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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 23. 2. 2022
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doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

doc. Jakub Češka, Ph.D. 

doc. Radek Chlup, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. 

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

prof. ThDr. Martin Prudký 

prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.   

doc. MUDr. Felix Votava Ph.D. 

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská 

doc. Alena Nohavová, Ph.D. 

MUDr. Anna Olšerová 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ RVH 

 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

JUDr. Michal Říha 

Bc. Eliška Říhová 

Mgr. David Hurný 

 

PŘÍTOMNÍ HOSTÉ  

 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV UK) 
Mgr. Eva Benetková (tajemnice RVH, RUK – OKVA) 

Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK – OKVA) 

Kamila Klabalová (RUK – OKVA) 

RNDr. Jan Placht (RUK - OKVA) 

Jiří Kučera (tajemník RVH UK) 

Mgr. Jakub Homolka, Ph.D. (RUK – OKVA) 

Ing. Hana Müllerová  (RUK -  OKVA) 
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 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ 

 

1) doc. Polák: Zahájení zasedání RVH. 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 

1) doc. Polák: Představení programu jednání. 

2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje program zasedání. 

pro proti zdrželi se hlasování 

26 0 0 

 

3. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RVH 26. LEDNA 2022 

 

1) doc. Polák: K zápisu ze zasedání rady dne 26. ledna 2022 nebyly žádné připomínky. 

2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje zápis z jednání 26. ledna 2022 bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

27 0 0 

 

4.  SCHVALOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

KTF 
Církevní a obecné 
dějiny 

PhD 3867 

rozšíření o spolupráci s 

Historickým ústavem AV 

ČR humanitní  

 

1) doc. Chlup (humanitní panel): Předkládanou žádostí se zabýval humanitní panel. Jedná se o 

zkvalitnění studijního programu. Humanitní panel neshledal žádné důvody pro neudělení souhlasu 

s rozšířením v uskutečňování studijního programu o další instituci. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje rozšíření o spolupráci s ústavem AV ČR.  

pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 1 
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Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FTVS 
Master of Arts in Sports 
Ethics and Integrity 

NMgr 3883 

žádost o prodloužení 

oprávnění uskutečňovat 

SP 
společenskovědní, 
humanitní  

 

1) prof. Prudký (humanitní panel): Studijní program je dobře připraven.  

RVH uděluje opětovné udělení oprávnění na 10 let. Jedná se o příkladné využití možností SP typu Joint 

Degree v mezinárodní kooperaci celkem 6 univerzit. 

Vyhodnocení dosavadních zkušeností, mírná úprava a aktualizace SP podle měnících se podmínek. 

Program je založen na kooperaci v konsorciu 6 evropských univerzit – konkrétně např. sjednocení 

kritérií pro posuzování diplomových prací, které bývají různého typu (zaměření teoretické či emprické). 

2) prof. Mareš (společenskovědní panel): Za společenskovědní panel souhlasíme se stanoviskem 

humanitního panelu. 

3) hlasování:  

Usnesení: RVH UK uděluje opětovné oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let.  

pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 1 

 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

FF 
Obecná 
lingvistika/General 
Linguistics 

PhD  3921 
rozšíření o spolupráci s 

ústavem AV ČR 
humanitní  

 

1) doc. Češka (humanitní panel): Jedná se o rozšíření o spolupracující instituci. K žádosti nemáme žádné 

námitky. Jedná se o kvalitní studijní program je co do své struktury a záměru velmi dobře připraven. 

Rada schvaluje rozšíření o spolupráci s ústavem AV ČR.  

3) hlasování: 

 

Usnesení: RVH UK schvaluje  rozšíření o spolupráci s AV ČR. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 2 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

LFHK 
Všeobecné 
lékařství 

Mgr 3862 Žádost o změnu 
lékařský  

 

1) prof. Dušková (lékařský panel): Jedním z hlavních důvodů předložení změn v SP Všeobecné lékařství 

