Hlavní výsledky Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Univerzity obrany v Brně
za rok 2017

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Univerzity obrany v Brně za rok 2017 byla projednána Vědeckou
radou Univerzity obrany v Brně dne 30. 5. 2018 a schválena Akademickým
senátem Univerzity obrany v Brně dne 20. 9. 2018.

Vnitřní hodnocení kvality činností Univerzity obrany v Brně (dále jen „UO“) za rok 2017
představuje první komplexní hodnocení pojímané dle požadavků aktuálního znění zákona
o vysokých školách a dle metodických pokynů Národního akreditačního úřadu. Získané
výsledky hodnocení umožnily odhalit silné a slabé stránky hodnocených oblastí v podobě
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Samotné hodnocení vychází z požadavků
vyplývajících z vnitřního předpisu a ze závěrů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany
v Brně.
Závěrečné shrnutí Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Univerzity obrany v Brně za rok 2017 obsahuje formulaci doporučení pro zlepšení
systému zajišťování a vnitřní hodnocení kvality, formulaci silných a slabých stránek, příležitostí
a rizik UO vycházející z provedeného vnitřního hodnocení kvality za rok 2017.
Doporučení pro zlepšení systému kvality
 Prvotní výsledky vnitřního hodnocení kvality umožnily provést revizi systému vnitřního
hodnocení kvality spočívající v definování doporučení pro zlepšování systému zajišťování
kvality a vnitřního hodnocení kvality.
 Jako žádoucí se tak pro následující období jeví nutnost upřesnit, specifikovat, případně
doplnit stanovené ukazatele kvality, pokračovat ve tvorbě jednotného formalizovaného
systému zpracování dílčích, průběžných a souhrnných zpráv, postupně realizovat zajištění
informační podpory pro vnitřní hodnocení kvality ve formě aplikace v informačním systému
UO zabezpečující automatizovaný sběr a vyhodnocování dat, obdobně zabezpečit realizaci
zpětnovazebních mechanismů ve formě aplikace v informačním systému UO.
 Rovněž se doporučuje implementovat do existujícího systému vnitřního hodnocení kvality
činností prvek umožňující hodnotit akademické pracovníky v jednotlivých činnostech
a vytvořit tak především nástroj pro podporu hodnocení a zajišťování kvality UO v tak
zásadní oblasti, jakou představují její zaměstnanci vykonávající vzdělávací a tvůrčí činnost.
Silné a slabé stránky, příležitosti a rizika
a) Silné stránky
 uplatnění absolventů studijních programů vojenského studia,
 spolupráce s budoucím zaměstnavatelem absolventů vojenského studia na tvorbě
a realizaci studijního programu,
 jedinečné postavení ve vzdělávací a tvůrčí činnosti u vybraných tematických okruhů.
b) Slabé stránky
 nedostatečná míra internacionalizace ve vzdělávací a tvůrčí činnosti,
 nerovnoměrný výkon jednotlivých součástí v tvůrčí činnosti,
 věková struktura akademických pracovníků,
 stav laboratorní a výukové základny.
c) Příležitosti
 možnosti získávání specificky zaměřených vědeckých a obdobných projektů
(např. projekty podporované NATO),
 využití univerzitního systému hodnocení akademických pracovníků,
 spolupráce s praxí na realizaci vzdělávací a tvůrčí činnosti,
 využívání finančních nástrojů k internacionalizaci studijní a tvůrčí činnosti i z jiných,
než současných zdrojů,
 využívaní finančních nástrojů Evropské unie pro rozvoj infrastruktury.
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d) Rizika
 demografický vývoj současné středoškolské populace,
 vyšší míra konkurenceschopnosti veřejných vysokých škol při získávání vědeckých
projektů,
 snížení finančních prostředků na realizaci internacionalizace vzdělávací činnosti.

Dle § 77b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), jsou UO zpřístupněny zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě orgánům a členům
orgánů UO a jejích součástí, Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství
a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
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