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ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) Prof. Wildová: Zahájení zasedání RVH. 

 

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 

1) Prof. Wildová: představení programu jednání. 

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila program jednání 
pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 0 

 

2. SCHVALOVÁNÍ NÁVRHŮ SP 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FaF 784 Bioorganická chemie Ph.D P, K 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
prof. Dušková 
(lékařský) 

 

1) Prof. Dušková: Představení návrhu studijního programu.  

2) Doc. Tůma: Přírodovědný panel se shoduje s lékařským panelem.  

3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 1 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FaF 786 Farmaceutická analýza Ph.D P, K 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
prof. Dušková 
(lékařský) 

 

1) Prof. Dušková: Představení návrhu studijního programu.  

2) Doc. Tůma: Přírodovědný panel se shoduje s lékařským panelem.  
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3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 1 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FaF 787 Farmaceutická chemie Ph.D P, K 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
prof. Dušková 
(lékařský) 

 

1) Prof. Dušková: Představení návrhu studijního programu.  

2) Doc. Tůma: Přírodovědný panel se shoduje s lékařským panelem.  

3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 1 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FaF 790 Farmakologie a toxikologie Ph.D P, K 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
prof. Dušková 
(lékařský) 

 

1) Prof. Dušková: Představení návrhu studijního programu.  

2) Doc. Tůma: Přírodovědný panel se shoduje s lékařským panelem.  

3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 1 
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Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FaF 788 Xenobiochemie a patobiochemie Ph.D P, K 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
prof. Dušková 
(lékařský) 

 

1) Prof. Dušková: Představení návrhu studijního programu.  

2) Doc. Tůma: Přírodovědný panel se shoduje s lékařským panelem.  

3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 1 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1083 Fonetika Bc P Vykoukal, doc. 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

2) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1085 Fonetika NMgr P Vykoukal, doc. 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Prudký: Jedna garantka předmětu profilujícího základu nemá dokončené 

doktorské studium. Humanitní panel proto navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021 

v této věci.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu.  

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 3 
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Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1060 Klinická psychologie a psychologie zdraví Ph.D P, K Mareš, prof. 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje přerušit projednávání návrhu SP a 

požadovat koncepční úpravu studijního programu. 

b) Prof. Mareš: Požaduje se jasně rozlišit dva směry ve studijním programu (dané 

samotným názvem SP). Navržená struktura v předloženém návrhu SP neodpovídá 

názvu SP.  

c) Prof. Mareš: Problematická tvůrčí činnost v obou hlavních oblastech a slabá 

publikační činnost v klinické psychologii a psychologii zdraví.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu  
s požadavkem na přepracování koncepce studijního programu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1064 Sociální psychologie a psychologie práce Ph.D P, K Mareš, prof. 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje přerušit projednávání návrhu SP a 

požadovat koncepční úpravu studijního programu. 

b) Prof. Mareš: Požaduje se jasně rozlišit dva směry ve studijním programu (dané 

samotným názvem SP). Navržená struktura v předloženém návrhu SP neodpovídá 

názvu SP.  

c) Prof. Mareš: Problematická tvůrčí činnost v obou hlavních oblastech a slabá 

publikační činnost. 

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu s 
požadavkem na přepracování koncepce studijního programu.   

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FHS 763 Deutsche und Französische Philosophie NMgr P Chlup, doc. 

 

1) Doc. Chlup: Představení návrhu SP.  

a) Doc. Chlup: Jedná se o mezinárodní studijní program. Velmi kvalitní tvůrčí činnost.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 2 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FHS 762 Genderová studia NMgr P, K 

Chlup, doc. 
(humanitní) 
Kucharská, doc. 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Kucharská: Představení návrhu SP.  

2) Doc. Chlup: Humanitní panel se shoduje s návrhem společenskovědního panelu.    

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 2 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FHS 765 Studia občanské společnosti NMgr P, K Nigrin, doc. 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Garantka studijního programu se nedostatečně podílí na výuce. 

