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 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) prof. Wildová: Zahájení zasedání RVH. 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 

1) prof. Wildová: Představení programu jednání. 

2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje program zasedání. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

3. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RVH 24. listopadu 2021 

 

1) prof. Wildová: K zápisu ze zasedání rady dne 24. listopadu 2021 nebyly žádné 

připomínky. 

2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje zápis z jednání 24. listopadu 
2021 bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

27 0 0 

 

4.  SCHVALOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FF 

Filozofie se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Bc 3801 

Žádost o udělení 

oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program 
společenskovědní, 
humanitní  

 

1) doc. Kucharská (společenskovědní panel): Jedná se o dobře připravenou 

akreditaci, lze ocenit příznivou věkovou strukturu vyučujících. Personální složení 

pedagogicko-psychologické přípravy již odráží personální změny na katedře 

psychologie. Je však patrná slabá připravenost pracoviště (tvůrčí činnost - granty, 

publikace) ve vztahu k učitelství a oborové didaktice. 

2) prof. Prudký (humanitní panel): Obsahově velmi dobře koncipovaný návrh SP s 

jasným zaměřením a charakteristikou, odpovídající koncepcí a dobrým personálním 

zajištěním. V oborové oblasti Filosofie je velmi kvalitně personálně zabezpečen, v 
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oblasti pedagogicko-psychologické nutno posílit. Rozvinout je třeba tvůrčí činnost 

v oblasti oborové didaktiky. 

3) prof. Mareš: Navrhujeme udělit oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 let, 

s požadavkem na kontrolní zprávu ohledně personálního zajištění pedagogicko-

psychologického oblasti. 

4) prof. Prudký: Humanitní panel podporuje toto stanovisko. 

4) hlasování: 

 

Usnesení: Rada uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 let. Rada 
zároveň uděluje fakultě požadavek na kontrolní zprávu s plněním do 31. 7. 
2024. Kontrolní zpráva má doložit personální zajištění pedagogicko- 
psychologického segmentu a tvůrčí činnost zaměřenou na oborovou didaktiku. 
 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 1 

 

 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FF 

Učitelství 

filozofie 

pro 

střední 

školy 

nMgr 3806 

Žádost o udělení 

oprávnění uskutečňovat 

studijní program společenskovědní, 
humanitní  

 

1) doc. Kucharská (společenskovědní panel): Standardy přípravy studijního programu 

byly naplněny, s výhradami lze přijmout slabší tvůrčí činnost ve vztahu k učitelství a 

oborové didaktice. Lze vyřešit kontrolní zprávou. Navrhujeme akreditovat na 5 let (nový 

program), s kontrolní zprávou v roce 2025 - tvůrčí činnost (granty, publikace) ve vztahu 

k učitelství a oborové didaktice. 

2) doc. Češka (humanitní panel): Obsahově velmi dobře koncipovaný návrh SP s 

jasným zaměřením a charakteristikou, odpovídající koncepcí a dobrým personálním 

zajištěním. V oborové oblasti Filosofie je velmi kvalitně personálně zabezpečen, v 

oblasti pedagogicko-psychologické nutno posílit. Rozvinout je třeba tvůrčí činnost. 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 

let s požadavkem na kontrolní zprávu o personálním zajištění pedagogicko-

psychologického segmentu a o tvůrčí činnosti zaměření na oborovou didaktiku. 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 let s 
požadavkem na kontrolní zprávu do 31. 7. 2024, která doloží personální 
zajištění pedagogicko-psychologického segmentu a tvůrčí činnost zaměřenou 
na oborovou didaktiku. 
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pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 1 

 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FF 

Učitelství 

češtiny jako 

druhého 

jazyka pro 
střední školy 

nMgr 3811 

Žádost o udělení 

oprávnění uskutečňovat 

studijní program společenskovědní, 
humanitní  

 

1) doc. Češka (humanitní panel): Studijní program je co do své struktury a záměru 

velmi dobře připraven. Akreditován je ve dvou oblastech v učitelství a filologii v poměru 

60% k 40%. Po personální stránce je aktuálně sice zajištěn habilitovanými pracovníky, 

ovšem s ohledem na kontinuitu SP je zapotřebí, aby se habilitovali další vyučující. A 

to jak v oblasti učitelství, tak i filologie. V návrhu studijního programu je sice uvedeno, 

že je očekáván odborný růst pracovníků a do dvou let zahájení habilitačního řízení, 

neuvádějí ovšem, kterých by se to mělo konkrétně týkat. Pokud jde o filologickou 

oblast, leží těžiště SP na garantce, která má sice velmi dobrou publikační činnost, 

ovšem žádné grantové projekty (minimálně je neuvádí). Absence grantových projektů 

je v oblasti filologie výrazná, u některých vyučujících je publikační činnost na nízké 

úrovni. Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 5 let s požadavkem na kontrolní zprávu o personálním zajištění a o tvůrčí 

a grantové činnosti. 

