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 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) doc. Polák: Zahájení zasedání RVH. 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 

1) doc. Polák: 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 23. ÚNORA 2022 

 

1) doc. Polák: K zápisu ze zasedání rady dne 26. ledna 2022 vzešly dvě připomínky, které byly 

zapracovány. Po těchto opravách je možné zápis schválit. 

2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje zápis z jednání 23. února 2022. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

4.  SCHVALOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FTVS 3691 Bc Trenér 
vypořádání po přerušení 

projednávání RVH 
společenskovědní 

1) prof. Sýkora (společenskovědní panel): Předkládanou žádostí se zabýval společenskovědní panel. 
RVH schvaluje změny ve studijním programu týkající se sportovních zaměření pro prezenční formu 
studia. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH schvaluje změny ve studijním programu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 2 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  
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PF 423 PhD 

Teoretické právní vědy – 
Trestní právo, kriminologie a 
kriminalistika 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

uskutečňovat 

studijní program společenskovědní 

 

1) doc. Nigrin (společenskovědní panel): Žádost o opětovné udělení oprávnění je kvalitně zpracována.  

2) prof. Mareš: RVH navrhuje udělení opětovného oprávnění na 10 let.  

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

PF 423 PhD 

Teoretické právní 
vědy – Právo životního 
prostředí 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program společenskovědní 

 

1) doc. Nigrin (společenskovědní panel): Žádost o opětovné udělení oprávnění je kvalitně zpracována.  

2) prof. Mareš: RVH navrhuje udělení opětovného oprávnění na 10 let.  

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

PF 423 PhD 

Teoretické právní vědy – 
Obchodní právo 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program společenskovědní 

 

1) prof. Mareš: Neshledali jsme žádné důvody pro neudělení oprávnění na 10 let, jedná se o tradiční a 

kvalitní program Právnické fakulty. RVH navrhuje udělení opětovného oprávnění na 10 let.  

2) hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  
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PF 423 PhD 

Teoretické právní vědy – 
Občanské právo 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program společenskovědní 

 

1) prof. Mareš: Neshledali jsme žádné důvody pro neudělení oprávnění na 10 let, jedná se o tradiční a 

kvalitní program Právnické fakulty. RVH navrhuje udělení opětovného oprávnění na 10 let.  

2) hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

PF 423 PhD 

Teoretické právní vědy – 
Mezinárodní právo 
soukromé a právo 
mezinárodního obchodu 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program společenskovědní 

 

1) prof. Mareš: Neshledali jsme žádné důvody pro neudělení oprávnění na 10 let, jedná se o tradiční a 

kvalitní program Právnické fakulty. RVH navrhuje udělení opětovného oprávnění na 10 let.  

2) hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

PF 423 PhD 

Teoretické právní vědy 
– Finanční právo a 
finanční věda 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program společenskovědní 

 

1) prof. Mareš: Neshledali jsme žádné důvody pro neudělení oprávnění na 10 let, jedná se o tradiční a 

kvalitní program Právnické fakulty. RVH navrhuje udělení opětovného oprávnění na 10 let.  

2) hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 
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Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

FSV 3875 nMgr 

International 
Economic and Political 
Studies 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program společenskovědní 

 

1) prof. Zahálka: Dobře obsahově zpracovaný návrh na opětovné udělení oprávnění NMgr 

v anglickém jazyce. Personálně dobře zajištěn s jasným výhledem a plánem na kvalifikační růst a 

doplňování vyučujících. Změnu oproti původně realizovanému programu, která spočívá v zavedení 

dvou specializací "International Politics" a "International Economics" lze považovat za zvýšení kvality. 

 2) hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

1LF 3887 nMgr Adiktologie 

žádost o rozšíření 

oprávnění uskutečňovat 

SP o oprávnění konat 

rigorózní 

zkoušky a udělovat 

akademické tituly podle 

§ 46 odst. 5 zákona o VŠ lékařský 

 

1) doc. Votava: Fakulta požádala o rozšíření oprávnění uskutečňovat SP o oprávnění konat rigorózní 

zkoušky a udělovat akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona o VŠ. Fakulta dodala podrobný popis 

přísných podmínek, kdy lze diplomovou či disertační práci přijmout jako rigorózní. RVH nemá výhrady 

proti této změně. 

 2) hlasování: 

Usnesení: RVH schvaluje rozšíření studijního programu o oprávnění konat rigorózní 
zkoušky a udělovat akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona o VŠ. 

