
 

Stránka 1 z 11 
 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 25. LISTOPADU 

2020
 

 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RVH 

 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

doc. Jakub Češka, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 

Mgr. David Hurný 

doc. Radek Chlup, Ph.D. 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

Prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. 

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 

Bc. Eliška Kryčerová 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská 

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

doc. Alena Nohavová, Ph.D. 

MUDr. Anna Olšerová 

prof. ThDr. Martin Prudký 

JUDr. Michal Říha 

Prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 

doc. MUDr. Felix Votava Ph.D.  

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.  

 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ RVH 

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  

 

PŘÍTOMNÍ HOSTÉ  

 

Jiří Kučera (tajemník RVH UK) 

Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK – OKVA) 

Kamila Klabalová (RUK – OKVA) 

RNDr. Jan Placht (RUK - OKVA) 

Mgr. Eva Benetková (RUK – OKVA) 

Mgr. Jakub Homolka, Ph.D. (RUK – OKVA) 

Ing. Hana Müllerová  (RUK -  OKVA) 

 



 

Stránka 2 z 11 
 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) Prof. Wildová: Zahájení zasedání RVH. 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 

1) Prof. Wildová: představení programu jednání. 

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila program jednání 
pro proti zdrželi se hlasování 

27 0 1 

 

3. PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ A ČLENEK RVH 

 

1) Prof. Wildová: V novém složení Rady, jejíž funkční období začalo 2. listopadu 2020, zasedají 

také externisté, tedy osoby, které nemají pracovní úvazek na UK. V každém panelu Rady je 

tedy nově 1 externista/externistka. 

a) Prof. Wildová: V přírodovědném panelu je to prof. Kotrba z Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 

b) Prof. Wildová: V lékařském panelu je to doc. Špidlen z Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

c) Prof. Wildová: Ve společenskovědním panelu je to doc. Nohavová z Jihočeské 

univerzity.  

d) Prof. Wildová: V humanitním panelu je to prof. Sílová z Akademie múzických umění 

v Praze.  

 

4. VOLBA PŘEDSEDŮ PANELŮ 

 

1) Prof. Wildová: Jednotlivě panely během svého zasedání schválily nominace na své 

předsedy.  

a) Prof. Wildová: Přírodovědný panel nominuje jako svého předsedu doc. Kubíčka.  

2) Hlasování: 
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Rada pro vnitřní hodnocení UK jmenuje doc. Kubíčka předsedou přírodovědného panelu. 
pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 1 

3) Prof. Wildová: Lékařská panel nominuje jako svou předsedkyni prof. Duškovou. 

4) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK jmenuje prof. Duškovou předsedkyní lékařského panelu. 
pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 1 

 

5) Prof. Wildová: Společenskovědní panel nominuje jako svého předsedu prof. Mareše. 

6) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK jmenuje prof. Mareše předsedou společenskovědního 
panelu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 1 

 

7) Prof. Wildová: Humanitní panel nominuje jako svého předsedu prof. Prudkého. 

8) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK jmenuje prof. Prudkého předsedou humanitního panelu. 
pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 1 

 

5. SCHVÁLENÍ PROTOKOLU Z HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 

 

1) Kučera: Rada pro vnitřní hodnocení schvalovala per rollam zápisy z jednání Rady. Radě byl 

předložen protokol o výsledcích hlasování, který by měl být dle Řádu Rady schválen. 