2) prof. Mareš: Společenskovědní panel se připojuje k hodnocení humanitního panelu 

a navrhuje udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

3) doc. Kubíček: Na panelu byla diskutována nutnost jazykových kompetencí studentů 

v cizím jazyce, tak jak je uvedeno ve Standardech UK, doplnit alespoň jeden předmět 

v cizím jazyce. 

4) prof. Sýkora: Tuto kompetenci by měli prokázat hlavně vyučujícího studijního 

programu, přičemž se nejedná pouze o anglický jazyk, pokud je nutná práce 

s cizojazyčnými studenty.   

3) hlasování: 

 

Usnesení: RVH uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 let s 
požadavkem na kontrolní zprávu s plněním do  37. 7. 2024 o personálním 
zajištění pedagogicko-psychologického segmentu a o tvůrčí činnosti zaměřené 
na oborovou didaktiku a filologii. Kontrolní zpráva by měla také doložit přidání 
předmětu v cizím jazyce, který bude muset student absolvovat. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 1 
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Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

1LF 
Všeobecné 
ošetřovatelství 

Bc 3830 

Žádost o udělení 

oprávnění uskutečňovat 

studijní program lékařský  

 

1) prof. Dušková: Studijní program je kvalitně připraven. Nebyly shledány žádné 

důvody pro neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 

2) hlasování: Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 10 let. 

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

4.  SCHVALOVÁNÍ KONTROLNÍCH ZPRÁV A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

 

1) prof. Skřejpek: Rada pro vnitřní hodnocení UK požadovala ve svém usnesení 
předložení kontrolní zprávy v září 2021 ohledně doporučované literatury u předmětů. 
V charakteristikách několika studijních předmětů je literatura spíše skromná, často 
zastaralá, někdy dominantně odkazující na vládní dokumenty při absenci 
akademických textů (viz hodnocení akreditačního spisu). Doporučujeme kontrolní 
zprávu přijmout bez připomínek. 
2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK projednala kontrolní zprávu bez 
připomínek. 

pro proti zdržuji se 

24 0 1 

 

 

1) prof. Sýkora: Rada pro vnitřní hodnocení UK požadovala předložení kontrolní 
zprávy v roce 2021, která se bude týkat personálního zajištění (studijní program 
zajistit vyučujícími mladšího a středního věku a novým garantem) a publikační 
činnosti. 