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  
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1LF 3899 Bc Ergoterapie 

žádost o opětovné 

udělení oprávnění SP lékařský 

 

1) prof. Dušková: Lékařský panel projednal návrh a souhlasí s udělením oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 10 let.  

 2) hlasování: 

Usnesení: RVH schvaluje udělení opětovného oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 1 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

FF 1034 nMgr Sociální pedagogika 

žádost o akreditaci na 

dostudování z důvodu 

změny garanta společenskovědní 

 

1) prof. Mareš: Fakulta žádá o udělení akreditace na dostudování z důvodu jmenování staršího 

garanta studijního programu. Společenskovědní panel schvaluje tuto změnu. 

 2) hlasování: 

Usnesení: RVH schvaluje akreditaci studijního programu na dostudování. 

pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 3 
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5. Představení Dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2021 

(ve spolupráci s Oddělením analýz a strategií UK)  

Doktorkou Věrou Šťastnou z Odboru analýz a strategií byl RVH představen radě Dodatek ke zprávě o 
vnitřním hodnocení za rok 2021. 
 
Dr. Šťastná: Zákon o vysokých školách stanovuje vysokým školám povinnost nejméně jednou za pět 

let vypracovat zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a 

každý rok ji aktualizovat o dodatek popisující změny dosažené v kvalitě a v řídících opatřeních. 

Radě pro vnitřní hodnocení je předkládán návrh dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2021. 

Dokument se zaměřuje především na systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, na činnost 

Rady pro vnitřní hodnocení, na vnější hodnocení univerzity a dále na vnitřní zajišťování a hodnocení 

kvality v jednotlivých činnostech, a to ve struktuře odpovídající vnitřnímu předpisu Pravidla systému 

zajišťování a vnitřního hodnocení kvality. Je tak důležitým zdrojem informací, jak Univerzita Karlova 

naplňuje samosprávné kompetence v oblastech vzdělávací a tvůrčí činnosti jakož i činností 

souvisejících. 

 

Po schválení Radou pro vnitřní hodnocení bude návrh dodatku předložen kolegiu rektora na zasedání 

dne 25. dubna 2022 a rozšířenému kolegiu rektora na zasedání dne 2. května. V souladu se zákonem 

o vysokých školách bude dodatek postoupen orgánům univerzity: k projednání Vědecké radě na 

zasedání dne 28. dubna, ke schválení Akademickému senátu na zasedání dne 13. května a 

k projednání Správní radě (termín zasedání ještě není stanoven). Poté bude Dodatek ke zprávě 

o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2021 zaslán Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy a Národnímu akreditačnímu úřadu a zveřejněn na stránkách univerzity. 

 
prof. Sýkora: Ve zprávě doporučuji uvést přístup „evidence based“ k vnitřnímu systému zajišťování 

kvality. 

doc. Polák: Po začlenění obsahových a revizních připomínek RVH navrhujeme Dodatek schválit. 

Hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje po dílčích úpravách Dodatek ke zprávě o vnitřním 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2021. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 1 
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6.  SCHVALOVÁNÍ KONTROLNÍCH ZPRÁV A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

1) prof. Mareš: Společenskovědní panel projednal kontrolní zprávu, neshledal v ní žádné problémy, 

doporučuje proto kontrolní zprávu přijmout. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 1 

 
 
 

1) prof. Zahálka: Společenskovědní panel projednal kontrolní zprávu, navrhuje přerušit projednávání 

KZ, od fakulty bude vyžadovat podrobnější informace o termínu plánované změny garanta a o časové 

a obsahové podobě plánované integrace. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání KZ, od fakulty vyžaduje informace o plánované změně 
garanta a o časové a obsahové podobě plánované integrace. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 3 

 

1) doc. Nigrin: Společenskovědní panel projednal kontrolní zprávu, navrhuje přerušit projednávání 

KZ, od fakulty bude vyžadovat podrobnější informace o termínu plánované změny garanta a o časové 

a obsahové podobě plánované integrace. 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FHS 
Řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizacích 
nMgr KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Sociologie nMgr KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Studia nových médií nMgr KZ společenskovědní 
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2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a požaduje, aby vedení Ústavu 
informačních studií a knihovnictví FF UK zpracovalo: 
1. Přehled aktuální personální situace u vyučujících, kteří zajišťují výuku programu Studia 
nových médií 
2. Přehled bariér, které brání zvyšování kvalifikace u těchto vyučujících (bariér společných i 
individuálně odlišných) 
3. Plán kvalifikačního růstu u všech vyučujících 
4. Opatření, která pracoviště přijme (spolu s motivačními pobídkami), aby se nedobrá situace 
co nejdříve začala zlepšovat. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 3 