Společenskovědní panel požaduje nápravné opatření v této věci.   

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na nápravné opatření. 

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 2 
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1) Prof. Wildová: Učitelské studijní programy Filozofické fakulty velmi dlouho čekaly na 

povolení regulačního orgánu (MŠMT). MŠMT má problém s volitelnými studijními 

předměty, které jsou ošetřeny vnitřními předpisy UK. 

2) Prof. Mareš: Diskuse nad obecným přístupem k posuzování učitelských studijních 

programů.  

a) Prof. Mareš: Klíčové složky učitelské přípravy jsou tři: oborová složka, oborově 

didaktická složka a složka pedagogicko-psychologická.  

b) Prof. Mareš: Humanitní panel navrhuje požadavek, aby všem třem složkám 

odpovídaly také základní teoretické předměty profilujícího základu.  

c) Prof. Prudký: Navržená koncepce posuzování učitelských SP se bude týkat také 

všech dalších učitelských SP. 

3) Doc. Dolejší, prof. Wildová: Diskuse nad problematikou habilitací v odborných 

didaktikách.  

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1015 
Český jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání 

Bc P 

Mareš, prof. 
(společenskovědní) 
Benyovszky, doc. 
(humanitní) 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel po zhodnocení pedagogicko-psychologické 

části konstatuje, že personální zajištění této části je problematické. Proto se 

navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021.  

b) Doc. Kucharská: Personální problémy se netýkají odborných kateder. 

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1016 
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením 
na vzdělávání 

Bc P 

Mareš, prof., 
Kucharská, doc. 
(společenskovědní) 
Benyovszky, doc. 
(humanitní) 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  
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2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel po zhodnocení pedagogicko-psychologické 

části konstatuje, že personální zajištění této části je problematické. Proto se 

navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021.  

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1017 Historie se zaměřením na vzdělávání Bc P 

Kucharská, doc. 
(společenskovědní 
panel) 
Benyovszky, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel po zhodnocení pedagogicko-psychologické 

části konstatuje, že personální zajištění této části je problematické. Proto se 

navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021.  

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1014 
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání 

Bc P 

Mareš, prof., 
Kucharská, doc. 
(společenskovědní) 
Vykoukal, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel po zhodnocení pedagogicko-psychologické 

části konstatuje, že personální zajištění této části je problematické. Proto se 

navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021.  
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3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1018 
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání 

Bc P 

Mareš, prof., 
Skřejpek, prof. 
(společenskovědní) 
Prudký, prof. 
(humanitní) 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Prudký: V návrhu studijního programu se avizuje kvalifikační růst 

vyučujících. Proto humanitní panel navrhuje požadovat do tří let kontrolní zprávu 

ve věci kontrolního růstu.  

2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Personální zajištění pedagogicko-psychologické části je 

problematické. Proto se navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021.  

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávy. 

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1019 
Německý jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání 

Bc P 

Mareš, prof., 
Kucharská, doc. 
(společenskovědní) 
Benyovszky, doc. 
(humanitní) 

 

1) Doc. Benyovszky: Představení návrhu SP.  

2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel po zhodnocení pedagogicko-psychologické 

části konstatuje, že personální zajištění této části je problematické. Proto se 

navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021.  
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3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
15 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1020 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Bc P 

Mareš, prof. 
(společenskovědní 
panel)  
Vykoukal, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Prudký: Zpravodaj do komentářů uvádí také slabší grantovou činnost.  

2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel po zhodnocení pedagogicko-psychologické 

části konstatuje, že personální zajištění této části je problematické. Proto se 

navrhuje kontrolní zprávu v roce 2021.  

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1021 
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání 

Bc P 

Mareš, prof., 
Skřejpek, prof. 
(společenskovědní) 
Vykoukal, doc. 
(humanitní) 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu SP.  