RVH jsou změny ve studijním plánu a předmětech tak, aby dle zákona č. 96/2004 bylo možno získat po 
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osmi semestrech studia Všeobecného lékařství kvalifikaci praktické sestry. Současně jsou předkládány 

ke schválení další změny v plánu (včetně změny názvu jedné z částí SRZ), předmětech, personálním 

zabezpečení. Předkládané změny se nepromítají do profilu absolventa. Navržené změny budou mít 

pozitivní dopad na kvalitu absolventů. Lékařský panel proto všechny předložené změny schvaluje. 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH schvaluje změny ve studijním plánu a předmětech tak, aby dle zákona č. 96/2004 
bylo možno získat po osmi semestrech studia Všeobecného lékařství kvalifikaci praktické sestry. 

pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 2 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

3LF  
Kardiovaskulární 
vědy 

PhD 3902 rozšíření o spolupráci s 1LF 
lékařský  

 

1) prof. Dušková: Žádost o rozšíření DSP Kardiovaskulární vědy akreditovaného na období 28.11.2018 

až 28.11.2028 pro3.LF, LF v Plzni a 2.LF o další fakultu UK: 1. lékařskou fakultu. Nebyly shledány žádné 

důvody pro neudělení rozšíření akreditace. Lékařský panel proto všechny předložené změny schvaluje. 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH schvaluje rozšíření o spolupracující instituci o 1. lékařskou fakultu. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 3 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

FHS 3796 PhD 
Aplikovaná 
etika 

rozšíření o novou oblast 

vzdělávání, žádost o 

opětovné udělení oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program 

humanitní + 
společenskovědní 

 

1) doc. Chlup: Humanitní panel nalezl v žádosti o změnu nedostatky. Profil absolventa již v této 

podobě zohledňuje rozšíření o oblasti vzdělávání Psychologie a Sociologie, nicméně činí tak ne zcela 

šťastnou formou jakéhosi součtu těchto oblastí. Profil tak působí dojmem, že absolvent bude široce 

rozkročený odborník, který má plně filosofické vzdělání („dobře se orientuje v etice jako filosofické 

disciplíně, hermeneutické etice a aplikované etice, umí pracovat s primárními i sekundárními 

filosofickými texty. Navrhujeme proto profil zformulovat úžeji tak, aby toto bylo zřejmé. Ideální je 

nejprve v profilu shrnout, jaké znalosti budou společné opravdu všem absolventům a následně 

nastínit možnost tří různých zaměření s doplňkovým přesahem do zbývajících dvou oblastí.  
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Zároveň by bylo vhodné v souladu s tím stanovit i nějaká rámcová pravidla pro volbu PVP, Toto je 

proto nutné koncepčně vyjasnit, promítnout jak do profilu absolventa, tak do omezujících pravidel 

pro volbu PVP.  

2) prof. Mareš: Společenskovědní panel souhlasí a navrhuje přerušit projednávání a fakultě předat 

doporučení k nápravě: 

 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH UK přerušuje projednávání. 

pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 2 

 

 

Fakulta ID Typ SP Název Věc Panel  

FTVS 3691 Bc Trenér 
vypořádání po přerušení 

projednávání RVH 
společenskovědní 

 

1) prof. Sýkora (společenskovědní panel): FTSV předložila upravené oznámení o změně během 

uskutečňování studijního programu, bohužel stále přetrvávají problémy u studijních opor pro 

kombinovanou formu. Společenskovědní panel  navrhuje, že by bylo možné schválit fakultě změnu ve 

studijních oporách, pokud by o ni zažádala jen pro prezenční formu studia a kombinovaná forma by 

zůstala beze změn. Navrhujeme přerušit projednávání a fakultě předat doporučení k nápravě: 

2) hlasování: 

Usnesení: RVH UK přerušuje projednávání. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 
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5. VSTUP PANA PHDR. PETRA JÜPTNERA, PH.D. K OTÁZCE INTEGRACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FSV 

URČENÝCH K INTEGRACI 

 

  PhDr. Petr Jüptner vystoupil ve věci integrace studijních programů FSV Politologie. Součástí usnesení 

RVH UK z roku 2018 byl požadavek na integraci studijních programů FSV UK Politologie a mezinárodní 

vztahy a Politologie a veřejná politika se studijním programem FF UK Politologie. 

 RVH na zasedání v lednu 2022 přijala usnesení,  ve kterém předpokládá, že by se akreditace těchto 

studijních programů prodloužily na dobu, po kterou vyprší akreditace studijního program Politologie 

FF UK. Studijní programy FF UK Politologie však obsahově nesouvisí s bakalářskými studijními 

programy FSV UK Politologie a Politologie a mezinárodní politika. 

