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USNESENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ  

Z JEDNÁNÍ 24. LISTOPADU 2021 

 

 

 

 

1. RVH UK schválila program zasedání. 

 

2. RVH UK schválila zápis z jednání 20. října 2021. 

 

 

3. RVH UK přijala usnesení k následujícím studijním programům: 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

Forma Usnesení RVH* 

FHS Aplikovaná etika D prez, komb 

Rada pro vnitřní hodnocení 

UK přerušuje projednávání 

návrhu studijního 

programu s tím, že fakulta 

bude požádána o úpravu 

návrhu.  Úpravy by měly 

respektovat rozšíření 

oblastí vzdělávání o 

psychologii a sociologii a 

zdůvodnit a upravit 

nabídku povinně 

volitelných předmětů 

(včetně profilu absolventa a 

podoby státní doktorské 

zkoušky). 

FHS 
Soudobé evropské a 

kulturní dějiny 
D prez, komb 

Rada pro vnitřní hodnocení 

UK nebude při předložení 

žádosti o opětovné udělení 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=492655&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002857802
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4. RVH UK projednala následující kontrolní zprávy a nápravná opatření: 

oprávnění uplatňovat 

požadavek na integraci.  

 

Fakult
a 

ID 
SiS 

Typ 
SP 

NO/K
Z Název SP Usnesení 

PF 452 PhD 

KZ 
Teoretické právní vědy – 
Ústavní právo a 
státověda 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
2 odborné články „v recenzovaných 

časopisech“. 

PF 424 PhD 

KZ 
Teoretické právní vědy – 
Teorie, filozofie a 
sociologie práva 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
2 odborné články „v recenzovaných 

časopisech“. 

PF 380 PhD 

KZ 
Teoretické právní vědy – 
Správní právo a správní 
věda 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
2 odborné články „v recenzovaných 

časopisech“. 

PF 419 PhD 

KZ 
Teoretické právní vědy – 
Právní dějiny a římské 
právo 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
2 odborné články „v recenzovaných 

časopisech“. 

PF 417 PhD 

KZ 
Teoretické právní vědy – 
Pracovní právo a právo 
sociálního zabezpečení 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
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5. RVH schválila změny garantů: 

 

Fakulta 
Název studijního 

programu 
ID SP 

Typ 
SP 

Jmenování 

FSV 

Bezpečnostní 
studia/International 
Security 

1472 nMgr 
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 

FSV Veřejná a sociální politika 1480 nMgr prof. Arnošt Veselý, Ph.D. 

MFF 

Pravděpodobnost a 
statistika, ekonometrie a 
finanční matematika  238 PhD prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. 

MFF 
Informatika - Vizuální 
výpočty a počítačové hry  277 PhD doc. Aleksander Wilkie, Dr. 

 

  

2 odborné články „v recenzovaných 
časopisech“. 

PF 411 PhD 

KZ 

Teoretické právní vědy – 
Mezinárodní právo 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
2 odborné články „v recenzovaných 

časopisech“. 

PF 378 PhD 

KZ 

Teoretické právní vědy – 
Evropské právo 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
2 odborné články „v recenzovaných 

časopisech“. 

PF 454 PhD 

KZ 
Teoretické právní vědy – 
Law and Legal Theory in 
European Context 

RVH projednala kontrolní zprávu. 
Fakultě doporučuje u požadavků na 

studenty doktorského studia 
doplnit za výraz 3 odborné články/ 
2 odborné články „v recenzovaných 

časopisech“. 

FSV 141 
nMg

r 

KZ 
Ekonomický výzkum / 
Master in Economic 
Research 

RVH projednala kontrolní zprávu 
bez připomínek. 
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6. RVH schválila zápis z hlasování per rollam ve věci integraci pregraduálních studijních 

programů a projednala další postup v otázce integrace. 

Přijaté usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení UK v návaznosti na své usnesení ze dne 11. 10. 2021 o 
preferovaném integračním modelu prostřednictvím personálních a předmětových 
vazeb konstatuje, že pro naplnění integračního požadavku u pregraduálních 
studijních programů bude požadována společná část uskutečňovaná ve všech 
participujících studijních programech a pro jednání o opětovném udělení 
oprávnění takovýmto studijním programům bude požadováno jejich současné 
předložení. 
Rada pro vnitřní hodnocení UK dále konstatuje, že pro bližší stanovení specifik 
požadované společné části bude ustavena pracovní skupina rady a o možnostech 
pro utvoření společné části bude vedena diskuse s garanty příslušných studijních 
programů. 

 

 

7.  RVH schválila závěrečné zprávy o hodnocení následujících studijních programů: 

 

 

1.L
F 

3 
Adiktologi
e 

Zdravotnick
é obory 
100% 

Zdravotnick
é obory 

Bc 
prez, 
komb 

CZE, 
CZE 

B0988P360001
, 
B0988P360001 

LFP 740 
Všeobecné 
lékařství 

Všeob. 
lékařství a 
zubní 
lékařství 
100% 

Všeob. 
lékařství a 
zubní 
lékařství 

Mgr 
prez, 
prez 

CZE, 
ENG 

M0912A35000
3, 
M0912A35000
4 

2.L
F 

366
5 

Aplikovan
á 
fyzioterapi
e 

Zdravotnick
é obory 
100% 

Zdravotnick
é obory 

NMg
r 

prez CZE 
N0915P36A36
65 

PřF 842 Biologie 

Biologie,  
ek. a živ. 
prostředí 
100% 

Biologie,  
ek. a živ. 
prostředí 

Bc 
prez, 
prez 

CZE, 
ENG 

B0511A03000
7, 
B0511A03000
8 

FaF 32 Farmacie 
Farmacie 
100% 

Farmacie Mgr 
prez, 
prez 

CZE, 
ENG 

M0916A08000
1, 
M0916A08000
2 
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MF
F 

807 

Informatik
a - 
Softwarov
é systémy 

Informatika 
100% 

Informatika 
NMg

r 
prez, 
prez 

CZE, 
ENG 

N0613A14001
6, 
N0613A14001
2 

MF
F 

178 
Obecná 
matematik
a 

Matematik
a 100% 

Matematik
a 

Bc 
prez, 
prez 

CZE, 
ENG 

B0541A17001
1, 
B0541A17001
2 

PřF 

744 

Biochemie Chemie 

100%  Chemie 

NMg
r prez,pre

z 
CZE,EN
G 

0512TA130010
, 
0512TA130011 

RVH vzala na vědomí informaci o záměru předložit v rámci Národního plánu obnovy (NPO) 

profesní studijní programy: 

Porodní asistence (Bc., Lékařská fakulta UK v Hradci Králové),  

Radiologická asistence (Bc., 2. lékařská fakulta UK), 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice a nukleární medicíně (NMgr., Lékařská fakulta 

v Plzni),  

Muzejnictví (NMgr., Filozofická fakulta UK). 

 Science v anglickém jazyce (Bc., Přírodovědecká fakulta, Matematicko - fyzikální fakulta); 

Bioinformatika a výpočetní biologie (Ph.D., Matematicko fyzikální fakulta, Přírodovědecká 

fakulta) 

Digital Social Science (DiSS) (Ph.D., Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta, 1. lékařská 

fakulta) 

Epidemiologie a management veřejného zdraví (NMgr., 3. lékařská fakulta). 

 

 

* Veškeré podrobnější informace ohledně usnesení RVH budou sděleny jednotlivým fakultám. 

 

 