Fakulta ID 
Typ 

SP 

KZ/NO 
Název Panel  

FSV 1480 nMgr KZ Veřejná a sociální politika společenskovědní 

Fakulta ID 
Typ 

SP 

KZ/NO 
Název Panel  

FTVS 23+26 

Bc + 

nMgr 
KZ Management tělesné výchovy 

a sportu společenskovědní 
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Bohužel fakulta nenaplnila zadání RVH. Personální zajištění studijních programů 
vyučujícími mladšího a středního věku bylo částečně realizováno jedním nově 
habilitovaným vyučujícím a přijetím dvou asistentů ve třídě AP1 u nichž probíhá 
doktorské studium. Velká část vyučujících (13 z  34) zajišťujících oba studijní 
programy je ve věku nad 65 let, což nezaručuje dobrou perspektivu střednědobého 
zajištění realizace programu. Publikační činnost se zlepšila, nicméně struktura 
publikací při 3 publikacích za 6 vykazovaných let 2016 -2021 neodpovídá kvalitě 
tvůrčí činnosti, jež se na UK očekává v souvislosti se zajištěním akademických 
studijních programů. FTVS připravuje podání nové akreditační žádosti pro oba 
studijní programy v březnu 2022, neboť akreditace posuzovaných SP končí 20. 6. 
2023. V současné situaci, kdy fakulta připravuje novou akreditaci, je požadování 
další kontrolní zprávy neproduktivní. Navrhuji vydat usnesení, jehož součástí bude 
doporučení fakultě, jak postupovat, aby bylo dosažené kvality studijního programu.   
FTVS připravuje podání nové akreditační žádosti pro oba studijní programy v březnu 
2022, neboť akreditace posuzovaných SP končí 20. 6. 2023. Změnu garanta a další 
posun v personálním zabezpečení spojuje FTVS až s podáním nové akreditace. Při 
posuzování nově podané akreditační žádosti bude RVH věnovat mimořádnou 
pozornost personálnímu zabezpečení a tvůrčí / publikační činnosti, jelikož obě oblasti 
nebyly dosud uspokojivě zabezpečeny a požadavky RVH na zabezpečení obou 
studijních programů vypořádány. Kvalitní publikační činnost bude specificky 
vyžadována pro NMgr studijní program.   
Z výše uvedených důvodů program dále nebude hodnocen v pilotním procesu 
hodnocení.  
K obecnému procesu udělování kontrolních zpráv upozorňuji na nutnost udělit 
přesná data plnění kontrolních zpráv a hlídat termíny tak, aby povinnost plnit 
kontrolní zprávy byla stanovena nejpozději 3 roky od udělení akreditace, aby 
v případě udělení oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 let nebyla zprávy 
podávány až před koncem akreditace, díky fakulta připravuje žádost o reakreditaci. 
Kontrolní zprávu k studijním programům Management tělesné výchovy a sportu 
doporučuji usnesením shledat za projednanou, ale připojit fakultě vyjádření, které 
může fakulta pokládat jako podklad a podnět k přípravným pracím k žádosti o novou 
akreditaci. 
2) Hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu s výhradou: personální zajištění 
studijních programů vyučujícími mladšího a středního věku bylo částečně 
realizováno jedním nově habilitovaným vyučujícím a přijetím dvou asistentů ve 
třídě AP1 u nichž probíhá doktorské studium. Velká část vyučujících (13 z 34) 
zajišťujících oba studijní programy je ve věku nad 65 let, což nezaručuje dobrou 
perspektivu střednědobého zajištění realizace programu. Publikační činnost se 
zlepšila, nicméně struktura publikací při 3 publikacích za 6  vykazovaných let 
2016-2021 neodpovídá kvalitě tvůrčí činnosti, jež se na UK očekává v 
souvislosti se zajištěním akademických studijních programů. FTVS připravuje 
podání nové akreditační žádosti pro oba studijní programy v březnu 2022, neboť 
akreditace posuzovaných SP končí 20. 6. 2023. Změnu garanta a další posun v 
personálním zabezpečení spojuje FTVS až s podáním nové akreditace. Při 
posuzování nově podané akreditační žádosti bude RVH věnovat mimořádnou 
pozornost personálnímu zabezpečení a tvůrčí / publikační činnosti. 
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pro proti zdržuji se 

23 0 2 

 

5.  ZMĚNY GARANTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

 

 

 

:  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila nové garanty studijních 
programů: 

Fakulta 
Název studijního 
programu 

ID SP 
Typ 
SP 

Nově schválený garant 
Hlasování 

FF 
Empirická a 
komparativní lingvistika 3800 nMgr doc. Mgr. Václav Cvrček, PhD. 

24-0-1 

FF Sociální práce 316 nMgr 
doc. PeaDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D. 

24-0-1 

PF 

Teoretické právní vědy – 
Trestní právo, 
kriminologie a 
kriminalistika 423 PhD doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna 

24-0-1 

FTVS 

Aplikovaná tělesná 
výchova a sport osob se 
specifickými potřebami 24 nMgr 

doc. PhDr. Martin Musálek, 
Ph.D. 

24-0-1 

1LF+2LF+3LF+LFP 
Biochemie a 
patobiochemie 360 PhD 

prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, 
Ph.D. 

23-0-2 

Fakulta 
Název studijního 
programu 

ID SP 
Typ 
SP 

Návrh na jmenování 
Hlasování 

FF Sociální pedagogika 1034 nMgr 
doc. PhDr. Josef Valenta, 
CSc. 

24-0-1 

Usnesení: Rada nedoporučuje jmenování doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. 
z důvodu nedostatečné perspektivy personálního zajištění studijního programu 
po dobu udělení akreditace. Návrh bude postoupen k rozhodnutí rektorkce UK. 

pro proti zdržuji se 

24 0 1 
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7.  HODNOCENÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

1) dr. Homolka: Nadále se počítá s tím, že všechny SP by během doby platnosti své 
akreditace měly alespoň jednou projít procesem hodnocení. Ten bude moct oproti 
pilotované podobě probíhat i ve zrychlené podobě, aby bylo možné dostát ambici 
zhodnocení všech SP v průběhu platnosti jejich akreditace. 
Součástí hodnocení SP bude každý rok kromě detailního hodnocení vybraných SP (ve 
standardním či zrychleném režimu) také každoroční monitoring všech (či vybrané 
části) SP. Tento monitoring bude spočívat v analýze a vyhodnocování klíčových 
informací a za její realizaci bude primárně zodpovídat OKVA a fakultní koordinátor/ka. 
Výsledky budou dávány k dispozici RVH/fakultám. Podle našeho vnitřního předpisu by 
měl být každý program v průběhu svého uskutečňování hodnocen. Otázka na radu je, 
jaká je reálná kapacita k hodnocení SP ze stran panelů. 