 

 

1) doc. Nohavová: Společenskovědní panel projednal kontrolní zprávu, neshledal v ní žádné 

nedostatky. 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

25 0 2 

 

 

1) prof. Mareš: ve všech případech KZ z Právnické fakulty došlo k výraznému zlepšení po stránce 
personální, tvůrčí činnosti i požadavků na studenty. Doporučujeme schválení KZ. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FSV Mediální studia nMgr 

KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

PF 

Teoretické právní vědy – Trestní 

právo, kriminologie a kriminalistika PhD 

KZ společenskovědní 
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1) prof. Mareš: ve všech případech KZ z Právnické fakulty došlo k výraznému zlepšení po stránce 
personální, tvůrčí činnosti i požadavků na studenty. Doporučujeme schválení KZ. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

 

1) prof. Mareš: ve všech případech KZ z Právnické fakulty došlo k výraznému zlepšení po stránce 
personální, tvůrčí činnosti i požadavků na studenty. Doporučujeme schválení KZ. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

1) prof. Mareš: ve všech případech KZ z Právnické fakulty došlo k výraznému zlepšení po stránce 
personální, tvůrčí činnosti i požadavků na studenty. Doporučujeme schválení KZ. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

  

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

PF 

Teoretické právní vědy – Právo 

životního prostředí 
PhD 

KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

PF 

Teoretické právní vědy – Obchodní 

právo 
PhD 

KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

PF 

Teoretické právní vědy – Občanské 

právo 
PhD 

KZ společenskovědní 
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1) prof. Mareš: ve všech případech KZ z Právnické fakulty došlo k výraznému zlepšení po stránce 
personální, tvůrčí činnosti i požadavků na studenty. Doporučujeme schválení KZ. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

 

1) prof. Mareš: ve všech případech KZ z Právnické fakulty došlo k výraznému zlepšení po stránce 
personální, tvůrčí činnosti i požadavků na studenty. Doporučujeme schválení KZ. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

1) prof. Mareš: ve všech případech KZ z Právnické fakulty došlo k výraznému zlepšení po stránce 
personální, tvůrčí činnosti i požadavků na studenty. Doporučujeme schválení KZ. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

PF 

Teoretické právní vědy – 

Mezinárodní právo soukromé a 

právo mezinárodního obchodu PhD 

KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

PF 

Teoretické právní vědy – Finanční 

právo a finanční věda  
PhD 

KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

PF 

Teoretické právní vědy – Finanční 

právo a finanční věda  
PhD 

KZ společenskovědní 
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1) prof. Mareš: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 
původních požadavků RVH. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 
původních požadavků RVH. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 2 

 

1) prof. Mareš: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 
původních požadavků RVH. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 
původních požadavků RVH. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 2 

 

 

1) doc. Vykoukal: Prozatím nebylo ukončené habilitační řízení dle původního požadavku na kontrolní 
zprávu. Doporučujeme proto KZ vzít na vědomí a fakultě uložit povinnost splnit tento požadavek 
v rámci nápravného opatření do 31. 12. 2023. 
2) hlasování: 

Usnesení: RVH bere KZ na vědomí, požaduje předložit nápravné opatření do 31. 12. 2023 s 
doloženým ukončením habilitačního řízení dvou vyučujících. 
 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 3 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF 

Etnologie a kulturní antropologie 

Bc 

KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF 

Etnologie a kulturní antropologie 

nMgr 

KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Středoevropská studia nMgr KZ 

humanitní 
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1) doc. Vykoukal: Jedná se o problematickou kontrolní zprávu. Kontrolní zpráva požadovala jednak 

koncepční ujasnění struktury programu (poměr areálové a filologické složky), jednak nápravu 

personální situace formou průkazného zahájeni dvou habilitačních řízeni i s terminem do 20. 2. 2021 

a 20. 2. 2022. Fakulta toto zatím neučinila a zřídila pracovní skupinu, která se má problémem katedry 

zabývat komplexně a žádá o odložení kontrolní zprávy k 31. 12. 2022. 

Navrhujeme proto vzít zprávu na vědomí. Uděluje fakultě nápravné opatření do konce srpna 2022. 

