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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 28. 6. 2017 

 

Přítomní členové RVH: 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

Lukáš Kostínek 

prof. ThDr. Martin Prudký 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová 

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

Mgr. Bc. Michal Zima 

MUDr. Eva Fürstová 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 

Omluvení členové RVH: 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

doc. MUDr. Felix Votava Ph.D. 

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 

 

Přítomní hosté 

Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK – OKA) 

Blanka Havlíčková (RUK – OKA) 

RNDr. Jan Placht (RUK - OKA) 

Kamila Klabalová (RUK)  

Jiří Kučera (RUK – OKA) 

RNDr. Věra Šťastná (RUK – OAS) 
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1. Schválení programu zasedání 

 Prof. Wildová zahájila zasedání a seznámila Radu s programem zasedání  
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schválila program zasedání. ( 20 - 0 - 0 ) 
 
 

2. Schválení zápisu z jednání RVH dne 26. 4. 2017 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schválila zápis ze svého zasedání dne 26. 4. 
2017. ( 20 - 0 - 0 ) 

 

 

3. Revize Opatření rektora č. 48/2015 Struktura zprávy o průběhu hodnocení 
výuky studenty na fakultách UK 
 

 Slovo si bere Mgr. Tomášek a představuje revizi opatření rektora 

 Týká se studentských anket na jednotlivých fakultách, jejichž prostřednictvím jsou 
hodnoceny jednotlivé předměty a vyučující 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schvaluje Opatření rektora 
č. 48/2015 Struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK ( 
20 - 0 - 0 ) 

 
 

4. Představení materiálu Podmínky a pravidla pro vytváření studijních programů 
 

 Na úvod Mgr. Vojtěch Tomášek a Kamila Klabalová z Odboru pro studium a záležitosti 
studentů na Rektorátu UK shrnula materiál, který byl členům Rady pro vnitřní 
hodnocení zaslán spolu s pozvánkou na zasedání 

 Metodický materiál, ve kterém je zpracováno, co rektorát radil fakultám a obsaženy 
změny z novely zákona o vysokých školách 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy vzala tichým souhlasem na 
vědomí informace týkající se materiálu Podmínky a pravidla pro vytváření 
studijních programů 

 
 

5. Představení návrhu Opatření rektora „Náležitosti návrhu studijního programu“ 
 

 Mgr. Tomášek představuje 

 Návrhy vychází z Akreditačního řádu Univerzity Karlovy 

 Základní pilířové náležitosti formulářů, které požaduje NAÚ 

 Výčet je pouze rámcový 
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 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas k návrhu 
Opatření rektora „Náležitosti návrhu studijního programu“ ( 21 - 0 - 0 ) 

 
 

6. Návrh metodiky a instrukcí pro ÚVT pro vyplňování formulářů pro 
schvalování studijních programů  
 

 Mgr. Tomášek zmiňuje, že se jedná o již předložený dokument 

 Byly zapracovány vznesené připomínky 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy vzala tichým souhlasem na 
vědomí informace týkající se Návrhu metodiky a instrukcí pro ÚVT pro vyplňování 
formulářů pro schvalování studijních programů 

 
 

7. Zapojení členů RVH do přípravy žádosti o institucionální akreditaci a evidence 
jejich dostupnosti přes léto 
 

 Mgr. Tomášek seznámil Radu pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy s plánem 
činností jejích členů přes letní prázdniny 

 Potřeba na základě podkladů poskytnutých fakultami vytvořit finální dokumenty 

 Dále zopakování informace, že Sebehodnotící zprávu a Zprávu o vnitřním hodnocení 
schvaluje po Radě pro vnitřní hodnocení UK také Akademický senát UK a Vědecká 
rada UK 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy vzala tichým souhlasem na 
vědomí informace o přípravě podkladů k žádosti o institucionální akreditaci a plán 
pracovních činností přes letní měsíce 

 
 

8. Jmenování předsedů panelů Rady pro vnitřní hodnocení 
 

 Proběhlo svolání jednotlivých panelů Rady pro vnitřní hodnocení UK v průběhu 
zasedání s cílem, aby se každý z panelů domluvil na kandidátovi na pozici předsedy 

o Panel pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory se usnesl (poměrem 
hlasů 4 : 0 : 1) na nominaci doc. RNDr. Jiřího Tůmy, DrSc. na pozici předsedy 
panelu 

o Panel pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory se usnesl (poměrem hlasů 
2 : 0 : 1) na nominaci prof. MUDr. Jany Duškové, DrSc. na pozici předsedkyně 
panelu 

o Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory se usnesl 
(poměrem hlasů 6 : 0 : 1) na nominaci prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc. na pozici 
předsedy panelu 

o Panel pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory se usnesl (poměrem 
hlasů 4 : 0 : 1) na nominaci prof. ThDr. Martina Prudkého na pozici předsedy 
panelu 
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 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schválila a zvolila za 
předsedu Panelu pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory doc. RNDr. 
Jiřího Tůmu, DrSc. ( 20 - 0 - 1 ) 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schválila a zvolila za 
předsedkyni Panelu pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory prof. MUDr. Janu 
Duškovou, DrSc. ( 20 - 0 - 1 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schválila a zvolila za 
předsedu Panelu pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory prof. PhDr. 
Jiřího Mareše, CSc. ( 20 - 0 - 1 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schválila a zvolila za 
předsedu Panelu pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory prof. ThDr. 
Martina Prudkého ( 20 - 0 - 1 ) 

 
 

9. Shrnutí výsledků šetření EUROSTUDENT VI na Univerzitě Karlově 
 

 Dr. Šťastná informovala Radu o výsledcích šetření EUROSTUDENT VI a představila 
předložený dokument 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy vzala tichým souhlasem na 
vědomí výsledky šetření EUROSTUDENT VI na Univerzitě Karlově 

 
 

10. Informace o průběhu mezinárodního hodnocení na Univerzitě Karlově 
 

 Prorektorka Wildová spolu s Dr. Šťastnou informovaly o průběhu mezinárodního 
hodnocení na Univerzitě Karlově, které mezi zasedáními Rady pro vnitřní hodnocení 
Univerzity Karlovy proběhlo 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy vzala tichým souhlasem na 
vědomí informace o průběhu mezinárodního hodnocení na Univerzitě Karlově 

 
 

11. Různé 
 

 Příští zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy proběhne 4. září 2017 


