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ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) Prof. Mareš: Zahájení zasedání RVH. 

 

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 

1) Prof. Mareš: představení programu jednání. 

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila program jednání 
pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 0 

 

2. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 16. ČERVNA 2019 

 

1) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila zápis z jednání 24. dubna 2019. 
pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 0 

 

3. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 15. ČERVENCE 2019 

 

1) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila zápis z jednání 24. dubna 2019. 
pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 0 

 

4. SCHVALOVÁNÍ NÁVRHŮ SP 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1041 Anglický jazyk NMgr P Vykoukal, doc. 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Prudký: V návrhu studijního programu jsou některé problematické části, 

které by měla fakulta upravit. Upřesnit tematickou strukturu SZZK a vztah jejích 

částí k povinně volitelným předmětům, aby bylo jasné, že při relativně volném 

výběru povinně volitelných PP je zaručeno, že studenti příslušné části SZZK 

zvládnou. Dále by bylo potřeba upřesnit či lépe vysvětlit propojení PVP 1, 2 a 3 a 

jinak nastavit korelaci oborové a písemné zkoušky; dá se např. představit 
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varianta A (předmět spojující oborovou a písemnou zkoušku) a varianta B (jen 

ústní oborová zkouška bez písemné práce?). 

b) Prof. Prudký: Navrhuje se přerušit projednávání návrhu studijního programu 

s tím, že by měl být lépe definován společný základ pro specializace.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu 
a požádá fakultu o úpravu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
15 0 4 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1129 Anglofonní literatury a kultury NMgr P Vykoukal, doc. 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Prudký: Studijní program je koncipován se specializacemi. Potřebný 

společný základ však není dobře definován. 

b) Prof. Prudký: Navrhuje se přerušit projednávání návrhu studijního programu 

s tím, že by měl být lépe definován společný základ pro specializace.  

2) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu 
a požádá fakultu o úpravu. 

pro proti zdrželi se hlasování 
15 0 4 

 

1) Prof. Wildová: Představení závěrů jednání Kolegia rektora.  

a) Prof. Wildová: Kolegium rektora se usneslo, že minimální požadavek ohledně 

pracovního úvazku garanta studijního programu je takový, že lze kombinovat 

úvazek ve mzdové třídě AP a VP, ale minimální úvazek AP je 0,5. Ostatní vyučující, 

by měli mít úvazek AP, přičemž není stanoveno minimum. 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1110 Egypt a Přední východ ve starověku Bc P Prudký, prof. 

 

1) Prof. Prudký: Návrh studijního programu byl přerušen kvůli nejasnostem ohledně 

pracovního zařazení garanta a vyučujících. Studijní program je jinak po všech 

ohledech velmi dobrý.  

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

opatření s realizací do září 2020, dle kterého by měly být v souladu s vnitřními 

předpisy UK upraveny pracovní úvazky garanta a vyučujících.   
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3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 3 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1112 Historie – evropská studia Bc P Vykoukal, doc. 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: 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 
18 0 3 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1116 Italianistika Bc P Vykoukal, doc. 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: 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 
18 0 3 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1137 Jihovýchodoevropská studia NMgr P Vykoukal, doc. 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: Studijní program nemá jasnou koncepci. Profil absolventa 

neodpovídá studijnímu plánu. Nedostatečné personální zajištění a nedostatečná 

tvůrčí činnost. 

2) Doc. Vykoukal: Studijní program bude velmi obtížné přepracovat. Humanitní panel 

by se rád setkal s garantem studijního programu k diskusi nad možnými variantami. 

3) Prof. Prudký: Případné požadavky na úpravu návrhu studijního programu jsou 

koncepčního charakteru. Provedení úpravy bude komplikované.  
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4) Prof. Wildová: Navrhuje se přerušit projednávání studijního programu s požadavkem 

na přepracování.   

5) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu. 
pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 4 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1126 Portugalistika Bc P Vykoukal, doc. 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: 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 
18 0 3 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FF 1044 Ruský jazyk a literatura NMgr P Vykoukal, doc. 

 

1) Doc. Vykoukal: Představení návrhu studijního programu.  

a) Doc. Vykoukal: Humanitní panel navrhuje požadovat kontrolní zprávy ve věci 

mimořádné profesury dr. Gigera (zahraniční docentura), rozvoje personálního 

zajištění, výsledků přislíbených habilitačních řízení a jmenovacího řízení a ve věci 

tvůrčích a grantových aktivit (mimo GA UK). 

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

2) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 3 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FSV 1072 History and Area Studies Bc P Beneš, prof. 

