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ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) Prof. Wildová: Zahájení zasedání. 

 

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 
23 0 0 

 

2. SCHVALOVÁNÍ NÁVRHŮ SP 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1069 Germánská a severoevropská studia Bc P Vykoukal, doc. 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Vykoukal: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let 

s požadavkem na kontrolní zprávu za 5 let ohledně doplnění cizojazyčné výuky u 

skandinávských jazyků, zvýšení grantové aktivity a ohledně habilitačních řízení 

ve finské a nizozemské specializaci.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu v červnu 2024. 

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1047 Psychologie Bc P prof. Mareš 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Mareš: Návrh studijního programu byl upraven dle požadavků Rady.  

b) Prof. Mareš: Problematické personální zajištění. 

c) Prof. Mareš: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let s požadavkem na 

kontrolní zprávu za 3 roky ohledně personálního zajištění.  
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2) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
5 let s požadavkem na kontrolní zprávu v červnu 2022.  

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

HTF 990 Sociální a charitativní práce NMgr P, K doc. Dohnalová 

 

1) Prof. Mareš: Fakulta předkládá žádost o rozšíření studijního programu o 

kombinovanou formu studijního programu.  

a) Prof. Mareš: Humanitní panel shledává předložené studijní opory pro 

kombinovanou formu studia za nedostatečné. Panel navrhuje přerušit 

projednávání návrhu studijního programu a požádat fakultu o doplnění 

studijního opor.  

2) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání studijního programu s tím, že 
fakulta bude požádána o úpravu studijních opor.   

pro proti zdrželi se hlasování 
21 0 1 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

KTF 1046 Katolická teologie Ph.D P, K prof. Lášek 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

2) Hlasování:  

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

pro proti zdrželi se hlasování 
21 0 1 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 842 Biologie Bc P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  
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2) Hlasování:  

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

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 841 Biologie se zaměřením na vzdělávání Bc P 

Doc. Dolejší 
(přírodovědný) 
 
Doc. Kucharská 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Dolejší: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Dolejší: Problematická je tvůrčí činnost v oborové didaktice. 

b) Doc. Dolejší: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let.  

2) Prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let 

s požadavkem na nápravné opatření ohledně zařazení ZT PPZ a s požadavkem na 

kontrolní zprávy ve věci personálního zajištění pedagogicko-psychologické části, 

stejně jako tomu je u dalších učitelských studijních programů, u nichž pedagogicko-

psychologickou část zajišťuje Filozofická fakulta. 

3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
5 let s požadavkem na nápravné opatření do září 2020 a kontrolní zprávu v září 
2022.  

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 4 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 849 Učitelství biologie pro střední školy NMgr P 

Doc. Dolejší 
(přírodovědný) 
 
doc. Kucharská 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Kucharská: představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Kucharská: Společenskovědní panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let 

s požadavkem na nápravné opatření ohledně doplnění ZT PPZ a ohledně úpravy 

poměru oblastí vzdělávání dle univerzitní učitelské koncepce. Dále se požaduje 

kontrolní zpráva ve věci tvůrčí činnosti v oborové didaktice a personálního 

zajištění pedagogicko-psychologické části.  
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b) Prof. Mareš: Rozložení oblastí vzdělávání není v souladu s univerzitní koncepcí 

pro učitelské studijní programy. V navazujícím magisterském studiu by měla 

dominovat učitelská složka oproti složce oborové.  

2) Doc. Dolejší: Přírodovědný panel souhlasí s návrhem a ještě navrhuje požadovat 

nápravné opatření ohledně garantů předmětů, kteří by měli mát odpovídající 

vědeckou hodnost.  

3) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
5 let s požadavkem na nápravné opatření do září 2020 a kontrolní zprávu v září 
2022. 

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 884 Botanika NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

2) Prof. Wildová: Z návrhu studijního programu se zdá, že se jednotlivé specializace 

značně překrývají.  

a) Doc. Kubíček: Reálné překrytí specializací lze posoudit teprve při uskutečňování, 

protože studijní plány v návrhu jsou značně volné. Přírodovědný panel dospěl 

k tomu, že při akreditaci vlastně není schopen míru překrývání specializací 

posoudit.  

b) Doc. Kubíček: Případné překryvy specializací by mělo posoudit hodnocení 

studijních programů. 

3) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let . 

4) Hlasování:  

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

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 758 Buněčná biologie NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  
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2) Hlasování:  

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

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 1045 Demografie  Bc P 

doc. Tůma 
(přírodovědný) 
doc. Nigrin 
(společenskovědní) 
prof. Beneš 
(humanitní) 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu na rozšíření studijního programu o specializaci 

Demografie s ekonomií. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje rozšířit oprávnění uskutečňovat 

studijní program.  

2) Prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje rozšířit oprávnění uskutečňovat 

studijní program. Zároveň navrhuje požadovat nápravné opatření, dle kterého by 

měl být doplněn popis SZZ z ekonomie. 

3) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje rozšířit oprávnění uskutečňovat studijní 

program.  

4) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK rozšiřuje studijní program o specializaci 
s požadavkem na nápravné opatření do července 2020. 

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 848 Ekologie NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

2) Hlasování:  

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 3 
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Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 845 Experimentální biologie rostlin NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

2) Hlasování:  

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

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 778 Fyziologie živočichů NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Jeden z předmětů ZT PPZ má garanta, který není habilitovaný, avšak 

habilitace na fakultě již proběhla.  

b) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let.  

2) Hlasování:  

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

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 802 Genetika, molekulární biologie a virologie NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje přerušit projednávání studijního 

programu a požádat fakultu o úpravu studijního plánu. Značný překryv 

specializací je zde evidentní. 

2) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu 
s tím, že fakulta bude požádána o úpravu návrhu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 
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Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 1033 Geografie se zaměřením na vzdělávání  Bc P 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
 
Doc. Kucharská 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu na rozšíření studijního programu o plný studijní 

plán.  

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje rozšířit oprávnění uskutečňovat 

studijní program.  

2) Prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje rozšířit oprávnění uskutečňovat 

studijní program. Zároveň navrhuje požadovat  kontrolní zprávu, která bude 

dokládat správné označení základních teoretických předmětů profilujícího základu. 

3) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK rozšiřuje oprávnění uskutečňovat studijní program o 
plný studijní plán s požadavkem na kontrolní zprávu v září 2020. 

pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 797 Geologie se zaměřením na vzdělávání Bc P 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
 
Doc. Kucharská 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let s požadavkem 

na kontrolní zprávu ohledně tvůrčí činnosti v oblasti didaktiky geologie.  

2) Prof. Mareš: Společenský panel souhlasí s návrhem přírodovědného panelu. Zároveň 

navrhuje požadovat nápravné opatření ohledně zařazení předmětů ZT PPZ a 

kontrolní zprávu, která by se týkala personálního zajištění pedagogicko-

psychologické části studijního programu.  

3) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
5 let s požadavkem na nápravné opatření do září 2020 a kontrolní zprávu v září 
2022. 

pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 
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Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 798 Učitelství geologie pro střední školy NMgr. P 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
 
Doc. Kucharská 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let s požadavkem 

na nápravné opatření ohledně zařazení alespoň jednoho předmětu v cizím jazyce 

a s požadavkem na kontrolní zprávu ohledně tvůrčí činnosti v oblasti didaktiky 

geologie.  

2) Prof. Mareš: Společenskovědní panel souhlasí s návrhem přírodovědného panelu. 

Zároveň navrhuje požadovat nápravné opatření ohledně zařazení předmětů ZT PPZ a 

ohledně zařazení do oblastí vzdělávání, které by mělo odpovídat učitelské koncepci 

na UK. Dále společenskovědní panel navrhuje požadovat kontrolní zprávu, která by 

se týkala personálního zajištění pedagogicko-psychologické části studijního 

programu.  

3) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
5 let s požadavkem na nápravné opatření do září 2020 a kontrolní zprávu v září 
2022. 

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 800 Chemie se zaměřením na vzdělávání Bc P 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
 
Doc. Kucharská 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let 

s požadavkem na kontrolní zprávu ohledně personálního zajištění. 

2) Prof. Mareš: Společenskovědní panel souhlasí s návrhem přírodovědného panelu. 

Zároveň navrhuje požadovat nápravné opatření ohledně zařazení předmětů ZT PPZ a 

kontrolní zprávu, která by se týkala personálního zajištění pedagogicko-

psychologické části studijního programu.  

3) Hlasování:  
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Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na nápravné opatření do září 2020 a kontrolní zprávu v září 
2024. 

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 4 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 801 Učitelství chemie pro střední školy NMgr. P 

Doc. Tůma 
(přírodovědný) 
 
Doc. Kucharská 
(společenskovědní) 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let 

s požadavkem na nápravné opatření ohledně zařazení alespoň jednoho předmětu 

v cizím jazyce. 

2) Prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje udělit oprávnění na 5 let zejména 

kvůli personálnímu zajištění. Panel navrhuje požadovat nápravné opatření ohledně 

zařazení předmětů ZT PPZ a ohledně zařazení do oblastí vzdělávání, které by mělo 

odpovídat učitelské koncepci na UK. Dále společenskovědní panel navrhuje 

požadovat kontrolní zprávu, která by se týkala personálního zajištění pedagogicko-

psychologické části studijního programu.  

3) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
5 let s požadavkem na nápravné opatření do září 2020 a kontrolní zprávu v září 
2022. 

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 4 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 759 Imunologie NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let 

s požadavkem na kontrolní zprávu ohledně personálního zajištění. 

2) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu v září 2024. 

Pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 4 
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Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 775 Mikrobiologie NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let 

s požadavkem na kontrolní zprávu ohledně kvalifikace garantů ZT PPZ. 

2) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s požadavkem na kontrolní zprávu v září 2020. 

Pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 803 Ochrana životního prostředí NMgr P doc. Dolejší 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let. 

2) Hlasování:  

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

Pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 195 Parasitology and Infection Biology        NMgr P doc. Tůma 

 

1) Prof. Wildová: Přírodovědecká fakulta navrhuje zcela nový studijní program 

s tříletou standardní dobou studia, což se vymyká praxi na UK. 

2) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Tůma: Fakulta zdůvodňuje delší standardní dobu studia tím, že je zapotřebí 

čas na srovnání znalostí zahraničních studentů. Vstupní znalosti zahraničních 

studentů jsou totiž velmi rozličné.  

3) Prof. Wildová: V zahraničí je trend spíše zkracování standardní doby studia. 

4) Doc. Kubíček: Zdůvodnění delší standardní doby studia je rozumné. 

a) Prof. Wildová: Na UK jsou uskutečňovány i jiné studijní programy pro zahraniční 

studenty a nemají delší standardní dobu studia. 

5) Prof. Wildová: Navrhuji přerušit projednávání návrhu studijního programu s tím, že 

delší standardní doba studia bude projednána na kolegiu rektora.  

6) Hlasování:  
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Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu. 
Pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 

 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 747 Parazitologie NMgr P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let. 

2) Hlasování:  

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

Pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 846 Protistologie NMgr P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let. 

2) Hlasování:  

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

Pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 

 

 

Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 882 Teoretická a evoluční biologie NMgr P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje přerušit projednávání studijního 

programu s tím, že by fakulta měla přepracovat studijní plán tak, aby byla větší 

společná část.  

2) Hlasování:  

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu. 
Pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 
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Fakulty ID  Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 885 Zoologie NMgr P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Představení návrhu studijního programu. 

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let. 

2) Hlasování:  

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

Pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 3 

 

 

3. KONTROLNÍ ZPRÁVY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

Forma 

ETF Pastorační a sociální práce Bc P,K 

 

1) Prof. Mareš: Rada požadavola v rámci nápravného opatření zredukovat počet 

povinných studijních předmětů a u dr. Janečkové požadovala snížit počet předmětů, 

které garantuje.  

a) Prof. Mareš: Fakulta spojila některé předměty do větších přehlednějších celků, 

některé předměty byly spojeny do dvousemestrálních předmětů. Dr. Janečková 

nyní garantuje méně studijních předmětů.  

b) Prof. Mareš: Dle společenskovědního panelu bylo nápravné opatření splněno.  

2) Hlasování: 

Provedené nápravné opatření vyhovělo požadavkům Rady pro vnitřní hodnocení UK. 
pro proti zdrželi se hlasování 
22 0 1 

 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

Forma 

FSV Teritoriální studia Bc P,D 

 

1) Prof. Mareš: Rada v rámci nápravného opatření požadovala doplnění studijních opor. 

Fakulta studijní opory doplnila. 

a) Prof. Mareš: Dle společenskovědního panelu bylo nápravné opatření splněno.  

2) Hlasování: 

Provedené nápravné opatření vyhovělo požadavkům Rady pro vnitřní hodnocení UK. 
pro proti zdrželi se hlasování 
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22 0 2 

 

 

 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

Forma 

FHS Studia občanské společnosti NMgr P,K 

 

1) Kučera: Rada v rámci nápravného opatření požadovala navýšení podílu garantky 

studijního programu na výuce.  

a) Prof. Mareš: Dle společenskovědního panelu bylo nápravné opatření splněno.  

2) Hlasování: 

Provedené nápravné opatření vyhovělo požadavkům Rady pro vnitřní hodnocení UK. 
pro proti zdrželi se hlasování 
21 0 2 

 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

MFF 
SP: Matematika, SO: Matematické metody 
informační bezpečnosti  

NMgr 

 

1) Kučera: Kontrolní zprávu požadovala Akreditační komise.  

2) Doc. Tůma: Akreditační komise připomínkovala slabou publikační činnost v oblasti 

informační bezpečnosti. Fakulta studijní program přepracovala v nástupnický 

studijní program (Matematika pro informační technologie).  

a) Doc. Tůma: Přírodovědný panel považuje kontrolní zprávu za vyřešenou tím, že 

nový (nástupnický) studijní program již zaměření na nedostatečně zabezpečenou 

oblast „informační bezpečnost“ neobsahuje.  