2) Prof. Mareš: Studijní program je kvalitně připraven.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel po zhodnocení pedagogicko-psychologické 

části konstatuje, že personální zajištění této části je problematické. Proto navrhuje 

kontrolní zprávu v roce 2021.  
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3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

1) Prof. Mareš: V případě předložených NMgr. učitelských SP se navrhuje udělit 

oprávnění na 5 let, pokud je tvůrčí činnost v oborové didaktice slabá. 

2) Prof. Wildová: Slabá tvůrčí činnost v oborové didaktice by se měla odrazit v délce 

doby, na kterou se oprávnění uskutečňovat SP uděluje.  

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK se usnesla, že posuzování učitelských studijních 
programů se bude orientovat na základě tří složek: oborová, oborově-didaktická a 
pedagogicko-psychologická.  

pro proti zdrželi se hlasování 
15 0 5 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1013 
Učitelství anglického jazyka a literatury pro 
střední školy 

NMgr P 

Mareš, prof., 
Kucharská, doc. 
(humanitní panel) 
Vykoukal, doc. 
(společenskovědní 
panel) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   

b) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti. Zpráva bude také obsahovat upravený studijní plán, ve kterém by měly 

být jako základní teoretické předměty profilujícího základu označeny ty předměty, 

které mají zásadní návaznost na státní závěreční zkoušky.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu a nápravné opatření. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 
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Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1027 
Učitelství českého jazyka a literatury pro 
střední školy 

NMgr P 

Mareš, prof. 
(společenskovědní 
panel)  
Benyovszky, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   

b) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti. Zpráva bude také obsahovat upravený studijní plán, ve kterém by měly 

být jako základní teoretické předměty profilujícího základu označeny ty předměty, 

které mají zásadní návaznost na státní závěreční zkoušky.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu a nápravné opatření. 

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1022 
Učitelství francouzského jazyka a literatury 
pro střední školy 

NMgr P 

Mareš, prof., 
Kucharská, doc. 
(společenskovědní 
panel) 
Benyovszky, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Nedostatečná tvůrčí činnost v oblasti oborové didaktiky.  

b) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   

c) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti v oblasti oborové didaktiky. Zpráva bude také obsahovat upravený 

studijní plán, ve kterém by měly být jako základní teoretické předměty 

profilujícího základu označeny ty předměty, které mají zásadní návaznost na státní 

závěreční zkoušky.  
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2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 
let s požadavkem na kontrolní zprávu a nápravné opatření. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1029 Učitelství historie pro střední školy NMgr P 

Kucharská, doc. 
(společenskovědní 
panel) 
Vykoukal, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Nedostatečná tvůrčí činnost v oblasti oborové didaktiky.  

b) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   

c) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti v oblasti oborové didaktiky. Zpráva bude také obsahovat upravený 

studijní plán, ve kterém by měly být jako základní teoretické předměty 

profilujícího základu označeny ty předměty, které mají zásadní návaznost na státní 

závěreční zkoušky.  

2) Prof. Beneš: Tvůrčí činnost v oborové didaktice v případě tohoto studijního programu 

existuje a rozsáhla. Jedná se zřejmě pouze o technický problém při vykazování.  

3) Prof. Skřejpek: Navrhuji přerušit projednávání studijního programu požádat fakultu o 

doplnění informací o tvůrčí činnosti v oborové didaktice.  

4) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu a 
bude požadovat doplnění informací o tvůrčí činnosti.  

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 4 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1023 
Učitelství latinského jazyka a literatury pro 
střední školy 

NMgr P 

Mareš, prof., 
Skřejpek, prof. 
(společenskovědní) 
Lášek, prof. 
(humanitní) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  



 

14 
 

a) Prof. Mareš: Nedostatečná tvůrčí činnost v oblasti oborové didaktiky.  

b) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   

c) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti v oblasti oborové didaktiky. Zpráva bude také obsahovat upravený 

studijní plán, ve kterém by měly být jako základní teoretické předměty 

profilujícího základu označeny ty předměty, které mají zásadní návaznost na státní 

závěreční zkoušky.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 
let s požadavkem na kontrolní zprávu a nápravné opatření. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1024 
Učitelství německého jazyka a literatury pro 
střední školy 