V roce 2017 vznikla myšlenka na integraci, která nebyla šťastná a byla založena na chybném 

předpokladu podobnosti oborů na obou fakultách. Na jednání s OKVA bylo vyjasněno, že se jedná o 

programy, které jsou zcela odlišné. Obor FSV UK je poměrně mladý a unikátní, integruje politologii a 

veřejnou politiku. 

FSV UK žádá, zda by bylo možné revokovat usnesení o integraci tak, aby dva bakalářské SP FSV UK 

nebyly spojovány s programy na FF UK. FSV UK je připravena demonstrovat unikátnost programů na 

FSV UK. Fakulta včas nedostala žádné pokyny, jak postupovat, akreditaci tedy připravila samostatně. 

V. Tomášek: Programy byly prodlouženy o rok, fakulta ale již podala žádost o reakreditace studijních 

programů.  

Doc. Polák: Přístup k integraci se proměňoval v průběhu času. V současné době dochází k revizi 

dosavadního postupu ve věci integrace. Ze Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025 a 

výsledků Mezinárodní hodnocení UK vzešel požadavek na integraci studijních programů. V současné 

době není možné zkoncipovat procesní a obsahovou podobu integrace, proto bude tento požadavek 

revokován. 

PhDr. Petr Jüptner: FSV UK nevystupuje proti integraci obecně, ale pouze proti integraci 

v pregraduální podobě. Integrace je výzva v magisterském a doktorském studiu, fakulta potřebuje 

moderujícího partnera a jasné organizační pokyny, jak v integraci postupovat.  

Doc. Polák: Kromě integrace je jedním ze strategických cílů UK inovace studijních programů. Otázka 

integrace se ale bude dále diskutovat s rektorkou UK a RVH UK a fakulty budou dále informovány a 

včas instruovány o postupu integrace. 
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6.  SCHVALOVÁNÍ KONTROLNÍCH ZPRÁV A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

1) prof. Prudký: Humanitní panel projednal kontrolní zprávu, neshledal v ní žádné problémy, 

doporučuje proto kontrolní zprávu přijmout. 

2) doc. Nigrin: Za společenskovědní panel byla zpráva rovněž v pořádku. 

3) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

 

1) prof. Mareš: RVH požadovala kontrolní zprávu v roce 2021, která se bude týkat garantování 

studijního programu. 

2) prof. Skřejpek: RVH bude na jaře předložen návrh na opětovné udělení oprávnění SP Society, 

Communication and Media a nově navrhovaným garantem.  Uvažovaný garant doc. Numerato nyní 

garantuje bakalářský SP Sociologie. Za společenskovědní panel doporučujeme přijmout kontrolní 

zprávu. 

3) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

KTF 
Edukace a interpretace v oblasti 

kulturního dědictví 
PhD 3867 humanitní + společenskovědní 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

FSV 
Society, Communication and 

Media 
 

nMgr 155 společenskovědní 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

PedF 
Učitelství výchovy ke zdraví 

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
 

nMgr 1454 společenskovědní 



 

Stránka 8 z 13 
 

1) prof. Mareš: RVH stanovila povinnost nápravného opatření: do konce ledna 2022 a požadovala 

upravit a doplnit studijní opory pro první ročníky studijního programu. Za společenskovědní panel 

doporučujeme přijmout kontrolní zprávu, fakulta doplnila a zkvalitnila studijní opory. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

 

1) prof. Mareš: RVH stanovila povinnost předložení kontrolní zprávy v roce 2021 o tom, jak se daří 

zlepšit personální situaci pracoviště, zejména pak slibovaný kvalifikační růst. Za společenskovědní 

panel doporučujeme přijmout kontrolní zprávu, fakulta zkvalitnila personální situaci pracoviště. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

 

1) prof. Mareš: RVH stanovila povinnost předložení kontrolní zprávy v roce 2021, která se bude týkat 

případného zlepšení personální situaci pracoviště, zejména pak slibovaného kvalifikačního růstu. Za 

společenskovědní panel doporučujeme přijmout kontrolní zprávu. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

