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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 
zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), dne 20. června 2014 pod čj. MSMT-22780/2014změnu Řádu pro 
hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze.  

 

 
…….......................................... 

          Mgr. Karolína Gondková 
      ředitelka odboru vysokých škol 

 

 
 

ZMĚNA 
 

ŘÁDU PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
a podle čl. 46 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy 

usnesl na této změně Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy: 
 

Čl. 1 

Řád pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 

1. V čl. 1 větě první se slova „bývalými studenty“ nahrazují slovem „absolventy“.  
2. V čl. 3 se za odstavec 2 doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:  

„3. Děkan fakulty poskytne rektorovi informace o průběhu hodnocení výuky studenty 
za daný akademický rok, včetně využití výsledků hodnocení, formou strukturované 
zprávy. Vzor této zprávy stanoví rektor opatřením. 
4. Na základě zpráv o průběhu hodnocení výuky studenty poskytnutých rektorovi 
děkany fakult předloží rektor akademickému senátu univerzity souhrnnou zprávu o 
hodnocení výuky studenty na Univerzitě Karlově za daný akademický rok.“. 

3. V čl. 4 odst. 2 větě první se za slova „Hodnocení podléhá každý“ vkládají slova 
„povinný a povinně volitelný“ a slova „bez ohledu na to, zda jde o předmět povinný, 
povinně volitelný, volitelný, popřípadě jinak označený“ se nahrazují slovy 
„hodnoceny mohou být i další předměty“.  

4. V čl. 4 odst. 3 větě druhé se slova „minulý“ a „minulé“ zrušují a věta třetí se zrušuje. 
5. V čl. 4 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní: „4. Vnitřní předpis 

fakulty nebo opatření děkana stanoví harmonogram hodnocení, místo a termín 
zveřejnění výsledků hodnocení.“.  
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6. V čl. 5 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „a“ a za písmeno b) se 
doplňuje nové písmeno c), které zní: „c) kvality zabezpečení vzdělávací činnosti a 
dalších souvisejících podpůrných činností.“. 

7. V čl. 7 odstavec 1 zní: „1. Hodnocení má listinnou nebo elektronickou podobu“.  
8. Název čl. 9 zní: „Organizace hodnocení“.  
9. V čl. 9 odst. 1 se za slova „garanti studijních programů“ vkládají slova „oboroví 

garanti“. 
10. V čl. 9 odst. 2 se věta druhá zrušuje.  
11. V čl. 9 odst. 3 se za slova „garanti studijních programů“ vkládají slova „oboroví 

garanti“. 
12. V čl. 10 odst. 1 se slova „nejméně jedenkrát za akademický rok“ nahrazují slovy 

„průběžně tak, aby probíhalo minimálně jedenkrát za dobu studia každého studenta, 
doktorského studijního programu zapsaného v prezenční nebo kombinované formě 
studia.“. 

13. V čl. 11 se v názvu slova „na univerzitě z hlediska požadavků praxe“ nahrazují slovy 
„absolventy univerzity.“ 

14. V čl. 11 odst. 1 větě první se slova „případ od případu“ nahrazují slovem „daném“. 
15. V čl. 11 odst. 2 větě první se slovo „semestrálně“ nahrazuje slovy „nejméně jedenkrát 

za kalendářní rok.“ 
16. V čl. 11 odst. 4 větě první se slova „bývalých studentů“ nahrazují slovem 

„absolventů“. 
17. V čl. 12 odstavec 2 zní: „2. Výsledky hodnocení projednávají orgány fakulty a 

vedoucí dotčených pracovišť, kteří v případě potřeby přijímají v rámci své působnosti 
opatření ke zvýšení kvality výuky.“. 

18. V čl. 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „3. K výsledkům 
hodnocení se dále přihlíží zejména při tvorbě výroční zprávy o činnosti a aktualizace 
dlouhodobého záměru fakulty a univerzity, při přípravě žádostí o akreditaci studijních 
programů a oborů a při tvorbě hodnotících zpráv univerzity.“. Dosavadní odstavce 3 
až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 

19. V čl. 12 odst. 5 větě první se slova „a z nich vyplývající návrhy opatření nebo přijatá 
opatření se vhodným způsobem zveřejňují“ nahrazují slovy „musí být dostupné na 
webových stránkách fakulty“. 

20. V čl. 12 odst. 5 větě první se číslice „5“ a „6“ nahrazují číslicemi „6“ a „7“.  
21. V čl. 12 odst. 5 větě druhé se za slova „garantů a oborových rad studijních programů“ 

vkládají slova „a oborových garantů“.  
22. V čl. 12 odst. 7 větě první se za slova „Volné slovní vyjádření“ vkládají slova „ke 

skutečnostem podle čl. 5 odst. 1 písm. b)“ a číslice „5“ se nahrazuje číslicí „6“.  
23. V čl. 12 se na konci textu odstavce 7 doplňuje věta, která zní: „Ve věci nakládání se 

slovními vyjádřeními a ve věci ověřování totožnosti autora může vnitřní předpis 
fakulty stanovit odlišný postup.“. 
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Čl. 2 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 
dne 6. června 2014. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou čl. 1 bodu 2, který 
nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2014/2015.  

 

 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 
 

                                                
1 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 20. června 2014. 


