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         č.j.: UKRUK/28840/2023 

 

 

 

USNESENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UNIVERZITY KARLOVY 

Z JEDNÁNÍ 25. LEDNA 2023 

 

 

1. RVH UK schválila program zasedání. 

 

2. RVH UK schválila zápis z jednání 14. prosince 2022 a zápis per rollam ve věci udělení 

oprávnění studijních programů HTF  UK: 

 

 

Fakulta 
ID 
SP 

Typ Název Usnesení RVH* 

HTF 3997 Bc 

Náboženství a základy 
společenských věd se 
zaměřením na vzdělávání 

RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 5 let. Požaduje, aby 
fakulta do 31. 10. 2024 předložila 
kontrolní zprávu se strategií a popisem 
uskutečněných a plánovaných kroků 
týkajících se věkové a kvalifikační 
struktury vyučujících a tvůrčí činnosti, 
zejména získávání externích grantů a 
zkvalitnění publikační činnosti v oblasti 
vzdělávání a v příslušných oborových 
didaktikách, včetně publikací 
v zahraničních časopisech. 

HTF 4002 nMgr 

Učitelství náboženství a 
základů společenských věd 
pro střední školy 

RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 5 let. Požaduje, aby 
fakulta do 31. 10. 2024 předložila 
kontrolní zprávu se strategií a popisem 
uskutečněných a plánovaných kroků 
týkajících se věkové a kvalifikační 
struktury vyučujících a tvůrčí činnosti, 
zejména získávání externích grantů a 
zkvalitnění publikační činnosti v oblasti 
vzdělávání a v příslušných oborových 
didaktikách, včetně publikací 
v zahraničních časopisech. 

 

  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=28840&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003880471
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3. RVH UK projednala následující kontrolní zprávy a nápravná opatření: 
 

 

Fakulta 
ID 
SP 

Typ 
SP 

NO/KZ Název SP Přijaté usnesení 

FF 1060 PhD NO 

Klinická 

psychologie a 

psychologie 

zdraví 
RVH UK přerušuje projednávání nápravného 
opatření a žádá fakultu o další doplnění. 

FF 1064 PhD NO 

Sociální 
psychologie a 
psychologie 
práce 

RVH UK přerušuje projednávání nápravného 

opatření a žádá fakultu o další doplnění. 

FF 1518 Bc KZ Hispanistika 

RVH UK bere kontrolní zprávu na vědomí a 

ukládá fakultě kontrolní zprávu s požadavkem na 

doložení personálního zajištění programu a dalšího 

kvalifikačního růstu pracovníků do 30. 6. 2024. 

FF 1519 nMgr KZ Hispanistika 

RVH UK bere kontrolní zprávu na vědomí a 

ukládá fakultě kontrolní zprávu s požadavkem na 

doložení personálního zajištění programu a dalšího 

kvalifikačního růstu pracovníků do 30. 6. 2024. 

FF 708 Bc KZ Asijská studia 

RVH UK bere kontrolní zprávu na vědomí a s 

politováním konstatuje, že v personálním zajištění 

programu habilitovanými pracovníky nedošlo k 

požadovanému zlepšení. RVH UK  proto rozhodla o 

omezení oprávnění uskutečňovat tento studijní 

program ve specializacích indologie, mongolistika, 

indonésistika a vietnamistika spočívajícím v zákazu 

přijímat ke studiu těchto specializací od 

akademického roku 2024/2025 další uchazeče. 

FF 709 nMgr KZ Asijská studia 

RVH UK bere kontrolní zprávu na vědomí a s 

politováním konstatuje, že v personálním zajištění 

programu habilitovanými pracovníky nedošlo k 

požadovanému zlepšení. RVH proto rozhodla o 

omezení oprávnění uskutečňovat tento studijní 

program ve specializacích indologie a mongolistika 

spočívajícím v zákazu přijímat ke studiu těchto 
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specializací od akademického roku 2024/2025 další 

uchazeče. 

FSV 151 nMgr KZ 

European 
Politics and 
Society RVH UK přerušuje projednávání KZ.  

FF 1113 Bc KZ 

Informační 
studia a 
knihovnictví 

RVH UK bere kontrolní zprávu vědomí. Ukládá 

fakultě nápravné opatření, ve kterém budou 

realizovány kroky směřující k personálnímu 

zajištění garantů ZTP PZ (základních teoretických 

předmětů profilujícího základu) a budoucímu 

zajištění studijního programu s termínem do 30. 9. 

2023. 

 

 

5. Projednání změn garantů studijních programů:  

 

Fakulta ID SP 
Typ 
SP 

Název studijního 
programu 

Jmenování Usnesení 

1LF 1270 PhD 

Lékařská 

psychologie a 

psychopatologie 

prof. PhDr. et PhDr. 

Radek Ptáček, Ph.D. 

RVH UK projednala změnu 

garantů/ garantek bez 

připomínek. 

1LF 210 Bc Fyzioterapie 

doc. MUDr. Vladimír 

Tuka, Ph.D. 

FHS 765 NMgr 

Studia občanské 

společnosti 

doc. PhDr. Tereza 

Pospíšilová, Ph.D. 

FHS 73 PhD 

Studia 

občanského 

sektoru 

doc. PhDr. Tereza 

Pospíšilová, Ph.D. 
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6. Různé 

 

 Vyjádření děkana FTVS UK k podnětu bývalých zaměstnanců 

 

RVH UK se zabývala vyjádřením děkana FTVS UK k podnětu bývalých zaměstnanců č. j. 

UKFTVS/577069/2022-3. Děkan FTVS UK doložil na žádost RVH UK personální změny 

uskutečněné v bakalářských a navazujících magisterských programech oproti 

informacím uvedeným v žádostech o udělení oprávnění uskutečňovat tyto studijní 

programy. 

RVH UK uděluje z důvodu zjištěných nedostatků v průběhu uskutečňování studijního 

programu v případě navazujících magisterských programů Učitelství tělesné výchovy pro 

střední školy (ID 100) a Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

(ID SP 24) nápravná opatření s termínem plnění do 30. 6. 2023. V rámci nápravných 

opatření bude  požadováno: 

- zajištění předmětů ZTP PPZ v souladu s Opatření rektora č. 13/2019 ve znění OR 

22/2022 čl. 9 odst. 6 

- informace o personálním zajištění komisí SZZ habilitovanými pracovníky a 

odborníky schválenými VR v souladu s § 53 Zákona o vysokých školách 

 

 

 RVH UK vzala na vědomí informace o plánované integraci doktorských programů 

Lékařské fakulty v Plzni 

 

 

* Veškeré podrobnější informace ohledně usnesení RVH budou sděleny jednotlivým fakultám 