NMgr P 

Mareš, prof., 
Kucharská, doc. 
(společenskovědní 
panel) 
Benyovszky, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Nedostatečná tvůrčí činnost v oblasti oborové didaktiky.  

b) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   

c) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti v oblasti oborové didaktiky. Zpráva bude také obsahovat upravený 

studijní plán, ve kterém by měly být jako základní teoretické předměty 

profilujícího základu označeny ty předměty, které mají zásadní návaznost na státní 

závěreční zkoušky.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 
let s požadavkem na kontrolní zprávu a nápravné opatření. 

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 3 
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Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1025 Učitelství ruského jazyka pro střední školy NMgr P 

Mareš, prof. 
(společenskovědní 
panel) 
Vykoukal. doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Nedostatečná tvůrčí činnost v oblasti oborové didaktiky.  

b) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   

c) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti v oblasti oborové didaktiky. Zpráva bude také obsahovat upravený 

studijní plán, ve kterém by měly být jako základní teoretické předměty 

profilujícího základu označeny ty předměty, které mají zásadní návaznost na státní 

závěreční zkoušky.  

2) Kučera: Navržený garant doc. Giger nesplňuje požadavky na garantování navazujícího 

magisterského studijního programu, protože nemá českou habilitaci, což zákon 

požaduje. 

a) Prof. Prudký: Navrhuje se přerušit projednávání studijního programu a požádat 

fakultu o předložení nového návrhu na garanta.  

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu  
s tím, že fakulta bude požádána o předložení návrhu na jiného garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 
15 0 4 

 

 

Fakulta ID Název SP 
Typ 
SP 

Forma Zpravodaj RVH 

FF 1030 
Učitelství španělského jazyka a literatury pro 
střední školy 

NMgr P 

Skřejpek, prof., 
Mareš, prof. 
(společenskovědní 
panel) 
Vykoukal, doc. 
(humanitní panel) 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu SP.  

a) Prof. Mareš: Nedostatečná tvůrčí činnost v oblasti oborové didaktiky.  

b) Prof. Mareš: Navrhuje se udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na nápravné 

opatření v roce 2022 ohledně personálního zajištění pedagogicko-psychologické 

části. Požaduje se navýšení kvalifikace a snížení věkového průměru.   
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c) Prof. Mareš: Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu v roce 2022 ohledně tvůrčí 

činnosti v oblasti oborové didaktiky. Zpráva bude také obsahovat upravený 

studijní plán, ve kterém by měly být jako základní teoretické předměty 

profilujícího základu označeny ty předměty, které mají zásadní návaznost na státní 

závěreční zkoušky.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 5 
let s požadavkem na kontrolní zprávu a nápravné opatření. 

pro proti zdrželi se hlasování 
16 0 3 

 

3. ZMĚNY GARANTŮ 

 

1) Kučera: Radě se dává na vědomí změna garanta v následujícím studijním programu:  

 

Fakulta Název SP Typ SP Odvolaný garant Nový garant 

FSV Moderní dějiny Ph.D 
Prof. PhDr. Jaroslav 

Kučera 
Doc. PhDr. Ota Konrád, 

Ph.D 

 

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK vzala na vědomí změnu garantů v uvedených studijních 
programech 

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 0 

 

7. RŮZNÉ 

 

1) Kučera: Plánované výjezdní zasedání se uskuteční 31. 5. až 1. 6. 2019.  

2) Kučera: Vědecká rada UK dává Radě pro vnitřní hodnocení na vědomí dopis, jehož 

obsahem je stížnost ve věci předávání cen na Právnické fakultě.  

a) Prof. Wildová: Dopis dostává Rada pouze na vědomí, nikterak se k němu nemusí 

vyjadřovat.  

3) Kučera: Další řádné zasedání Rady se uskuteční 19. 6. od 14:00. 

 

 

ZAPSAL:  

Jiří Kučera 
Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení UK 