3) Hlasování: 

Provedené nápravné opatření vyhovělo požadavkům Rady pro vnitřní hodnocení UK. 
pro proti zdrželi se hlasování 
21 0 2 

 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

FF SP: Filologie, SO: Latinský jazyk a literatura  
Bc + 

NMgr 

 

1) Kučera: Kontrolní zprávu požadovala Akreditační komise.  

2) Prof. Prudký: Akreditační komise chtěla být informována o kvalifikačním růstu 

v personálním zabezpečení tohoto studijního oboru.  
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a) Prof. Prudký: Tento studijní obor je již jen na dostudování.  

b) Prof. Prudký: Byl již schválen nástupnický studijní programy Řecká a latinská 

studia, které byl připomínkován zejména kvůli personálnímu zajištění.  

c) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje vzít kontrolní zprávu na vědomí s tím, že 

personální zajištění bude nadále sledováno v nástupnickém studijním programu.  

3) Hlasování: 

Provedené nápravné opatření vyhovělo požadavkům Rady pro vnitřní hodnocení UK. 
pro proti zdrželi se hlasování 
21 0 2 

 

 

4. RŮZNÉ 

 

1) Doc. Dolejší: Studijní program Parasitology and Infection Biology, jehož projednávání 

bylo přerušeno, obsahuje v návrhu kvalitní zdůvodnění delší standardní doby studia.  

a) Prof. Wildová: Projednávání studijního programu bylo přerušeno především 

proto, aby byla vyjasněna univerzitní koncepce ohledně standardní doby studia. 

b) Doc. Vykoukal: Zdůvodnění, že standardní doba studia má být delší kvůli 

srovnání vstupních znalostí studentů je problematická. Vstupní znalosti studentů 

má prověřit přijímací řízení. Případné srovnání vstupních znalostí lze standardně 

provádět v různých přípravných kurzech. Nemělo by se tak dít v navazujícím 

magisterském studijním programu. 

c) Doc. Nigrin: Bylo by případně vhodnější navazující magisterské studijní 

programy zkracovat. Pro studenta samoplátce bude spíše výhodnější kratší 

standardní doba studia. Dle zkušenosti vede delší standardní doba studia 

k menšímu zájmu studentů samoplátců. Případné srovnávání vstupních znalostí 

by se mělo dít v kurzech mimo studijní program. 

d) Prof. Prudký: Mohou být samozřejmě výjimečné případy při zahraniční 

spolupráci, kdy se užívá jiná standardní doba studia, než je obvyklé. V tomto 

případě se ale jedná o obecný požadavek. K doplnění vstupních znalostí studentů 

by se měly užívat kurzy mimo studijní program. 

e) Mgr. Hurný: Vedle onoho navrženého studijní programu byl projednán studijní 

program Parazitologie, který má také anglickou variantu a je do značné míry 

podobný navrhovanému čistě anglickému programu. Student samoplátce bude 

mít i z finannčních důvodů zájem spíše o kratší standardní dobu studia.  

f) Doc. Stoklasová: Studenti se snaží spíše zkracovat studium, aby nemuseli platit 

více. 

g) Prof. Wildová: Má fakulta prověřeno, že bude o studijní program s takovouto 

délkou standardní doby studia vůbec zájem?  

 



 

16 
 

2) Doc. Kubíček: Dotaz k udělování oprávnění uskutečňovat studijní program. Rada by 

měla schvalovat studijní program k zahájení akademického roku. Konec akreditace 

by měl být zase ke konci akademického roku. Nynější stav znamená, že fakulty musí 

připravovat nové studijní programy 2 roky před koncem předchozí akreditace.  

a)  Mgr. Tomášek: Mechanismus je stejný, jako u bývalé Akreditační komise. 

b) Doc. Kubíček: Rada by měla schvalovat studijní program k zahájení 

akademického roku. Konec akreditace by měl být ke konci akademického roku. 

Nynější stav znamená, že fakulty musí připravovat nové studijní programy 2 roky 

před koncem předchozí.  

c) Prof. Wildová: Vnitřní předpisy UK stanoví, že studijní program je akreditován od 

data schválení Radou. Předpisy neuvádí posunutou účinnost. 

d) Dr. Říha: Do budoucna by se mělo umožnit akreditovat studijní program na 

dostudování.  

e) Mgr. Tomášek: Proces akreditace a re-akreditace se bude součástí nutné 

novelizace Akreditačního řádu.  

 

3) Prof. Wildová: Další zasedání Rady se uskuteční v pondělí 26. srpna ve 13:00.  

 

 

ZAPSAL:  

Jiří Kučera 
Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení UK 


