci řídí 
výkonnost univerzity i rizika  

Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 1c: 

Vedoucí pracovníci řídí vztahy se 
zainteresovanými stranami 

Máme navržen postup a 
částečně děláme Střední 6 

Prorektor pro vnější vztahy a 
rozvoj 

Dílčí kritérium 1d: 

Vedoucí pracovníci umožňují 
angažovanost pracovníků  

Máme navržen postup a 
částečně děláme Střední 6 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 1e: 

Vedoucí pracovníci iniciují a řídí 
změny a zajišťují rozvoj 

 Máme plně zaveden 
standardní postup Střední 4 

Prorektor pro vnější vztahy a 
rozvoj 

Dílčí kritérium 2a: 

VŠAPs řídí potřeby a očekávání 
zainteresovaných stran a 
monitoruje prostředí 

Máme navržen postup a 
částečně děláme Nízká 3 

Prorektor pro vnější vztahy a 
rozvoj 

Dílčí kritérium 2b: 

Sledování a hodnocení interní 
výkonnosti 

Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 2c: Tvorba strategie  
 Máme plně zaveden 
standardní postup Vysoká 6 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 2d: 

Komunikace a implementace 
strategie 

Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 Rektor VŠAPs 

file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783929
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783930
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783931
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783932
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783933
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783935
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783936
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783937
file:///C:/Users/Asistentka/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_390c/AC/Temp/1486477E.xlsx%23RANGE!_Toc529783938


1 
 

Dílčí kritérium 3a: 

Personální strategie se promítá 
do realizace personálních 
činností 

Nemáme zavedeno u řídících a 
administrativních pracovníků, 
Máme standardní postup u 
akademických pracovníků Vysoká 10 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 3b: 

Vzdělávání, rozvoj a hodnocení 
pracovníků Nemáme zavedeno Střední 8 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 3c: 

Zapojování a zmocňování 
pracovníků  

Máme plně zaveden standardní 
postup Střední 4 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 3d: 

Komunikace mezi pracovníky 
školy 

Máme plně zaveden standardní 
postup Vysoká 6 Tajemnice školy 

Dílčí kritérium 3e: 

Pracovní podmínky a 
odměňování pracovníků 

Máme plně zaveden 
standardní postup Střední 4 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 4a: Vztahy s externími partnery  
Máme plně zaveden 
standardní postup Vysoká 6 

Prorektor pro vnější vztahy a 
rozvoj 

Dílčí kritérium 4b: Finanční řízení 
Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 4c: 

Správa budov a dalšího 
hmotného majetku  

Máme plně zaveden 
standardní postup Nízká 2 Tajemník školy 
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Dílčí kritérium 4d: Řízení technologií včetně IT  
Máme plně zaveden 
standardní postup Nízká 2 Tajemník školy 

Dílčí kritérium 4e: Řízení informací a znalostí  
Máme navržen postup a 
částečně děláme Střední 6 Tajemník školy 

Dílčí kritérium 5a: Řízení procesů  
Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 5b: 

Tvorba, hodnocení a zlepšování 
studijních programů a dalších 
služeb v oblasti vzdělávání, 
projektů tvůrčí činnosti a třetí 
role 

Máme plně zaveden 
standardní postup Vysoká 6 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 5c: 

Efektivní propagace studijních 
programů a dalších služeb v 
oblasti vzdělávání, projektů 
tvůrčí činnosti a třetí role 

Máme plně zaveden 
standardní postup Střední 4 Tajemník školy 

Dílčí kritérium 5d: 

Realizace studijních programů a 
dalších služeb v oblasti 
vzdělávání a řízení životního 
cyklu studentů včetně podpory 

Máme plně zaveden 
standardní postup Vysoká 6 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 5e: 

Udržovaní dialogu se 
zainteresovaný mi stranami  

Máme plně zaveden 
standardní postup Střední 4 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 6a: 

Měření vnímání studenty, dalšími 
zainteresovanými stranami v 
oblasti tvůrčí činnosti a třetí role 

Máme navržen postup a 
částečně děláme Střední 6 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 
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Dílčí kritérium 6b: 

Měření interní výkonnosti studia, 
měření výsledků tvůrčí činnosti a 
třetí role 

Máme navržen postup a 
částečně děláme Střední 6 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 7a: 

Měření vnímání vlastními 
pracovníky  

Máme navržen postup a 
částečně děláme Střední 6 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 7b: 

Měření interní výkonnosti v 
personální oblasti 

Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 

Prorektor pro studijní a 
pedagogickou činnost 

Dílčí kritérium 8a: 

Měření vnímání univerzity 
společností  

Máme navržen postup a 
částečně děláme Nízká 3 Tajemník školy 

Dílčí kritérium 8b: 

Měření interní výkonnosti v 
oblasti společnosti  Nemáme zavedeno Střední 8 

Prorektor pro vnější vztahy a 
rozvoj 

Dílčí kritérium 9a: 

Měření klíčových strategických 
výsledků  

Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 Rektor VŠAPs 

Dílčí kritérium 9b: 

Měření hlavních interních 
výsledků  

Máme navržen postup a 
částečně děláme Vysoká 9 Rektor VŠAPs 
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