1) prof. Sýkora: Rada pro vnitřní hodnocení požadovala předložení kontrolní zprávy v roce 2021, která 

bude obsahovat informace o personálním zajištění a tvůrčí činnosti. Jedná se studijní program Erasmus 

Mundus Joint Master. Fakulta posílila personálního zabezpečení, které bylo navíc negativně ovlivněno 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Sociální práce Bc 317 společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Sociální práce nMgr 316 společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FSV Journalism, Media and Globalisation nMgr 699 společenskovědní 
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loňským úmrtím garanta docenta Lába. Garanci převzala doc. Alice Němcová Tejkalová. Příloha KZ se 

týká publikační a další tvůrčí činnosti od poslední akreditace. Přiložena jsou rovněž CV nových 

přednášejících: doc. Silverio a Dr. Neag.   

2) prof. Mareš: Za společenskovědní panel doporučujeme přijmout kontrolní zprávu. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

1) doc. Vykoukal: RVH stanovila povinnost předložení kontrolní zprávy v roce 2021, která se bude týkat 

případného zlepšení personální situaci pracoviště, zejména pak slibovaného kvalifikačního růstu. Za 

humanitní panel doporučujeme přijmout kontrolní zprávu. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

 

 

1) doc. Vykoukal: RVH požadovala předložení kontrolní zprávy v roce 2021 o ukončení habilitačního 

řízení PhDr. Miroslava a Mgr. Marca Niubo, Ph.D. Fakulta má pozdržené habilitační řízení, 

doporučujeme proto stanovit novou kontrolní zprávu o jeho výsledku s termínem do konce roku 2023. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu. Fakultě uděluje povinnost kontrolní zprávy novou 
roku 2023 s požadavkem na aktualizované informace o personálním zajištění studijního 
programu, zejména stavu habilitačního řízení. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Fonetika nMgr 1085 humanitní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Hudební věda Bc 1548 humanitní 
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1) doc. Vykoukal: Jedná se o obdobnou situaci jako u bakalářského studijního programu, RVH 

požadovala předložení kontrolní zprávy v roce 2021 o ukončení habilitačního řízení PhDr. Miroslava a 

Mgr. Marca Niubo, Ph.D. Fakulta má pozdržené habilitační řízení, doporučujeme proto stanovit novou 

kontrolní zprávu o jeho výsledku s termínem do konce roku 2023. 

2) hlasování 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu. Fakultě uděluje povinnost kontrolní zprávy novou 
roku 2023 s požadavkem na aktualizované informace o personálním zajištění studijního 
programu, zejména stavu habilitačního řízení. 

pro proti zdrželi se hlasování 

23 0 1 

 

 

 

1) doc. Vykoukal: RVH požadovala předložení kontrolní zprávy v roce 2021 ohledně složení publikačních 

a grantových aktivit členů OR s důrazem na jejich mezinárodní přesah. Fakulta tento požadavek splnila- 

2)prof. Mareš: Doporučujeme přijmout předloženou kontrolní zprávu. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 1 

 

 

1) doc. Nohavová: RVH požadovala, aby v roce 2021 byla předložena kontrolní zpráva, která bude 

obsahovat přehled personálního zajištění studijního programu vyučujícími s celým nebo částečným 

úvazkem. Fakulta tento požadavek splnila. 

2) prof. Mareš: Doporučujeme přijmout předloženou kontrolní zprávu. 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Hudební věda nMgr 1549 humanitní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Hudební věda PhD 443 humanitní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FF Andragogika a personální řízení Bc 331 společenskovědní 
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1) prof. Skřejpek: RVH požadovala předložení kontrolní zprávy v roce 2021 ohledně personálního 

zajištění. Fakulta tento požadavek splnila. 

2)prof. Mareš: Doporučujeme přijmout předloženou kontrolní zprávu. 

3) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

19 0 2 

 

 

 

 

1) prof. Skřejpek: RVH přerušila projednávání, fakulta v kontrolní zprávě nedostatečně   uvedeno zda 

dochází ke zlepšení kvalifikační a věkové struktury vyučujících. Po komunikaci s fakultou došlo 

k vyjasnění situace a konstatuji, že fakulta tento požadavek splnila 

2) prof. Mareš: Doporučujeme přijmout předloženou kontrolní zprávu. 

