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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 15. 2. 2017 

 

Přítomní členové RVH: 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 

Eva Fürstová 

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

Lukáš Kostínek 

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská 

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

prof. ThDr. Martin Prudký 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 

Mgr. Bc. Tereza Svobodová 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 

doc. MUDr. Felix Votava Ph.D. 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

Mgr. Michal Zima 

 

 

Přítomní hosté:  

Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK – OKA) 

Kamila Klabalová (RUK – OKA) 

RNDr. Jan Placht (RUK – OKA) 

Jiří Kučera (RUK – OKA) 

RNDr. Věra Šťastná (RUK – OAS) 

 

 

Zahájení zasedání 

Jeho Magnificence pan rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA zahájil zasedání a 

Radu krátce seznámil s postupem prací NAÚ na přípravě programové a institucionální 

akreditace a dále s postupem prací na přípravě podkladů a vlastní hodnotící zprávy pro 

mezinárodní hodnocení UK agenturou Institutional Evaluation Programme. Pan rektor poté 

předal řízení jednání Rady prof. Wildové. 

1. Schválení programu zasedání 

Prof. Wildová představila program zasedání. Program byl schválen. 

Výsledek hlasování: 26 – 0 – 0. 

2. Schválení zápisu z jednání dne 23.11. 2016 

Rada schválila zápis z jednání dne 23. 11. 2016, přičemž byl vznesen požadavek, aby 

další zápis z Rady byl pro interní využití pořizován v detailnější formě.  

Výsledek hlasování: 26 – 0 - 0 
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3. Aktuální stav příprav k IA a hodnocení kvality (podkladové materiály)  

Prof. Wildová shrnula situaci ohledně zařazování studijních programů do oblastí 

vzdělávání. Dále informovala o harmonogramu, podle kterého se bude postupovat ve věci 

institucionální akreditace.  

Prof. Wildová dále informovala o tom, že při přípravě akreditací se počítá s co 

největším možným využitím elektronických databází, které jsou již dnes dostupné. Další 

vytváření a rozšiřování databází zatím čeká na to, až NAÚ vydá kompletní metodiky ke všem 

druhům akreditací.  

Prof. Wildová také informovala o tom, že navrhne panu rektorovi, aby 

prostřednictvím sdělení děkanům byli členové RVH uvolněni pro práci v Radě, která bude 

zejména po získání institucionální akreditace značně objemná.  

 

4. Projednání návrhu oblastí vzdělávání (podkladový materiál) 

Prof. Wildová shrnula obsah materiálu, který je v současné době předložen fakultním 

Vědeckým radám ke schválení do konce března, aby mohl být materiál postoupen pro 

zasedání Vědecké rady UK dne 30. 3. 2017. 

Mgr. Tomášek upozornil na to, že se jedná především o orientační materiál, na 

základě něhož se fakulty hlásí k oblastem vzdělávání.   

 

5. Projednání návrhu opatření rektora Standardy studijních programů UK 

(podkladový materiál) 

 Mgr. Tomášek uvedl rozpravu nad jednotlivými články Standardů studijních 

programů. Diskuze a připomínky se týkaly především pravidel vedení závěrečných prací, 

výuky v cizích jazycích a personálního zajištění studijních programů.  

Závěr: materiál byl doporučen k dopracování na základě připomínek Rady pro vnitřní 

hodnocení. V této podobě bude předložen, spolu s komentáři RVH, Kolegiu rektora 

na jeho zasedání dne 27. 2. 2017. Poté bude znovu předložen Radě pro vnitřní 

hodnocení k projednání na jejím březnovém zasedání. 

6. Projednání a schválení vlastní hodnotící zprávy pro mezinárodní hodnocení UK 

(podkladový materiál) 

 Dr. Šťastná stručně představila průběh přípravy vlastní hodnotící zprávy a zdůraznila 

její dynamický charakter. Zpráva bude předána k překladu do anglického jazyka a předána 

hodnotícímu týmu. Dle pravidel Institutional Evaluation Programme musí Univerzita Karlova 

zprávu poskytnout mezinárodnímu týmu hodnotitelů nejméně měsíc před jejich první 

návštěvou, tj. do 24. března 2017.  

Zpráva bude dále upravena a doplněna na základě požadavků hodnotitelů, 

aktualizována po návštěvách hodnotícího týmu a bude sloužit pro další zpracování jako 

základ pro institucionální část sebehodnotící zprávy, resp. zprávy pro vnitřní hodnocení, 

nedílných součástí žádostí o institucionální akreditaci UK. 
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 Závěr: Rada pro vnitřní hodnocení schválila předloženou vlastní hodnotící zprávu. 

Výsledek hlasování: 26 – 0 - 0 

7. Aktuální informace k mezinárodnímu hodnocení UK 

 Dr. Šťastná informovala Radu o termínech návštěvy hodnotícího týmu. První návštěva 

se uskuteční ve dnech 26. až 28. dubna. Itinerář této návštěvy navrhuje UK, hodnotitelé 

navštíví čtyři fakulty. Je též pravděpodobné, že se budou chtít setkat se zástupci Rady pro 

vnitřní hodnocení. 

Druhá návštěva proběhne ve dnech 30. května až 2. června. Hodnotitelé si sami určí dvě fa-

kulty, které budou chtít navštívit, a dále se budou setkávat s různými skupinami pracovníků a 

studentů (řídící tým, děkani, zástupci akademických pracovníků, studentů, zahraničních 

studentů, vnějších aktérů, pracovníci rektorátu apod.). Na závěr druhé návštěvy budou 

prezentovat výsledky hodnocení. 

8. Termíny zasedání Rady 

 Další zasedání Rady pro vnitřní hodnocení se bude konat 22. 3. 2017. 

9. Různé 

• Prof. Wildová: K příštímu zasedání bude zasláno dopracované znění standardů a také 

metodické pokyny z NAÚ ke studijním programům (otázka dvouoborů, maior/minor 

atd.).  

• doc. Dolejší:: požádal, aby dokumenty byly přístupny na Google Doc. 

• doc. Votava: dotázal se, do kdy mají být odsouhlaseny materiály ve fakultních AS a VR 

Prof. Wildová odpověděla, že do konce března, 30. 3. je další zasedání VR UK.  


