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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 14. 9. 2017 

 

Přítomní členové RVH: 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 
Lukáš Kostínek 
prof. ThDr. Martin Prudký 
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
doc. MUDr. Felix Votava Ph.D. 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 
Mgr. Bc. Tereza Svobodová 
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 
doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
Mgr. Michal Zima 
MUDr. Eva Fürstová 

Omluvení členové RVH: 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

 

Přítomní hosté 

Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK – OKA) 
RNDr. Jan Placht (RUK - OKA)  
Ing. Hana Müllerová (RUK) 

Mgr. Jiří Chvátal (RUK – OAS) 
Jiří Kučera (RUK – OKA) 
RNDr. Věra Šťastná (RUK – OAS) 
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1. Úvodní slovo, schválení programu zasedání 

 Prof. Wildová zahájila zasedání a seznámila Radu s programem zasedání, přivítala 
členy a poděkovala za vykonanou práci přes letní měsíce na přípravě podkladů 
k žádosti o institucionální akreditaci 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schválila program zasedání. ( 23 - 0 - 0 ) 
 
 

2. Sebehodnotící zpráva Univerzity Karlovy 
 
Institucionální část 
 

 Domluva schvalování připomínek tichým souhlasem 

 Na úvod k představení Institucionální části Sebehodnotící zprávy Univerzity Karlovy, 
hovoří dr. Šťastná 

 

 Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení Lukáš Kostínek seznámil členy Rady s postupem 
schvalování Sebehodnotící zprávy Univerzity Karlovy prostřednictvím průběžných 
hlasování a jednoho souhrnného na závěr 

o Členové Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy vyslovili souhlas mlčky 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním 
institucionální části Sebehodnotící zprávy Univerzity Karlovy ( 22 - 0 - 0 ) 

 
 

 Prorektorka Wildová informuje, že se přistoupí k projednávání a schvalování oblastí 
vzdělávání po jednotlivých panelech, které je projednávaly a schvalovaly 

 
 
Panel pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 35 Všeobecné lékařství a zubní lékařství pro účely Sebehodnotící 
zprávy UK, které projednal Panel pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory Rady 
pro vnitřní hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 36 Zdravotnické obory pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které 
projednal Panel pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 
 
Panel pro přírodovědní oblasti vzdělávání a vědní obory 
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 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 3 Biologie, ekologie a životní prostředí pro účely Sebehodnotící zprávy 
UK, které projednal Panel pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady 
pro vnitřní hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 8 Farmacie pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal Panel 
pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 22 
– 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 11 Fyzika pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal Panel 
pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 22 
– 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 13 Chemie pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal Panel 
pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 22 
– 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 14 Informatika pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
Panel pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 17 Matematika pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
Panel pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 33 Vědy o Zemi pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
Panel pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 
 
Panel pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 9 Filologie pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal Panel 
pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 22 – 0 
– 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 10 Filozofie, religionistika a teologie pro účely Sebehodnotící zprávy 
UK, které projednal Panel pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro 
vnitřní hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 
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 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 12 Historické vědy pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
Panel pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 
22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 32 Vědy o umění a kultuře pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které 
projednal Panel pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 
 
Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 5 Ekonomické obory pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které 
projednal Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro 
vnitřní hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 18 Mediální a komunikační studia pro účely Sebehodnotící zprávy UK, 
které projednal Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady 
pro vnitřní hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 19 Neučitelská pedagogika pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které 
projednal Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro 
vnitřní hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 20 Politické vědy pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 22 Právo pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal Panel 
pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 
22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 23 Psychologie pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 24 Sociální práce pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
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Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 25 Sociologie pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal 
Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní 
hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 28 Tělesná výchova a sport; kinantropologie pro účely Sebehodnotící 
zprávy UK, které projednal Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní 
obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 22 – 0 – 0 ) 

 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK vyjadřuje souhlas se zpracováním oblasti 
vzdělávání č. 30 Učitelství pro účely Sebehodnotící zprávy UK, které projednal Panel 
pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení ( 
22 – 0 – 0 ) 

 
 
K Sebehodnotící zprávě Univerzity Karlovy souhrnně 
 

 Diskuze k celé zprávě 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje Sebehodnotící zprávu Univerzity 
Karlovy ( 22 – 0 – 0 ) 

 
 

3. Zpráva o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 
 

 Informace dr. Šťastné ohledně Zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 
 

 Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení 
Univerzity Karlovy ( 22 – 0 – 0 ) 

 
 

4. Různé 
 

 Shrnutí Prorektorky Wildové, že obě zprávy nyní mohou jít na schválení do Vědecké 
rady Univerzity Karlovy 

 Další zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy proběhnou:  
o Ve středy od 16:00 
o 18. října 
o 22. listopad 
o 13. prosince 
o 17. leden od 14:00 


