
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity obrany v Brně za rok 2018 byl projednán 

Vědeckou radou Univerzity obrany v Brně dne 17. 4. 2019 a schválen 

Akademickým senátem Univerzity obrany v Brně dne 15. 5. 2019. 

Hlavní výsledky  

Dodatku ke Zprávě o vnitřním 

hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Univerzity obrany v Brně 

za rok 2018 
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Univerzita obrany v Brně (dále jen „UO“) realizovala v roce 2018 vnitřní hodnocení kvality 
vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a souvisejících činností. V rámci vnitřního hodnocení 
vzdělávací činnosti byly v roce 2018 hodnoceny následující studijní programy (obory) 
realizované na všech fakultách univerzity (Řízení a použití ozbrojených sil, Vojenské 
technologie, Technologie pro obranu a bezpečnost, Zdravotnický záchranář, Vojenská 
logistika a Ochrana vojsk a obyvatelstva) a programy celoživotního vzdělávání realizované 
na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií. 

V rámci vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti byla tvůrčí činnost hodnocena u všech fakult 
UO a na Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. V rámci hodnocení 
tzv. souvisejících činností proběhlo hodnocení řízení a správy univerzity, naplňování její třetí 
role, zajišťování marketingových aktivit, zajišťování vnějších vztahů a v hodnocení realizace 
tzv. podpůrných aktivit. 

Výsledky provedených hodnocení jsou součástí dílčích hodnotících zpráv o studijních 
programech, dílčích hodnotících zpráv o programech celoživotního vzdělávání, průběžných 
zpráv o vzdělávací činnosti fakulty, centra, průběžných zpráv o tvůrčí činnosti fakult, ústavu  
a průběžné zprávy o hodnocení souvisejících činností. 

Hlavní výsledky Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností Univerzity obrany v Brně za rok 2018: 

a) vzdělávací činnost 

V případě Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií se jednalo 
především o přijetí a realizaci opatření ke snížení  vyšší míry odchodovosti studentů 
v 1. ročníku u hodnocených vojenských magisterských studijních programů. Opatření byla 
zaměřena na změny struktury zařazení předmětů v 1. a 2. semestru, zvýšení počtu hodin 
doučování u vybraných předmětů 1. ročníku, zavedení tzv. mentorů studentů 1. ročníku. 

UO pro studenty, nejenom prvního ročníku, poskytovala poradenskou činnost kvalifikovanými 
odborníky v oblastech psychologického, pedagogického, sociálně-právního, studijního 
a profesního poradenství.  

Pro získání zpětné vazby od studentů hodnocených studijních programů bylo v roce 2018 
připraveno a realizováno pilotní testování aplikace Studentské hodnocení kvality výuky 
předmětů sloužící jako nástroj pro získávání zpětné vazby od studentů k vyučujícím. 

Druhou oblastí, které byla na jednotlivých fakultách UO věnována v souladu se závěry 
vnitřního hodnocení kvality provedeného hodnocení v roce 2017 pozornost, byla oblast 
internacionalizace, směřující k naplnění požadovaného standardu ukazatele míry otevřenosti 
studijního programu. Byla zpracována Strategie Fakulty vojenského leadershipu v oblasti 
internacionalizace v letech 2019 až 2022 stanovující cíle a priority v oblasti studentských  
a výukových mobilit. 

Součástí realizovaných aktivit byla i organizace tzv. International Day, která se na Fakultě 
vojenského leadershipu konala každý semestr hodnoceného roku 2018. Obdobný přístup 
prezentací vzdělávacích aktivit poskytovaných partnerskými vzdělávacími institucemi byl 
uplatňován i na Fakultě vojenských technologií. V případě Fakulty vojenského zdravotnictví 
bylo snahou v rámci bakalářského studijního programu nalézt obdobný studijní program, 
který svou strukturou odpovídá podobně zaměřenému programu na UO. Tato aktivita se bude 
následně realizovat i v dalším akademickém roce. 

b) tvůrčí činnost 

Na úrovni UO byla v roce 2018 přijata opatření spočívající mj. v tvorbě inovované Strategie 
tvůrčí činnosti Univerzity obrany na roky 2019 až 2025.  

Byla zahájena celouniverzitní diskuze o revizi minimálních požadavků na uchazeče 
o habilitační a jmenovací řízení na UO spočívající v jejich revizi, a to jak v požadavcích 
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kvantitativních, tak především kvalitativních odrážejících současné požadavky akademické 
praxe.  

Obdobně došlo k revizi tzv. motivačního rozkazu definujícího charakter motivačních odměn 
za excelentní výsledky tvůrčí činnosti na UO. Došlo tak k potlačení těch výsledků, 
jež neodpovídají požadovanému publikačnímu trendu směřujícímu k tvorbě publikací 
zveřejněných především v tzv. impaktovaných časopisech.  

Na jednotlivých fakultách byla tvůrčí činnost předmětem cílených jednání kolegií děkana 
a metodických dnů fakulty. 

c) související činnosti 

UO má ve svých strategických dokumentech definovanou vizi, poslání a záměry rozvoje. 
Je nastaven funkční systém řízení, zaveden systém vnitřních předpisů a dalších dokumentů 
řízení, které jsou vzájemně provázány. Systém disponuje pravidly k uskutečňování studijních 
programů pro tvorbu, schvalování a změnu studijního programu nebo oblastí vzdělávání 
a rovněž zásadami pro jmenování a odvolání garantů studijního programu. Činnosti UO 
jsou plánovány, uskutečňovány, pravidelně kontrolovány a vyhodnocovány. Všechny činnosti 
směřují k naplňování cílů stanovených strategickými dokumenty. 

Realizace podpůrných aktivit je zaměřena zejména na zajištění, příp. správu personálních, 
finančních a informačních zdrojů, movitého a nemovitého majetku, elektronického 
informačního systému univerzity a informačních služeb, vydavatelské a nakladatelské činnosti, 
poradenských služeb, stravovacích a ubytovacích služeb. 

Z hlediska opatření přijatých v roce 2018 byla realizována opatření směřující k přepracování 
webových stránek školního pluku a Centra jazykového vzdělávání. Zároveň však v případě 
školního pluku nebylo dokončeno přepracování obsahu textů a obrazového materiálu, jež bude 
dokončeno do konce 1. čtvrtletí v roce 2019.  

Bylo realizováno kompletní plánování všech výukových aktivit v aplikaci Rozvrh hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


