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REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS 

1. ZMĚNA
PRAVIDEL SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY 

A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY 
NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ 
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Čl. 1 
1. změna Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na

Univerzitě obrany v Brně 

Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě 
obrany v Brně, čj. MO 223117/2017-2994, registrovaná Ministerstvem obrany dne 23. března 
2018 pod čj. MO 75491/2018-7542 se mění takto: 

1. V záhlaví vnitřního předpisu na straně 1 se slova „v Brně“ zrušují.

2. Název vnitřního předpisu na straně 1 zní: „PRAVIDLA SYSTÉMU
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH 
ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI 
SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ NA UNIVERZITĚ OBRANY“. 

3. V článku 1 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 znějí:

„(1) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na 
Univerzitě obrany (dále jen „pravidla“) jsou vnitřním předpisem Univerzity obrany (dále 
jen „univerzita“) podle § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a podle článku 8 Statutu Univerzity obrany, 
ve znění 1. změny. 

(2) Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností (dále jen „zajišťování 
kvality a vnitřní hodnocení kvality“) se opírá o vymezení poslání univerzity podle článku 
2 Statutu Univerzity obrany, ve znění 1. změny, a vychází ze strategického záměru 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity1 (dále jen „strategický záměr“). 
Zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality dále vychází ze standardů a postupů pro 
zajišťování kvality ve vysokoškolské oblasti v České republice i v zahraničí. 

(3) Pro účely těchto pravidel se kvalitou rozumí míra a způsob naplňování standardů
činností univerzity v souladu s jejím posláním a jejími cíli, které jsou stanoveny zákonem 
o vysokých školách a souvisejícími právními předpisy2, vnitřními předpisy univerzity
a opatřeními rektora3 a popsány ve strategickém záměru.

1 § 21 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
2 Zejména nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství. 
3 Článek 43 odst. 3 Statutu Univerzity obrany, ve znění 1. změny.“. 

4. Poznámky pod čarou č. 4 až 6 znějí:

„4 Čl. 1 přílohy č. 1 Statutu Univerzity obrany. 
5 Čl. 2 a 3 přílohy č. 1 Statutu Univerzity obrany, ve znění 1. změny. 
6 Čl. 4 přílohy č. 1 Statutu Univerzity obrany.“. 
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5. V článku 4 odst. 1 se slova „vnitřní hodnocení kvality studijních programů“
nahrazují slovy „vnitřním hodnocením kvality studijních programů“. 

6. V článku 4 odstavci 2 se slova „obecně závazné“ zrušují.

7. V článku 5 odstavci 1 písm. a) se slova „každoročně a“ nahrazují slovy
„každoročně, a“. 

8. V poznámce pod čarou č. 8 se za slova „ve vysokém školství“ vkládá čárka.

9. Poznámky pod čarou č. 10 a 11 znějí:

„10 Čl. 7 přílohy č. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany. 
11 Čl. 8 přílohy č. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany.“. 

10. V článku 6 odstavci 1 písm. a) se slova „každoročně a“ nahrazují slovy
„každoročně, a“. 

11. V článku 6 odstavci 3 písm. a) se slova „dalších náležitostí“ nahrazují slovy
„dalším náležitostem“. 

12. Článek 7 odstavec 9 zní:

„(9) Zprávy o tvůrčí činnosti slouží jako podklad pro rozvoj vědních oborů, a to 
zejména ve vztahu k přípravě strategického záměru univerzity, fakult a k přípravě fakultních 
programů na podporu vědy a výzkumu.“ 

13. Název článku 8 zní:

„Zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality souvisejících činností“ 

14. V článku 8 odst. 3 větě druhé se slova „vysokoškolském ústavu“ nahrazují slovy
„a dalších součástech univerzity“. 

15. V článku 8 odst. 6 věta první zní: „Průběžnou zprávu o hodnocení souvisejících
činností univerzity každoročně zpracuje věcně příslušný prorektor, kvestor nebo zástupce 
rektora pro vojenskou činnost v součinnosti s dalšími prorektory, kvestorem, zástupcem 
rektora pro vojenskou činnost, kancléřem, děkany fakult a řediteli dalších součástí univerzity 
a předloží ji k projednání radě.“. 

16. V článku 8 odst. 7 věta první zní: „Souhrnnou zprávu o hodnocení souvisejících
činností univerzity zpracovává jednou za pět let na základě průběžných zpráv o hodnocení 
souvisejících činností univerzity věcně příslušný prorektor, kvestor nebo zástupce rektora pro 
vojenskou činnost v součinnosti s dalšími prorektory, kvestorem, zástupcem rektora pro 
vojenskou činnost, kancléřem, děkany fakult a řediteli dalších součástí univerzity a předkládá 
ji k projednání radě.“. 

17. V nadpisu článku 9 se za slovo „povinnosti“ vkládají slova „vedoucích
zaměstnanců a“. 



5 

18. V článku 9 odstavci 1 se slova „obecně závazných“ zrušují.

19. V článku 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Působnost, pravomoci a povinnosti vedoucích zaměstnanců univerzity a jejích 
součástí jako prvků systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality jsou dále 
vymezeny opatřeními rektora a opatřeními děkanů fakult a ředitelů dalších součástí 
univerzity.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 16 se označují jako odstavce 3 až 17. 

