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Statut rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy mezinárodních 
a veřejných vztahů Praha o.p.s. 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Statut Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. 
upravuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha v souladu se zákonem č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
vysokých školách), (dále jen „zákon“) a Statutem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha 
o.p.s. postavení a vnitřní organizaci Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy mezinárodních a 
veřejných vztahů Praha o.p.s. (dále jen VŠMVV). 
Statut Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen „RVH“) je vnitřním předpisem VŠMVVP. 
 

Článek 2 
Působnost Rady pro vnitřní hodnocení 

 
1. RVH je samosprávným akademickým orgánem VŠMVVP. 

2. RVH je garantem systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, vědecké a 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠMVVP (dále jen „tvůrčí 

činnost“) a činností souvisejících. 

3. Svým rozhodováním má RVH přispívat ke zvyšování kvality ve všech oblastech činnosti VŠMVVP. 

4. Působnost RVH vychází zejména ze zákona, Statutu VŠMVVP a Pravidel systému zajišťování kvality 

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

nimi souvisejících činností VŠMVVP. 

5. RVH VŠMVP zejména: 

a) schvaluje návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

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

činností veřejné vysoké školy; 

b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP; 

c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

VŠMVVP a dodatky k této zprávě; 

d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností VŠMVVP; 

e) vyjadřuje se k záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace, prodloužení doby 

platnosti akreditace studijních programů, nebo k záměru vzdát se akreditace studijního programu; 

f) dohlíží na hodnocení kvality studijních programů v průběhu jejich uskutečňování; 

g) vykonává působnost v oblasti schvalování významných změn při uskutečňování studijního 

programu; 

h) vyjadřuje se k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na VŠMVVP; Garant 

studijního programu (podle § 44 odst. 6 a 7 zákona o vysokých školách) má právo předkládat návrhy a 

podněty radě pro vnitřní hodnocení kvality. 
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i) posuzuje a projednává vlivy a dopady měnícího se právního prostředí pro činnost VŠMVVP, 

případných změn v standardech stanovených pro vysokoškolské vzdělávání, změn v požadavcích 

stanovených pro příslušnou oblast vzdělávání a oborové zaměření a z pohledu výsledků vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávání, tvůrčí a související činnosti na VŠMVVP z předcházejících období; 

j) posuzuje a projednává průběžné výsledky naplňování poslání a strategických záměrů VŠMVVP; 

k) vyjadřuje se k návrhům opatření rektora a metodickým materiálům, které souvisejí se zajišťováním 

a hodnocením kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností; 

l) ukládá opatření k nápravě nedostatků zjištěných v průběhu uskutečňování studijního programu 

směřující ke zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu a kontroluje jejich 

naplňování. 

Článek 3 
Organizační zabezpečení Rady pro vnitřní hodnocení 

 
1) Předsedou Rady pro vnitřní hodnocení kvality je rektor; 

2) místopředsedu jmenuje rektor z akademických pracovníků VŠMVVP, kteří jsou profesory nebo 

docenty; 

3) předseda akademického senátu je obligatorním členem rady pro vnitřní hodnocení; 

4) ostatní členy jmenuje rektor, z toho 1/3 na návrhy Akademické rady, 1/3 na návrh Akademického 

senátu; 

5) Rada pro vnitřní hodnocení má nejméně sedm členů, přičemž jeden z členů je z řad studentů. 

6) V případě ukončení členství v průběhu funkčního období z řad studentů (ukončení studia) a 

akademických pracovníků (personální změny) navrhuje nové členy předseda rady. 

7) Další členy RVH jmenuje rektor z řad akademických a dalších odborných pracovníků VŠMVVP tak, 

aby byla zajištěna zejména účast odborníků z oblastí vzdělávání v souladu se strategickým záměrem. 

8) Členství členů rady je stanoveno na dobu tří let. Opětovné členství v radě je možné nejvýše dvě po 

sobě následující funkční období. 

9) Členství v RVH zaniká dnem skončení funkčního období nebo dnem odvolání člena RVH na návrh 

rektora VŠMVVP a se souhlasem Akademického senátu VŠMVVP. 

Článek 4 
Práva a povinnosti RVH a jejích členů 

 
1. Rada je oprávněna při plnění svých úkolů vyžadovat od orgánů VŠMVVP i od zaměstnanců VŠMVVP 

potřebné informace, podklady a součinnost . 

2. Členové RVH jsou při výkonu své funkce nezávislí a dbají na nestrannost svého posuzování, 

hodnocení a rozhodování. 

3. Členové RVH vykonávají svou funkci osobně a mají povinnost účastnit se zasedání RVH i činnosti 

RVH související s výkonem jejich funkce mimo její zasedání. Nemohou-li se ze závažných důvodů 

zasedání zúčastnit, jsou povinni se bezodkladně omluvit předsedovi RVH s uvedením důvodu. 

4. Účast člena RVH je na jednání nezastupitelná. 
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5. Předseda RVH může pověřit místopředsedu RVH výkonem kterékoli pravomoci podle tohoto 

Statutu. 

6. Pokud rektor nesouhlasí s usnesením RVH, společně se svým stanoviskem předloží daný návrh RVH 

znovu k projednání. Pro přijetí usnesení ve stejném znění je v takovémto případě zapotřebí souhlas 

dvoutřetinové většiny všech členů RVH. 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Statut RVH VŠMVVP byl schválen Akademickou radou a Akademickým senátem VŠMVVP dne 

14. prosince 2017. 

2. Tento Statut RVH VŠMVV Praha nabývá účinnosti dnem schválení samosprávnými orgány VŠMVVP. 


