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č. j.: UKRUK/318375/2021-8 

 

USNESENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ  

Z JEDNÁNÍ 30. ČERVNA 2021 

 

 

1. RVH UK schválila program zasedání. 

2. RVH UK schválila zápis z jednání 26. května 2021. 

3. RVH UK zvolila novou tajemnici, Mgr. Evu Benetkovou. 

4. RVH UK přijala usnesení k následujícím studijním programům: 

 

 

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

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

Forma Usnesení RVH* 

HTF Raně křesťanská studia D prez, komb 
RVH uděluje akreditaci na 

dobu 10 let. 

PřF Geologie B prez 

RVH rozšiřuje oprávnění o 

specializaci 

"Geoarcheologie". 

PřF Geologie nMgr prez 

RVH rozšiřuje oprávnění o 

specializaci 

"Geoarcheologie" Stávající 

požadavek na KZ ohledně 

personálního zabezpečení 

do 30. 9. 2022 trvá. 

FSV Ekonomie a finance nMgr prez 
RVH bere na vědomí změny 

ve studijním programu. 

FSV 
Finance and Data 

Analytics 
nMgr prez 

RVH bere na vědomí změny 

ve studijním programu. 

FSV 
International Master in 

Security, Intelligence and 
nMgr prez 

RVH rozšiřuje oprávnění o 
novou spolupracující 
instituci. 

1LF Všeobecné lékařství Mgr prez 
RVH schvaluje změny ve 

studijním programu. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=318375&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002626416
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5. RVH UK projednávala následující kontrolní zprávy a nápravná opatření: 

 

Fakulta ID SiS Název SP 
Typ 
SP 

Usnesení RVH 

FF 1110 
Egypt a Přední východ ve starověku 

 
Bc 

RVH projednala provedené 
nápravné opatření bez dalších 
připomínek. 

FF 399 Dějiny výtvarného umění PhD 

RVH neprojednala předloženou 
kontrolní zprávu a žádá fakultu o 
aktualizované předložení v říjnu 
2021. 

 

 

6. RVH UK projednala a schválila návrhy na změny garantů v následujících 

studijních programech: 

 

LFHK 816 Stomatologie Ph.D. 
P, K, 
čj,en 

doc. MUDr. Ivana Koberová 
Ivančáková 

FF 329 Archeologie pravěku a středověku Bc. P, čj 
doc. Miroslav Popelka, PhDr., 
CSc. 

FF 330 Archeologie pravěku a středověku nMgr. P, čj doc. Tomáš Klír, PhDr., Ph.D. 

FF 394 Archeologie pravěku a středověku Ph.D. P, čj doc. Tomáš Klír, PhDr., Ph.D. 

FSV 137 
Sociologie a sociální politika 

Bc. 
P, čj 

PhDr. Karolína Dobiášová, 
Ph.D. 

 
 

7. Rada byla seznámena s aktuálním stavem procesu hodnocení studijních programů. 
 

8.  Rada přijala následující usnesení týkající se prodloužení rozšíření studijních 

programů a návrhu novely akreditačního řádu  
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Rada pro vnitřní hodnocení UK bude návrhy na opětovné udělení oprávnění uskutečňovat 
studijní program projednávat na základě poskytnutí údajů v akreditačním modulu SiS 
v plném rozsahu (v souladu s OR 14/2019) a to bez ohledu na dobu trvání předchozího 
oprávnění.  
Rada pro vnitřní hodnocení UK požaduje, aby podklady pro předkládání návrhů na rozšíření 
oprávnění uskutečňovat studijní program a posouzení změn během uskutečňování 
studijního programu, byly v souladu s metodickými pravidly uvedenými na webu 
UK: Prodloužení, rozšíření a změna SP - Univerzita Karlova (cuni.cz).  
Rada pro vnitřní hodnocení UK bude projednávat změny ve složení oborové rady 
doktorského studijního programu, jestliže změny ve složení překročí 1/3 členů od 
posledního schvalování OR bez ohledu na jiné oznamované změny. Rada pro vnitřní 
hodnocení v takovém případě bude požadovat životopisy nově jmenovaných členů. 
Rada pro vnitřní hodnocení UK požaduje aktualizovat údaje o složení oborové rady v rámci 
akreditačního modulu SiS vždy při rozšíření studijního programu o další fakultu UK, ústav 
AV ČR nebo zahraniční vysokou školu. . Rada pro vnitřní hodnocení v takovém případě bude 
požadovat životopisy nově jmenovaných členů. 


