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Kvalita na MENDELU

• Cílem je vytvoření a zavedení systému řízení kvality na 
MENDELU v klíčových oblastech činnosti

• Naplnění cíle prostřednictvím programu 4 projektů:
• Vytvoření a zavedení systému vnitřního hodnocení kvality na 

MENDELU,

• Realizace prvního vnitřního hodnocení na MENDELU, 

• Realizace externího hodnocení kvality MENDELU,

• Nastavení systému zajišťování kvality a jeho pilotní ověření.

• Časový rámec programu
• léta 2016 – 2019

• Zdroje financování
• IP MENDELU 2016 – 2018

• CRP 2016

• OP VVV (2017 – 2019)
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Projekt „Vytvoření a zavedení systému vnitřního 
hodnocení kvality na MENDELU“
• Cíl 

• vytvořit funkční systém vnitřního hodnocení kvality, který bude 
umožňovat realizaci prvního vnitřního hodnocení

• Přínosy

• umožnění kontinuálního zlepšování,

• možnost ucházet se o institucionální akreditaci,

• získávání relevantních podkladů pro rozhodování na úrovni 
strategického řízení

• zvýšení prestiže, zlepšení pozice univerzity v žebříčcích VŠ

• Časový rámec

• leden – prosinec 2016

• Zdroje financování

• IP MENDELU 2016

• CRP 2016 (projekt „Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a 
tvůrčí činnosti a souvisejících činností veterinárního, zemědělského a 
potravinářského zaměření využívající synergie zapojených vysokých 
škol“)
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Hlavní aktivity

• Definování: 

• politiky kvality, 

• kritérií kvality (co bude v jaké oblasti sledováno)

• standardů kvality (k jakým hodnotám bude porovnáván daný stav)

• Popis procesu hodnocení kvality

• metodika hodnocení

• způsob vyhodnocení

• způsob tvorby plánu nápravných opatření

• Organizační zajištění

• Rada pro vnitřní hodnocení

• Pracoviště kvality



Plánované výstupy projektu

• Systémové dokumenty

• Politika kvality

• Kritéria kvality

• Standardy kvality

• Cíle kvality

• Procesy vnitřního hodnocení kvality

• Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení

• Interní předpisy

• Organizační struktura, obsahová náplň činnosti a systemizace 
rektorátních pracovišť

• Provozní dokumenty

• Přehled zdrojů dat pro vnitřní hodnocení kvality

• Odpovědné osoby za zdroje dat

• Harmonogram sběru dat

• Komunikační a kompetenční schéma



Úkol č. 1 – Kritéria kvality

• Pracovní materiál

• Východiska:

• Rámcová metodika pro systém zajišťování a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na 
jednotlivých vysokých školách (výstup IPn KREDO)

• Návrh Nařízení vlády, kterým se stanoví standardy pro 
institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního 
programu a standardy pro akreditaci habilitačního řízení nebo 
řízení ke jmenování profesorem

• Termín: do 13. 4. 2016

• Způsob odevzdání zpracovaných úkolů:

členové týmu → členové KKRITIČ → OKRIT



Web – Kvalita na MENDELU

• webové stránky OKRIT – www.okrit.mendelu.cz

• Řízení kvality na MENDELU

http://www.okrit.mendelu.cz/


DĚKUJI ZA POZORNOST!

Kontakt:
Oddělení koncepce, rozvoje a IT
Rektorát
Zemědělská 1, bud. A, m.č. N2013
www.okrit.mendelu.cz, okrit@mendelu.cz
tel.: 545 135 224 – Ing. Veronika Vejrostová
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