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje protokol o hlasování per rollam. 
pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 3 

 

6. SCHVALOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

1. LF 1039 Nutriční a metabolické vědy Ph.D P, K doc. Stoklasová 

 

1) Prof. Dušková: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Dušková: Fakulta upravila návrh studijního programu. Díky tomu nyní lékařský 

panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

b) Hlasování: 
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Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let. 

pro proti zdrželi se hlasování 

28 0 1 

Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FTVS 1381 Kinantropologie Ph.D P, K prof. Mareš 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Mareš: Studijní program je velmi dobře připraven a společenskovědní panel 

navrhuje udělit oprávnění na 10 let.   

b) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let. 

pro proti zdrželi se hlasování 

27 0 2 

 
 
Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1827 Anglický jazyk Ph.D P, K doc. Češka 

 

1) Doc. Češka: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Češka: Návrh studijního programu je problematický, zejména pokud jde o 

personální zajištění. Dle návrhu se ze zajišťujícího pracoviště zapojují pouze dva 

habilitovaní vyučující. Kvalifikační struktura tedy není vyhovující.  

b) Doc. Češka: Společenskovědní panel tak navrhuje udělit oprávnění na 5 let s tím, že se 

prostřednictvím nápravného opatření bude požadovat posílení personálního zajištění 

minimálně o dalšího habilitovaného vyučujícího do tří let. 

2) Prof. Skřejpek: Personální zajištění není vyhovující a je ke zvážení, zda studijnímu programu 

oprávnění udělit. Případně je také ke zvážení, zda by nemělo být požadováno nápravné 

opatření, které by požadovalo do roku zahájení habilitační řízení a do tří let dalšího 

habilitovaného vyučujícího.  

3) Prof. Mareš: Ke zvážení, zda by nebylo vhodné projednávání studijního programu přerušit 

a fakulty se dotázat, kdy by mohli zahájit alespoň jedno habilitační řízení.  

4) Doc. Češka: Bylo by tedy možné návrh usnesení doplnit o požadavek na kontrolní zprávu o 

plánovaném personálním rozvoji v roce 2021. 

5) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na 

nápravné opatření (do 3 let doplnit alespoň jednoho habilitovaného vyučujícího) a 

kontrolní zprávu (do roka předložit plán personálního rozvoje).  

a) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 let 
s požadavkem na nápravné opatření a kontrolní zprávu. 
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pro proti zdrželi se hlasování 

13 3 10 

 
6) Kučera: Usnesení nebylo přijato. Projednávání návrhu studijního programu je tedy 

ukončeno s tím, že Rada pro vnitřní hodnocení neudělila oprávnění uskutečňovat studijní 

program.  

a) Kučera: Vnitřní předpisy UK nestanovují dobu, po kterou by nemohl být návrh tohoto 

studijního programu opětovně předložen.  

 
Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1823 Anglofonní literatury a kultury Ph.D P, K doc. Češka 

 

1) Doc. Češka: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Češka: Oproti předchozímu studijnímu programu, je tento velmi dobře připraven 

a při posouzení nebyly shledány žádné větší problémy.  

b) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

c) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 3 

 
 
Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1781 Dějiny antické civilizace Ph.D P, K prof. Prudký 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Prudký: Projednávání návrhu studijního programu bylo přerušeno s tím, že 

fakulta návrh studijního programu upraví (řadu formálních náležitostí) a také doplní 

popis budoucího personálního rozvoje. Fakulta zaslala upravený spis. 

b) Prof. Prudký: Personální zajištění (kvalifikační struktura) není zcela vyhovující. Stejně 

tak grantová činnost pracoviště.  

2) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na 

kontrolní zprávu ohledně kvalifikační struktury personálního zajištění a ohledně grantové 

činnosti.  

a) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 3 
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Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1811 Fonetika  Ph.D P, K doc. Vykoukal 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: Po drobné úpravě je návrh studijního programu dobře připraven.  

2) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

a) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 3 

 
 
Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1743 Historie/obecné dějiny Ph.D P, K doc. Vykoukal 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: Návrh studijního programu je dobře připraven. Zajišťující pracoviště by 

ale do budoucna mělo posílit tvůrčí a publikační činnost.   

2) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na 

kontrolní zprávu ohledně grantové a publikační činnosti.  

a) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 3 

 
 
Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1785 Moderní hospodářské a sociální dějiny  Ph.D P, K doc. Vykoukal 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: Projednávání studijního programu bylo přerušeno s žádostí o úpravu, 

která se týkala požadavků na tvůrčí činnost doktorandů. Fakulta požadavky 

specifikovala. Studijní program může být nyní projednán s tím, že humanitní panel 

navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

b) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let. 
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pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 3 

 
Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1797 Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Ph.D P, K prof. Prudký 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Prudký: Návrh studijního programu je velmi dobře připraven. Humanitní panel 

navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

b) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let. 

pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 4 

 
 
Fakulty ID Název Typ SP Forma  Zpravodaj 

FF 1793 Slovanské literatury Ph.D P, K doc. Češka 

 

1) Doc. Češka: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Češka: Teoretické založení studijního programu je komplikované a vlastně není 

zcela jasné. V tomto ohledu by se navrhovalo požadovat kontrolní zprávu.  

b) Dr. Říhu: Teoretické zakotvení studijního programu by mělo být vyjasněno ještě před 

schválením studijního programu.  

c) Doc. Češka: Není to tak, že by studijní program neměl teoretické založení. Jedná se o 

to, že propojení jednotlivých teoretických přístupů je předmětem disciplíny samotné.  

2) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na 

kontrolní zprávu ohledně teoretického ukotvení studijního programu.  

a) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

18 0 8 

 

7. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – KONTROLNÍ ZPRÁVY 

 

 

Fakulta 
Typ 
SP 

Kód SP Název 

FF NMgr N0114A300080 Učitelství ruského jazyka pro střední školy 
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1) Prof. Mareš: RVH požadovala nápravné opatření, dle kterého měla fakulta označit správně 

předměty ZT PPZ, které se vztahují ke státní závěrečné zkoušce. Fakulta tak učinila. 

Společenskovědní panel navrhuje provedené nápravné opatření schválit.  

a) Prof. Prudký: Humanitní panel rovněž navrhuje schválit.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK shledává požadované nápravné opatření za vypořádané. 
pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 3 

 

 

Fakulta 
Typ 
SP 

Kód SP Název 

FF NMgr N0215A320009 Hudební věda 

 

1) Prof. Prudký: Byla požadována kontrolní zpráva, která by měla doložit rozšíření cizojazyčné 

výuky. 

a) Prof. Prudký: Předložená kontrolní zpráva dokládá rozšíření cizojazyčné výuky.  

b) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje schválit předloženou kontrolní zprávu.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK projednala kontrolní zprávu. 
pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 3 

 

 

Fakulta 
Typ 
SP 

Kód SP Název 

FF NMgr N0231A090062 Bohemistika pro cizince 

 

1) Prof. Prudký: RVH požadovala nápravné opatření, dle kterého by měly být základní 

teoretické předměty profilující předměty garantovány osobou s odpovídající kvalifikací a 

s odpovídajícím pracovním úvazkem. Fakulta uvedla nového garanta příslušného 

předmětu, čímž splnila požadavky nápravného opatření.  

2) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje provedené nápravné opatření schválit.  

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK shledává požadované nápravné opatření za vypořádané. 
pro proti zdrželi se hlasování 

21 1 3 
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8. ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

 

 

Fakulta 
Typ 
SP 

Kód SP Název 

PedF Bc.  7506R002  
 

Speciální pedagogika 

 

1) Prof. Mareš: Fakulta předkládá návrh na formální změnu v názvu jedné z částí státní 

závěrečné zkoušky. Přičemž se jedná o studijní program, který byl schválen ještě 

Akreditační komisí.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel návrh změny projednal s tím, že ji doporučuje 

schválit.   

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK bere změnu názvu části státní závěrečné zkoušky na 
vědomí. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 2 

 
 

Fakulta 
Typ 
SP 

Kód SP Název 

KTF Mgr. M0221A100003 
 

Katolická teologie 

KTF Mgr. M6141 Katolická teologie 

 

1) Prof. Prudký: Fakulta navrhuje dílčí úpravy v částech státní závěrečné zkoušky a to jak u 

„nového“ studijního programu, tak i u „starého“ studijního oboru.  

a) Prof. Prudký: Humanitní panel oba dva návrhy změn projednal, přičemž doporučuje 

jejich schválení.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje navržené změny ve studijním programu v 
souvislosti s dílčími úpravami státní závěrečné zkoušky. 