3) hlasování: 

 

Usnesení: RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

pro proti zdrželi se hlasování 

19 0 1 

 

 

 

1) doc. Tůma: Rada pro vnitřní hodnocení UK požadovala předložení kontrolní zprávy v roce 2021 

ohledně tvůrčí činnosti a personálního zajištění. Je nutné posílit tvůrčí činnost v didaktice matematiky 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FSV Informace, média a knižní kultura nMgr 324 společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FSV Veřejná a sociální politika PhD 173 společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

MFF 
Matematika se zaměřením na 

vzdělávání 
Bc 213 přírodovědný + společenskovědní 
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a snažit se získat granty v této oblasti. Doporučuje se také rozšířit personální zajištění SP o odborníky z 

ostatních kateder fakulty. 

2) doc. Kubíček: Přírodovědný panel požaduje doplnění kontrolní zprávy. Požaduje text konkretizovat 

a formulovat v podobě „uskutečněných změn“, konkrétně změny v personálním zajištění, zapojení 

předmětů z odborných kateder, výčet nových publikací a grantových přihlášek a upřesnění změny 

požadovaného profilu absolventa. 

3) prof. Mareš: Společenskovědní panel se přidává ke stanovisku humanitního panelu. 

4) hlasování: 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy. Fakultě budou sděleny požadované 
pokyny k nápravě. 

pro proti zdrželi se hlasování 

19 0 1 

 

 

1) doc. Tůma: Rada pro vnitřní hodnocení UK požadovala předložení kontrolní zprávy v roce 2021 

ohledně tvůrčí činnosti a personálního zajištění. Je nutné posílit tvůrčí činnost v didaktice matematiky 

a snažit se získat granty v této oblasti. Doporučuje se také rozšířit personální zajištění SP o odborníky z 

ostatních kateder fakulty. 

2) doc. Kubíček: Přírodovědný panel bere kontrolní zprávu na vědomí. Usnesl se, že problém nízké 

publikační a grantové aktivity přetrvává a nadále je tomuto problému potřeba věnovat pozornost. 

Nadále chybí bližší propojení SP s oblastí informatiky. Panel očekává, že větší propojení s oblastí 

informatiky bude zohledněno v nově předkládané akreditaci. 

3) prof. Mareš: Společenskovědní panel se přidává ke stanovisku humanitního panelu. 

4) hlasování: 

Usnesení: RVH přerušuje projednávání kontrolní zprávy. Fakultě budou sděleny požadované 
pokyny k nápravě. 

pro proti zdrželi se hlasování 

19 0 1 

 

  

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

MFF 
Deskriptivní geometrie se 

zaměřením na vzdělávání 
nMgr 214 přírodovědný + společenskovědní 
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7.  ZMĚNY GARANTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

Doc. Kubíček: Za přírodovědný panel vznášíme požadavek, aby fakulty při podávání žádostí o změnu 

garantů studijních programů předkládaly aktualizované verze dokumentů, obzvláště pak životopisů. 

Rada se připojila ke stanovisku přírodovědného panelu tichým souhlasem. 

 

 

8. RŮZNÉ 

 

doc. Polák: Další zasedání RVH proběhnou v termínech 30. 3., 27. 4., 25. 5. a 22. 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Mgr. Eva Benetková 

tajemnice RVH 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila nové garanty studijních programů: 

Fakulta 
 

Název studijního 
programu 

ID SP Typ SP Jmenování 
Usnesení: 

PedF 

Edukace a 

interpretace v 

oblasti kulturního 

dědictví 

289 NMgr doc. PhDr. Petr Koura, 

 

RVH vyzývá fakulty, aby 

předkládaly aktualizované verze 

dokumentů, obzvláště pak 

životopisů. 

RVH schvaluje změny garantů. 

 

PřF Bioinformatika 186 Bc 
Mgr. Marián Novotný, 

Ph.D. 

PřF Bioinformatika 188 NMgr 
doc. Mgr. Pavel Stopka, 

Ph.D. 

PřF Parazitologie 747 NMgr 
doc. Mgr. Vladimír 

Hampl, Ph.D. 