2) prof. Mareš: Zátěž hodnocení se netýká všech panelů stejně, proto bude nutné 
objem práce zrevidovat. 

3) Mgr. Tomášek: Monitoring by mohl být garancí, že hodnocením prošly všechny 
programy a bylo by možné vykázat, že SP byly hodnoceny. 
4) doc. Kubíček: Studijní programy k hodnocení by měl navrhnout panel. Z monitoringu 
získáme číselné hodnocená, které nemusí být průkazné. 
5) dr. Homolka:OKVA navrhla, aby hodnocení mohlo probíhat zrychleně ve zkráceném 
režimu, nebo využít pro komplement monitoringu studijních programů obecnějším 
způsobem tak, aby bylo možné hodnotit např. skupiny studijních programů. 
6) Hlasování: 
 

Přijatá usnesení: Hlasování 

RVH požaduje rozvoj SIS a modulu Hodnocení tak, aby umožňoval 
sběr a analýzu dat o průběhu jednotlivých studijních programů, neboť 
tyto informace jsou jedním ze základů zajišťování a rozvoje kvality 
vzdělávací činnosti na univerzitě. 

25-0-0 

RVH bere na vědomí, že po zapracování úprav modulu SIS 
Hodnocení bude v září 2022 pokračovat proces hodnocení 
jednotlivých pregraduálních studijních programů, a to tak, aby 
hodnocení všech SP proběhlo v souladu s vnitřními předpisy UK.     

25-0-0 

RVH bere na vědomí, že OKVA ve spolupráci s fakultními 
koordinátory připraví každoroční monitoring SP, který bude sledovat a 
analyzovat klíčová data o fungování všech či vybrané části SP. Tento 
podklad bude mít posléze k dispozici RVH i fakulta a bude sloužit jako 
další z opor vnitřního hodnocení SP na UK. 

25-0-0 

 

 

8. INTEGRACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

1) prof. Wildová: V současné chvíli není stále jasné praktické odpovědi na otázky, jak 

formálně a organizačně ze stran fakult integraci provést. Podnětem může být např. 

dopis z FF UK, v němž vedení žádá o vyjasnění některých koncepčních otázek s 

integracemi SP spojených.  
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2) doc. Kubíček: Je nezbytně nutné svolat pracovní skupinu, která by se těmto 

otázkám věnovala. 

3) prof. Wildová: Těm studijním programům, které mají podat žádost o akreditaci již 

v souladu se záměrem integrovat se, by měly být poskytnuty jasné závěry, jak 

postupovat. V současné chvíli vzhledem k obtížnosti tématu chybí podpora pro 

fakulty. Navrhujeme proto všem, kteří by měli dle harmonogramu podávat žádost o 

akreditaci a integrace se jich týká, prodloužit oprávnění uskutečňovat SP o 1 rok, aby 

měli na přípravné práce více času.  

 

 

  

Fakulta Název SP Typ ID Usnesení RVH Hlasování 

ETF Sociální a 
pastorační 
práce 

Bc 3744  
 
 

RVH prodlužuje 
udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 
program o 1 rok z 

důvodu přípravných 
prací na integraci 

studijního programu. 
 

24-0-1 

HTF Sociální a 
charitativní 
práce 

Bc 113 24-0-1 

HTF Sociální a 
charitativní 
práce 

nMgr 990 24-0-1 

FF Sociální práce Bc 317 24-0-1 

FF Sociální práce nMgr 316 24-0-1 

FF Sociologie Bc 326 24-0-1 

FSV Politologie nMgr 3876 RVH projedná 
předložené návrhy na 
opětovné udělení 
oprávnění, a pokud 
budou splňovat 
požadavky Standardů 
SP, udělí 
jim  oprávnění na 
dobu platnosti SP 
Politologie a Politické 
teorie na FF, tj. do 22. 
1. 2025. 

23-0-2 

FSV Politologie a 
mezinárodní 
vztahy 

Bc 3873 23-0-2 

FSV Politologie a 
veřejná politika 

Bc 3874 23-0-2 
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9. RŮZNÉ 

 

prof. Wildová: Nově bude agendou prorektora pro akreditace a kvalitu vzdělávací 

činnosti pověřen pan doc. doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 

doc. Polák: Další zasedání RVH proběhne 23. 2. 2022 od 14 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Mgr. Eva Benetková 

tajemnice RVH 