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 0 

 

9. RUŠENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU GERMANOSLAVISTIKA 

 

1) Kučera: Filozofická fakulta zažádala o zrušení doktorského studijního programu 

Germanoslavistika (P0232D090033, P0232D090034, P0232D090035). Záměr zrušit studijní 

program již projednala Vědecká Rada UK. Aby fakulta mohla podle platných vnitřních 
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předpisů UK převést studenty do obsahově totožného studijního programu 

Germanoslavistika (P0232D090036, P0232D090037, P0232D090038), žádá fakulta Radu 

pro vnitřní hodnocení o stvrzení souvislosti mezi těmito dvěma studijními programy. 

Následně bude rektorem vyhlášeno zrušení studijního programu a fakulta vydá opatření 

děkana, které bude převod studentů upravovat.  

2) Prof. Skřejpek: Studenti mají být převedeni ze studijního programu se 4-letou standardní 

dobou studia do studijního programu s 3-letou standardní dobou studia. Jak je tento 

převod právně zajištěn?  

a) Kučera: Celý proces převodu a zrušení studijního programu je v souladu s vnitřními 

předpisy UK.  

3) Prof. Wildová: Právní postup bude ještě jednou diskutován s právničkami ze studijního 

odboru a materiál bude předložen opětovně na příští zasedání Rady.  

 

10. POŽADAVKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY DOKTORANDŮ V NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ 

SITUACI 

 

1) Prof. Wildová: Fakulty se dotazují, jak postupovat v situaci, kdy doktorandi vzhledem 

k epidemiologické situaci nemohou absolvovat zahraniční stáže. Doktorandům by tak 

uznávaly jiné činnosti jako ekvivalent povinnosti zahraniční stáže. Nemají však jasno v tom, 

co by Rada považovala za vhodný ekvivalent.  

2) Hlasování: 

Oborovým radám doktorského studia Rada pro vnitřní hodnocení UK doporučuje v 
případech hodných zvláštního zřetele, zejména pak v případech dlouhodobého omezení 
možností cestování zapříčiněného vnějšími vlivy, povinnost typu stáž dle čl. 13 odst. 5 
opatření rektora č. 13/2019 nahradit v individuálním studijním plánu povinností, která 
by byla vhodnou alternativou stáže. K tomuto kroku je doporučeno přistoupit zejména v 
těch případech, kde by došlo k překročení standardní doby studia, případně tam, kde by 
nesplnění této povinnosti znemožnilo přistoupit k obhajobě disertační práce nebo státní 
doktorské zkoušce.  
Za vhodné alternativy zahraniční stáže lze v souladu se zněním příslušného standardu v 
čl. 13 odst. 5 OR č. 13/2019 považovat zejména účast v mezinárodním vědeckém týmu, 
publikování v zahraničním periodiku (jako další povinnost), aktivní účast na zahraniční 
konferenci konané distančním způsobem. Lze doporučit v maximální míře využít 
mezinárodních kontaktů školících pracovišť a též pracovišť AV ČR. 

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 0 
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1) Mgr. Tomášek: Pracovní skupina se od posledního zasedání několikrát setkala ke svému 

jednání. Dokončují se úpravy požadavků na sebehodnotící zprávu a především se 

dokončuje výběr relevantních datových podkladů, které představují značně 

komplikovanou záležitost, neboť fakultní evidence jsou často velmi rozmanité. 

12. RŮZNÉ 

 

1) Prof. Wildová: Termíny dalšího zasedání 

a) 16. prosince od 12:00 

b) 27. ledna 2021 od 14:00 

c) 24. února 2021 od 14:00 

d) 31. března 2021 od 14:00 

e) 28. dubna 2021 od 14:00 

f) 26. května 2021 od 14:00 

g) 30. června 2021 od 14:00 
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