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č. j.: UKRUK /289618/2022-3 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 22. 6. 2022

 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RVH 

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

doc. Jakub Češka, Ph.D. 

doc. Radek Chlup, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. 

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

prof. ThDr. Martin Prudký 

prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.   

doc. MUDr. Felix Votava Ph.D. 

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 

doc. Alena Nohavová, Ph.D. 

MUDr. Anna Olšerová 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

JUDr. Michal Říha 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská 

Mgr. David Hurný 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ RVH 

 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Bc. Eliška Říhová 

MUDr. Anna Olšerová 

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

 

PŘÍTOMNÍ HOSTÉ  

doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (FTVS) 

Mgr. Eva Benetková (tajemnice RVH, RUK – OKVA) 

Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK – OKVA) 

Kamila Klabalová (RUK – OKVA) 

RNDr. Jan Placht (RUK - OKVA) 

Jiří Kučera (tajemník RVH UK) 

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

Ing. Hana Müllerová  (RUK -  OKVA) 

  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=156304&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003323646
https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=156304&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003323646
https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1290187220180246/?lang=cs
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 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) doc. Polák: Zahájení zasedání RVH. 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 

1) doc. Polák: Představení programu jednání. 

2) doc. Polák: K programu bude na podnět společenskovědního panelu přidán bod Projednání 

žádostí o nové udělení oprávnění studijních programů FTVS Management TV a sportu. 

3) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje program zasedání včetně nového bodu. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 

23 0 0 0 

 

3. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RVH 25. KVĚTNA 2022 

 

1) doc. Polák: K zápisu ze zasedání rady dne 25. května 2022 nevzešly žádné připomínky. 

2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje zápis z jednání 25. května 2022. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 

23 0 0 0 
 

4.  SCHVALOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FSV 3876 nMgr Politologie 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 
společenskovědní 

1) prof. Mareš: Jedná se o kvalitně připravenou  žádost o opětovné udělení oprávnění. Upravený 
studijní plán zvyšuje nároky na metodologické znalosti studentů,  rozšířil se počet předmětů 
vyučovaných zahraničními kolegy v angličtině,  byla upravena podoba státní zkoušky, zvýšen 
podíl praxe. V rámci rozšířené spolupráce s politologickým pracovištěm FF UK je v nabídce 
předmětů na FSV nově 6 předmětů z FF a vyučující z obou fakult budou zasedat ve státnicových 
komisích. Navrhujeme udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na kontrolní zprávu týkající se 
plánované změny garanta a kvalifikačního růstu pracoviště. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s kontrolní 
zprávou po třech letech (termín dodání 30. 6. 2025), v níž fakulta uvede, kdo převzal 
funkci garanta navazujícího magisterského studia Politologie po prof. Hříchové a jak 
pokračuje kvalifikační růst pracoviště. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
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21 0 0 2 
 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FSV 3873 Bc 

Politologie a 

mezinárodní 

vztahy 

žádost o opětovné udělení 

oprávnění 
společenskovědní 

1) prof. Mareš: Program úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na 
UK. SV UK a FF UK začaly spolupracovat na výuce politologie. Výsledkem spolupráce bylo doplnění 
nabídky povinně volitelných předmětů na FSV 6 povinně volitelnými předměty z FF UK. Jedná se 
o kvalitně připravenou  žádost o opětovné udělení oprávnění. Navrhujeme udělit oprávnění na 
nejvyšší možnou dobu, na 10 let. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 2 

 

 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FSV 3874 Bc 

Politologie a 

veřejná 

politika 

žádost o opětovné udělení 

oprávnění 
společenskovědní 

1) prof. Mareš: Studijní plán bakalářského programu Politologie a veřejná politika byl upraven a 
zpřesněn, byl upraven profil absolventa, došlo k věkové obměně garantů studijních předmětů, ke 
snížení počtu státnicových okruhů na dva. Výsledkem spolupráce mezi FSV UK a FF UK je doplnění 
4 povinně volitelných předmětů  politologie z FF UK do nabídky tohoto bakalářského programu 
na FSV UK. Jedná se o kvalitně připravenou  žádost o opětovné udělení oprávnění. Navrhujeme 
udělit oprávnění na 10 let. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 2 

 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

FHS 3909 nMgr 

Řízení a supervize v 

sociálních a 

zdravotnických 

organizacích 

 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 
společenskovědní 
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1) prof. Mareš: Studijní program doznal mnoha změn k lepšímu: došlo k personálnímu posílení 
pracoviště, posílení oblasti sociální práce, akademického rozměru studijního programu, dílčímu 
propojení vazeb mezi dvěma specializacemi,  zkvalitnění podoby státní závěrečné zkoušky, 
obsahovému sjednocení prezenční a kombinované formy studia (dříve se poněkud lišily). Jedná 
se o kvalitně připravenou  žádost o opětovné udělení oprávnění. Navrhujeme udělit oprávnění na 
10 let. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
22 0 0 1 

 

 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

PedF 3946 nMgr 

Učitelství českého 

jazyka pro 2. stupeň 

základní školy a střední 

školy 

žádost o rozšíření o plný 

plán 

humanitní + 

společenskovědní 

1) doc. Nohavová: Jedná se o rozšíření o plný studijní plán. Změny ve studijním programu 

nenarušují stávající akreditaci, program vyhovuje standardům.  