 

1) Prof. Beneš: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Beneš: Humanitní 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 2 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FSV 1073 Media and Area Studies NMgr P JUDr. Říha 

 

1) Dr. Říha: Představení návrhu studijního programu.  

a) Dr. Říha: U studijních předmětů by měla být doplněna novější literatura. 

b) Dr. Říha: Společenskovědní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let 

s požadavkem na kontrolní zprávu.  

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 
19 0 2 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FSV 1070 Social Sciences Bc P prof. Sýkora 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní 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 2 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

FSV 1074 Strategická komunikace NMgr P prof. Sýkora 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Mareš: Vyučující jsou značně zatíženi vedením závěrečných prací. 

Personální zajištění by mělo být posíleno o habilitované pracovníky. Garantka by 

měla posílit vlastní tvůrčí činnost, stejně tak pracoviště.  

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

s požadavkem na kontrolní zprávu. 
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2) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 2 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

KTF 1109 Katolická teologie Mgr. P prof. Prudký 

 

1) Prof. Prudký: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Prudký: Zpracovatel velmi pečlivě nakládal s označením PPZ a ZT PPZ, 

avšak vyučující takto označených předmětů nemají odpovídající kvalifikaci. 

Fakulta uvádí, že situaci napraví.  

b) Prof. Prudký: Humanitní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let s požadavkem 

na nápravné opatření do konce roku 2022 ohledně kvalifikace garantů předmětů 

PPZ a ZT PPZ a s požadavkem na kontrolní zprávu ohledně celého personálního 

zajištění studijního programu. 

c) Doc. Chlup: Z návrhu studijního programu se zdá, že označení PPZ a ZT PPZ je 

užito v jiném smyslu, než jak jsou tyto předměty popsány v metodice pro tvorbu 

studijního programu.  

2) Prof. Wildová: Navrhuje se udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na nápravné 

opatření a kontrolní zprávu.  

3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 2 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PF 1168 Právo a právní věda Mgr P prof. Mareš 

 

1) Prof. Mareš: Představení návrhu studijního programu.  

a) Prof. Mareš: Jedná se o zásadně inovovaný studijní program, který umožňuje 

studentům jistou míru specializace.  

b) Prof. Mareš: Společenskovědní panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let 

s požadavkem na kontrolní zprávu po pěti letech. Kontrolní zpráva by se měla 

týkat získávání deklarovaných odborných právnických dovedností. Ve studijním 

programu je uvedeno šest skupin dovedností, které jsou vágně popsány, a není 

jasné, jak k nim student dospívá. 
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c) Doc. Kucharská: Je otázka, jestli lze tuto problematiku řešit přes kontrolní zprávu. 

Problematika se týká spíše hodnocení a sledování toho, jak se studijní program 

uskutečňuje.  

d) Prof. Mareš: Problematické je především to, že jsou nejasně nebo velmi vágně 

formulovány cíle předmětů.  

e) Prof. Wildová: Rada by mohl a požadovat, aby fakulta znovu prošla dovedností 

předměty, a tam kde to jde, aby zpřesnila jejich popis a cíle. 

2) Prof. Mareš: Řada vyučujících garantuje velké množství studijních předmětů. 

Navrhuje se požadovat kontrolní zprávu, která by doložila snížení garantovaných 

předmětů.  

3) Prof. Wildová: Navrhuje se udělit oprávnění na 10 let s požadavkem na kontrolní 

zprávu ohledně množství garantovaných předmětů jednotlivými vyučujícími (v září 

2022) a s požadavkem na kontrolní zprávu ohledně zpřesnění dovednostních 

předmětů do zahájení uskutečňování studijního programu.  

4) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
17 0 4 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 773 Aplikovaná geologie NMgr P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Projednávání tohoto studijního programu bylo na minulém zasedání 

přerušeno. Fakulta návrh upravila, zejména co do personálního zajištění. 

a) Doc. Tůma: U jedné specializace jsou předměty PPZ, které nejsou garantovány 

osobami s potřebnou kvalifikací. Jedná se ale o odborníky z praxe.  

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

s požadavkem na kontrolní zprávu v září 2024 ohledně personálního zajištění. 

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 
20 0 1 
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Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

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

 

1) Doc. Dolejší: Projednávání tohoto studijního programu bylo na minulém zasedání 

přerušeno. Fakulta upravila studijní plány.  

2) Doc. Dolejší: Přírodovědný panel navrhuje udělit oprávnění na 10 let s požadavkem 

na kontrolní zprávu ohledně personálního zajištění v září 2024.  