20. V poznámce pod čarou č. 15 se za slova „akreditace ve vysokém školství“ vkládá
čárka. 

21. V článku 9 odstavec 3 zní:

„(3) Působnost, pravomoci a povinnosti členů orgánů univerzity a jejích součástí jako 
prvků systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality jsou vymezeny zákonem 
o vysokých školách, těmito pravidly, dalšími vnitřními předpisy univerzity a vnitřními
předpisy součástí univerzity.“.

22. V článku 9 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) na univerzitní úrovni rektor, členové samosprávných orgánů univerzity, prorektoři, 
kvestor, zástupce rektora pro vojenskou činnost, kancléř a členové poradních orgánů 
rektora,“. 

23. V článku 9 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) referenční skupiny - vojenští a civilní studenti všech typů a forem studia, vojenští 
a civilní absolventi bakalářských a magisterských studijních programů denního studia rok až 
dva po ukončení studia, účastníci akreditovaných a neakreditovaných kurzů, akademičtí 
a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci univerzity, zaměstnavatelé (zejména Ministerstvo 
obrany), zástupci oborových a jiných organizací působících v oblasti obrany a bezpečnosti 
a odborníci z praxe.“. 

24. Poznámka pod čarou č. 16 zní:

„16 Čl. 6 přílohy č. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany.“. 

25. V článku 9 odst. 5 věta první včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17a zní: „Rada
vykonává činnosti v souladu se zákonem o vysokých školách17 a Statutem Univerzity 
obrany17a. 

17 § 12a zákona o vysokých školách. 
17a Čl. 8 Statutu Univerzity obrany, ve znění 1. změny.“. 

26. V článku 9 odstavec 6 zní:

„(6) Vědecká rada Univerzity obrany v oblasti kvality projednává návrh pravidel 
a návrh zprávy o vnitřním hodnocení a návrhy dodatků k této zprávě.“. 
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27. V článku 9 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Vědecké rady fakult a ústavů se v oblasti kvality vyjadřují k záležitostem, které 
jim předloží děkan fakulty nebo ředitel ústavu.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 17 se označují jako odstavce 8 až 18. 

28. V článku 9 v návětí odstavce 9 se slova „zástupci rektora“ nahrazují slovy
„kvestor, zástupce rektora pro vojenskou činnost“. 

29. V článku 9 odst. 13 první věta návětí zní:

„Garanti studijních programů a oborové rady v oblasti kvality odpovídají zejména 
za udržování a zlepšování kvality jimi garantovaných studijních programů po stránce 
obsahové, informační a v rámci svých kompetencí i po stránce personální.“. 

30. V článku 9 odst. 13 písmenu b) se za slova „uskutečňuje univerzita“ vkládá čárka.

31. V článku 9 odstavec 14 zní:

„(14) Garanti studijních předmětů odpovídají za udržování a zlepšování kvality jimi 
garantovaných a uskutečňovaných studijních předmětů po stránce obsahové, informační 
a v rámci svých kompetencí i po stránce personální.“. 

32. V článku 9 se odstavec 15 zrušuje.
Dosavadní odstavce 16 až 18 se označují jako odstavce 15 až 17.

33. V článku 9 odstavec 17 zní:

„(17) Referenční skupiny jsou prostřednictvím zpětné vazby zapojeny především 
do vnitřního hodnocení kvality na univerzitě. Nástroji zpětné vazby jsou především hodnoticí 
rozhovory, dotazníková šetření, aplikace pro hodnocení výuky a hodnocení akademických 
pracovníků.“. 

34. V článku 10 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) obdobné dokumenty zpracované fakultami, dalšími součástmi a dalšími pracovišti 
univerzity.“. 

35. V článku 10 odst. 2 písmenu b) se v obou případech slova „v Brně“ zrušují.

36. V článku 11 odstavec 1 zní:

„(1) Metodickou, technickou a administrativní podporu fakultám, dalším součástem 
a dalším pracovištím univerzity poskytuje příslušné pracoviště rektorátu.“. 

37. V článku 12 odst. 2 se slova „činností univerzity dle těchto pravidel, a zpráva
o vnitřním hodnocení“ nahrazují slovy „činností univerzity dle těchto pravidel a zpráva
o vnitřním hodnocení“.



7 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato 1. změna Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality
na Univerzitě obrany v Brně byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých 
školách Akademickým senátem Univerzity obrany dne 22. června 2022. 

(2) Tato 1. změna Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality
na Univerzitě obrany v Brně nabývá v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona platnosti 
dnem registrace Ministerstvem obrany podle ustanovení § 95 odst. 8 písm. a) zákona. 

(3) Tato 1. změna Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality
na Univerzitě obrany v Brně nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. 

v. r. v. r.
.……………………………………. ...………………………………….……………… 
   prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc. brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. 
    předseda Akademického senátu       rektorka Univerzity obrany 

  Univerzity obrany 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 6. září 2022 pod č. j. MŠMT-21022/2022-2 souhlas s registrací 1. změny 
Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany 
v Brně.  
               v. r. 

…………………………………… 
Mgr. Karolína GONDKOVÁ 

ředitelka Odboru vysokých škol 
 
 

 
 
Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 7. září 2022  pod č. j. MO 365878/2022-7542 1. změnu Pravidel systému 
zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany v Brně.  
 

v zastoupení  
JUDr. František KUBALÍK 

…………………………………… 
Ing. Petr VANČURA 
státní tajemník v MO 
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