2) prof. Mareš: RVH UK navrhuje schválení žádosti. 
 

2) hlasování: 
 

Usnesení: RVH UK schvaluje žádost o rozšíření o plný studijní plán po dobu platnosti oprávnění 
uskutečňovat studijní program. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
22 0 0 1 

 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

FSV 3952 Bc Sociologie 

Žádost o opětovné 

udělení oprávnění 
společenskovědní 

1) prof. Zahálka: Studijní program byl v roce 2018 schválen na 5 let a zde je předkládána žádost o 

prodloužení platnosti na další období. Jedná se o velmi kvalitně zpracovaný studijní program 

vycházející z předchozího programu, dochází ke změně garanta v pozici profesora a ve velmi 

perspektivním věku. Dochází k několika úpravám studijního plánu a obsahů několika předmětů.  

2) prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje schválení žádosti. 
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2) hlasování: 
 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 
pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
22 0 0 1 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

PřF, 

1.LF 3983 PhD Parazitologie 

oznámení změn v 

průběhu uskutečňování 

SP 

 

Přírodovědný + 

lékařsky 

1) doc. Kubíček: Fakulty předkládají změnu obsahu a formy státní doktorské zkoušky. 

2) doc. Kubíček: Přírodovědný a lékařský panel navrhují schválit oznámené změny bez 

připomínek. 

 

2) hlasování: 
 

Usnesení: RVH UK projednala změnu v průběhu uskutečňování studijního programu bez 
připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 3 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

MFF 3945 Bc 

Fyzika se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

přírodovědný + 

společenskovědní 

1) doc. Kubíček: Jedná se o kvalitně připravenou  žádost o opětovné udělení oprávnění. 
Navrhujeme udělit oprávnění na 10 let. 
2) doc. Kucharská: Společenskovědní panel upozorňuje na omezenou grantovou aktivitu 
pracoviště. Navrhujeme předložit kontrolní zprávu o grantové aktivitě včetně informací o 
neúspěšných žádostech do 30. 6. 2027. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s požadavkem na 
kontrolní zprávu o tvůrčí činnosti včetně podaných grantů za 5 let (termín 30. 6. 2027). 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 2 
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Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

MFF 3948 Bc 

Matematika se 

zaměřením na 

vzdělávání 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

přírodovědný + 

společenskovědní 

1) doc. Kubíček: Jedná se o kvalitně připravenou  žádost o opětovné udělení oprávnění. 
Navrhujeme udělit oprávnění na 10 let. 
Vzhledem k věku požaduje panel výměnu garanta do 5 let - kontrolní zpráva o výměně garanta. 
Dále omezená grantová aktivita pracoviště. Navrhujeme předložit kontrolní zprávu o grantové 
aktivitě včetně informací o neúspěšných žádostech.  
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s požadavkem na 
kontrolní zprávu o grantové činnosti včetně podaných grantů za 5 let (termín 30. 6. 
2027), tj. o publikační činnosti, vědeckých projektech a externích grantech, a na změnu 
garanta do 5 let z důvodu věku. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 2 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

MFF 3949 Bc 

Deskriptivní 

geometrie se 

zaměřením na 

vzdělávání 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

přírodovědný + 

společenskovědní 

1) doc. Kubíček: Jedná se o kvalitně připravenou  žádost o opětovné udělení oprávnění. 
Navrhujeme udělit oprávnění na 10 let. 
2) doc. Kucharská: Společenskovědní panel upozorňuje na omezenou grantovou aktivitu 
pracoviště. Navrhujeme předložit kontrolní zprávu o grantové aktivitě včetně informací o 
neúspěšných žádostech do 30. 6. 2027. 
3) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s požadavkem na 
kontrolní zprávu o grantové činnosti včetně podaných grantů  za 5 let (termín 30. 6. 
2027), tj. získání externího grantu ve vztahu k deskriptivní geometrii zaměřené na 
vzdělávání (učitelské propedeutice). 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 2 
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Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

MFF 209 Bc 

Informatika 

se zaměřením na 

vzdělávání 

oznámení změn v 

průběhu uskutečňování 

SP 

 

přírodovědný + 

společenskovědní 

1) doc. Kubíček: Změny ve studijním programu nenarušují stávající akreditaci, program vyhovuje 
standardům, navrhujeme změny schválit. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu v průběhu uskutečňování studijního programu bez 
připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 2 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