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 
20 0 1 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 882 Teoretická a evoluční biologie NMgr P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Projednávání tohoto studijního programu bylo na minulém zasedání 

přerušeno. Fakulta upravila strukturu studijního plánu.  

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

3) Hlasování: 

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

pro proti zdrželi se hlasování 
20 0 1 

 

 

Fakulty ID Název 
Typ 
SP 

Forma 
SP 

Zpravodaj 

PřF 195 Parasitology and Infection Biology        NMgr P doc. Tůma 

 

1) Doc. Tůma: Projednávání studijního programu bylo přerušeno kvůli navržené delší 

standardní době studia.  

2) Prof. Wildová: Kolegium rektora přijalo usnesení, dle kterého se užívá pro 

bakalářský studijní program standardní doba studia 3 roky a pro navazující 

magisterský studijní program 2 roky. Výjimkou mohou být studijní programy 

v mezinárodní spolupráci. 

a) Prof. Wildová: Navrhuji, aby se projednávání studijního programu přerušilo s tím, 

že by se mělo jednat s fakultou o zkrácení navrhované standardní doby studia. 

K diskusi také je, zda fakulta má představu, jaký bude o studijní program zájem. 
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3) Hlasování: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje projednávání návrhu studijního programu. 
pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 2 

 

5. KONTROLNÍ ZPRÁVY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

Forma 

FSV Mediální studia NMgr D 

 

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

Fakulta požadavek splnila. Studijní opory jsou jednotně strukturovány a řádně 

zpracovány.  

a) Prof. Mareš: Společenskovědní panel shledává nápravné opatření za splněné.  

2) Hlasování: 

Nápravné opatření provedené FSV UK ve studijním programu vyhovělo požadavkům 
Rady pro vnitřní hodnocení UK 

pro proti zdrželi se hlasování 
18 0 2 

 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

Forma 

PedF 

SP: Specializace v pedagogice                                       
SO: Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání, SO: Učitelství VVP – francouzský 
jazyk pro 2. st. ZŠ a SŠ 

Bc + 
NMgr 

P 

 

1) Prof. Mareš: Bývalá akreditační komise požadovala kontrolní zprávu. Předmětem 

kontrolní zprávy jsou změny ve studijních plánech a přehled personálního zajištění.  

a) Prof. Mareš: Ve studijních plánech byl posílen praktický jazyk a historický pohled 

na jazyk.  

b) Prof. Mareš: Odborný a kvalifikační růst pracoviště pokračuje. Personální 

zajištění se tak výrazně zlepšilo.   

 

Rada pro vnitřní hodnocení UK bere kontrolní zprávu na vědomí. 
pro proti zdrželi se hlasování 
19 0 2 
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6. RŮZNÉ 

 

1) Prof. Wildová: Kolegium rektora projednávalo otázku ohledně pracovních úvazků 

akademických pracovníků.  

a) Prof. Wildová: Pro dosažení zákonného požadavku na jmenování garanta 

studijního programu lze sčítat výši úvazku v kategorii AP a VP, přičemž 

minimální úvazek v kategorii AP je 0,5. 

b) Prof. Wildová: Kolegium se usneslo, že akademickým pracovníkem je pro 

akreditaci osoba, která působí na UK na základě pracovního úvazku v kategorii 

AP.  

2) Prof. Wildová: Kolegium rektora projednávalo otázky ohledně počtu částí státní 

závěrečné zkoušky.  

a) Prof. Wildová: Kolegium rektora se usneslo, že jednu část státní závěrečné 

zkoušky (obhajoba závěrečné práce) lze akceptovat u studijních programů typu 

joint/double degree, popřípadě u cizojazyčných studijních programů bez varianty 

v českém jazyce. Ve specifických a odůvodněných případech lze akceptovat i u 

českých studijních programů.  

3) Prof. Wildová: Kolegium rektora také projednávalo otázku standardní doby studia.  

a) Prof. Wildová: Kolegium se usneslo o tom, že v bakalářských studijních 

programech je standardní doba 3 roky a v navazujících magisterských studijních 

programech je standardní doba studia 2 roky. Odlišná standardní dobu studia lze 

akceptovat u studijních programů joint/double degree, v cizojazyčných studijních 

programech bez varianty v českém jazyce, ve zcela specifických případech lze 

akceptovat i u českých studijních programů.  

4) Prof. Wildová: Další termín zasedání RVH je 23. září. od 10:00, 23. října od 13:00 

(zasedání bude delší, aby bylo možné diskutovat hodnocení studijních programů), 

27. listopadu. od 14:00.  

 

 

ZAPSAL:  

Jiří Kučera 
Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení UK 