Fakulta doloží koncepční ujasnění struktury programu (poměr areálové a filologické složky) a nápravu 

personální situace formou průkazného zahájení dvou habilitačních řízení. V případě, že nebude 

naplněno, RVH omezí oprávnění uskutečňovat studijní program, spočívající v zákazu přijímat ke 

studiu daného studijního programu další uchazeče, dle Akreditačního řádu čl. 19, odst. a).  

2) hlasování: 

Usnesení: RVH bere zprávu na vědomí. Uděluje fakultě nápravné opatření do konce srpna 
2022. Fakulta doloží koncepční ujasnění struktury programu (poměr areálové a filologické 
složky) a nápravu personální situace formou průkazného zahájení dvou habilitačních řízení. V 
případě, že nebude naplněno, RVH omezí oprávnění uskutečňovat studijní program, spočívající 
v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče, dle Akreditačního řádu 
čl. 19, odst. a).  

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 3 

 

 

1) prof. Mareš: RVH projednala KZ. Ukládá fakultě nápravné opatření s termínem plnění do 31. 8. 

2022, kde fakulta doplnění informací o personálním zajištění programu kmenovými pracovníky a  

specifikuje výhled rozvoje pedagogického zabezpečení programu. 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala KZ. Ukládá fakultě nápravné opatření s termínem plnění do 31. 8. 
2022, kde fakulta doplnění informací o personálním zajištění programu kmenovými pracovníky 
a  specifikuje výhled rozvoje pedagogického zabezpečení programu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 3 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Jihovýchodoevropská studia nMgr KZ 

humanitní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Pedagogika Bc KZ 

společenskovědní 
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1) prof. Mareš: RVH projednala KZ. Ukládá fakultě nápravné opatření s termínem plnění do 31. 8. 

2022, kde fakulta doplnění informací o personálním zajištění programu kmenovými pracovníky a  

specifikuje výhled rozvoje pedagogického zabezpečení programu. 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH projednala KZ. Ukládá fakultě nápravné opatření s termínem plnění do 31. 8. 
2022, kde fakulta doplnění informací o personálním zajištění programu kmenovými pracovníky 
a  specifikuje výhled rozvoje pedagogického zabezpečení programu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 3 

 

 

1) prof. Mareš: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 

původních požadavků RVH.2) hlasování: 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 
původních požadavků RVH. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 2 

 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Pedagogika nMgr KZ 

společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF 

Učitelství tělesné výchovy a 

vojenské tělovýchovy pro střední 

školy nMgr KZ 

společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF 

Vojenská tělovýchova, tělesná 

výchova a sport se zaměřením na 

vzdělávání Bc KZ 

společenskovědní 
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1) prof. Mareš: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 

původních požadavků RVH.2) hlasování: 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy a vrací fakultě KZ k přepracování podle 
původních požadavků RVH. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 2 

 

 

7.  ZMĚNY GARANTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FF 1047 Bc Psychologie Mgr. Lea Takács, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 3 

 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FF 721 nMgr Psychologie 
doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, 
Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

17 0 7 

 

 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FF 1060 PhD 
Klinická psychologie a 
psychologie zdraví 

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, 
Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

13 0 11 
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Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

PedF 1521 nMgr Pedagogika předškolního věku doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

PedF 3770 nMgr Učitelství sborového zpěvu 
doc. Mgr. MgA. Marek  
Valášek, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FF 3667 
Bc 

Dějiny umění Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 3 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FF 
399 PhD 

Dějiny výtvarného umění doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 
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21 0 3 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FF 1126 
Bc 

Portugalistika Mgr. Karolina Válová, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 3 

 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

LFP 
223 PhD Anatomie, histologie a 

embryologie prof. MUDr. Zbyněk Tonar. Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

24 0 0 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

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

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 3 

 

8. HODNOCENÍ 

 

Dr. Homolka představil aktuálního stavu hodnocení studijních programů. 

V současné době probíhá sběr připomínek fakult k závěrečné zprávě o hodnocení studijních programů. 

Schvalování kompletních závěrečných zpráv bude na programu na příštím zasedání rady. 

RVH se shodla na tom, že v případě studijního programu FTVS Management tělesné výchovy a sportu 

bude proces hodnocení dále pokračovat. 
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8. RŮZNÉ 

doc. Polák: Další zasedání RVH proběhne v termínech 27. 4., v nejbližších týdnech zašleme členům RVH 

anketu k termínu výjezdního zasedání. 

 

Zapsala: 

Mgr. Eva Benetková 

tajemnice RVH 