MFF 3926 nMgr 

Učitelství 

informatiky pro 

střední školy 

oznámení změn v 

průběhu uskutečňování 

SP 

 

přírodovědný + 

společenskovědní 

1) doc. Kubíček: Změny ve studijním programu nenarušují stávající akreditaci, program vyhovuje 
standardům, navrhujeme změny schválit. 
2) doc. Kucharská: Ohlášené změny se týkají oborové složky učitelské přípravy, nikoli učitelské 
propedeutiky - jedná se o úpravy hodin výuky, změny v názvu předmětu, doplnění předmětů. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu v průběhu uskutečňování studijního programu bez 
připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 2 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

MFF 3926 nMgr 

Učitelství 

informatiky pro 

střední školy 

oznámení změn v 

průběhu uskutečňování 

SP 

 

přírodovědný + 

společenskovědní 

1) doc. Kucharská: Ohlášené změny se týkají oborové složky učitelské přípravy, nikoli učitelské 

propedeutiky - jedná se o úpravy hodin výuky, změny v názvu předmětu, doplnění předmětů. 

Pozitivní je, že je to činěno s ohledem na potřeby budoucích učitelů (např. v oborové složce je 

vložen předmět zabývající se počítačovými hrami, s využitím ve výuce).  
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Změny ve studijním programu nenarušují stávající akreditaci, program vyhovuje standardům.  

 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu v průběhu uskutečňování studijního programu bez 
připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 2 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

PřF, 

PedF 3989 PhD Didaktika chemie 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění SP 

 

přírodovědný + 

společenskovědní 

1) Doc. Kubíček: Původní akreditace byla udělena na 5 let pro vyšší věk garantky. Od původní 

akreditace došlo k změně 4 studijních předmětů, věkové obměně 3 členů oborové rady i 2 

školitelů. Tvůrčí činnost pracovišť odpovídá požadavkům na doktorský studijní program - externí 

granty, solidní publikační činnost. 

 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
19 0 0 3 
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5.  SCHVALOVÁNÍ KONTROLNÍCH ZPRÁV A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

 

 

 

1) prof. Dušková: Rada pro vnitřní hodnocení UK požadovala po LFP předložení kontrolní zprávy 

v roce 2022 (do 27. 3. 2022), která se bude týkat požadavků na tvůrčí činnost doktorandů.  

Lékařský panel nemá k předložené kontrolní zprávě připomínky. 
2) hlasování: 
 

Usnesení: RVH UK projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
22 0 0 0 

 

 

1) prof. Mareš: RVH UK požadovala povinnost nápravného opatření: Kontrolní zpráva se měla 

týkat vedení závěrečných prací studentů. V dobíhajícím studijním programu vede závěrečné 

práce 9 vyučujících a u žádného z nich není překročen stanovený limit, v nově akreditovaném 

programu bude studovat více studentů. Do vedení závěrečných prací budou zapojeni i vyučující 

z jiných kateder.  Společenskovědní panel navrhuje schválit kontrolní zprávu bez připomínek. 

2) hlasování: 
 

Usnesení: RVH UK projednala kontrolní zprávu bez připomínek. Doporučuje postupně zvyšovat 
nároky na aktivitu studentů, včetně řešení prakticky zaměřených úloh.  
 
pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 1 

 

 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

LFP 372 PhD KZ 

lékařský 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

PedF 

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. 

stupeň ZŠ a SŠ   nMgr 1454 

společenskovědní 
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1) prof. Dušková: RVH UK požadovalo předložení kontrolní zprávy v roce 2022 (do 27. 3. 2022), 
která se bude týkat požadavků na tvůrčí činnost doktorandů. Lékařský panel nemá k předložené 
kontrolní zprávě připomínky a navrhuje její schválení. 
2) hlasování: 
 

Usnesení: RVH UK projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 1 

 

 

6.  PROJEDNÁNÍ ZMĚN GARANTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

 

Fakult
a 

ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FSV 141 nMgr Ekonomický výzkum doc. Nikolas Mittag, Ph.D. 
 

Usnesení: RVH UK projednala změnu garanta bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 1 

 

 

  

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

PedF 

Učitelství praktického vyučování a 

odborného výcviku Bc 1527 

lékařský 
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Fakult
a 

ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

PF 3916 PhD 
Teoretické 
právní vědy – Občanské právo 

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, 
Ph.D. 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu garanta bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 1 

 

Fakult
a 

ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

PF 419 PhD 

Teoretické 
právní vědy – Právní dějiny a 
římské právo prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Ph.D 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu garanta bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 1 

 

 

Fakult
a 

ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

PF 381 PhD 

Teoretické 
právní vědy – Správní právo a 
správní věda 

prof. JUDr. Jakub Handrlica, 
LL.M., Ph.D., DSc. 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu garanta bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
21 0 0 1 

 

Fakult
a 

ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

PF 455 PhD 

Theoretical 
Legal Sciences – Law and Legal 
Theory in European Context 

prof. JUDr. 
Kristina Koldinská, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu garanta bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
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21 0 0 1 
 

 

Fakult
a 

ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

PřF 1047 PhD 
Modelování chemických 
vlastností nano- a biostruktur 

prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, 
Ph.D 

 

Usnesení: RVH UK projednala změnu garanta bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování střet zájmů 
20 0 0 2 
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7. PROJEDNÁNÍ POSTUPU U PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ FTVS MANAGEMENT TĚLESNÉ 

VÝCHOVY A SPORTU (bakalářský a navazující magisterský studijní program) 

 

RVH se zabývala za přítomnosti hosta, pana doc. PhDr. Jana Šímy (FTVS) možnostmi udělení 

oprávnění uskutečňovat studijní programy  Management TV a sportu v bakalářské a navazující 

magisterské formě studia. Rada se bude po doplnění podkladů k žádosti o udělení oprávnění 

zabývat návrhem SP v září. 

 

 

8. HODNOCENÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

Dr. Homolka představil kompletní podobu hodnotící zprávy, včetně celého procesu hodnocení 

studijních programů, která vzešla ze zasedání pracovní skupiny k hodnocení SP. 

 

Navrhované změny: 

 

 Panel na základě hodnocení zpravodaje rozhodne, zdali si žádá jednání s osobní účastí 
garanta + akademického pracovníka podílejícího se na realizaci SP; dále se mohou 
účastnit děkan, předseda AS fakulty, zástupce studentů. Informování o datu jednání 
panelu budou emailem/spisovou službou prostřednictvím OKVA. Následně vzniklý 
návrh Zprávy o hodnocení SP bude poté odeslán děkanovi + garantovi k vyjádření do 
14 dnů přímo v aplikaci/mailem (spisovou službou). 
 

         Pokud panel shledá, že nepotřebuje objasnit žádné skutečnosti, jednání s osobní 
účastí nebude požadováno; děkan a garant budou emailem notifikováni, že mohou k 
návrhu Zprávy o hodnocení SP připojit svoje komentáře přímo do aplikace 
(garant)/emailem – spisovou službou (děkan) ve lhůtě 14 dnů. Pokud by v takovém 
případě, po obdržení návrhu Zprávy o hodnocení SP, děkan/garant chtěl uskutečnit 
společné jednání zástupců fakulty s panelem RVH, mají na uskutečnění schůzky nárok 
(maximálně však jednou). 
  
Následující bod se vypouští: 
  

         Plenární zasedání RVH takto vzniklou zprávu včetně komentářů děkana + garanta 
schválí. Pokud plénum RVH zprávu neschválí, bude povinně realizována schůzka 
s osobní účastí, jak popsána v prvním bodě. 

 

 

Během léta bude OKVA připravovat návrh úpravy předpisu Pravidla systému zajišťování a 

vnitřního hodnocení kvality a návrh návazných Opatření rektora, v jejichž rámci bude zohledněna 



 

Stránka 14 z 14 
 

zkušenost vyplývající z pilotního provozu hodnocení v pregraduálním studiu. Kromě jiného se 

při tom bude řešit možnost vstupovat do hodnocení ze strany různých zástupců fakulty. 

 

Pracovní skupině RVH k hodnocení byl po uskutečněné schůzce předložen návrh podoby Vlastní 

hodnotící zprávy pro doktorské SP, který bude na univerzitě ještě procházet další diskusí a 

posléze bude předložen plénu RVH. Připomínky mohou být předmětem možné další schůzky 

pracovní skupiny. 

 

 

9. RŮZNÉ 

 

 Doc. Kubíček: K podkladům od fakult ke KZ a NO týkající se grantové činnosti navrhuje 

přírodovědný panel zahrnout neschválené granty, tedy všechny podané granty. 

 

 Standardy doktorského studia 

Standardy doktorského studia nyní zpracovává ODS ve spolupráci s koordinačními radami. 

Výsledný materiál bude předložen panelům RVH. 

 

 doc. Polák: Další zasedání RVH proběhne v termínech 25. 1 2023, 22. 2. 2023, 29. 3. 2023, 

26. 4. 2023, 31. 5. 2023, 21. 6. 2023. Příští zasedání proběhne 21. 9. 2022 -  místo bude 

upřesněno. Výjezdní zasedání je plánováno na 14. -15. 10. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Mgr. Eva Benetková 

tajemnice RVH 


