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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 27. 4. 2022

 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RVH 

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 

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. 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 

JUDr. Michal Říha 

Bc. Eliška Říhová 

Mgr. David Hurný 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ RVH 

 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

PŘÍTOMNÍ HOSTÉ  

 

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 

16 0 0 

 

3. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RVH 30. BŘEZNA 2022 

 

1) doc. Polák: K zápisu ze zasedání rady dne 30. března 2022 vzešly dvě připomínky, které byly 

zapracovány. Po těchto opravách je možné zápis schválit. 

2) hlasování: 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení UK schvaluje zápis z jednání 30. března 2022. 

pro proti zdrželi se hlasování 

17 0 0 

 

 

4.  VYSTOUPENÍ PANÍ REKTORKY PROF. MUDR. MILENY KRÁLÍČKOVÉ, PH.D. VE VĚCI PODPORY 

VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA 

 

Rektorka UK prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. poděkovala RVH UK za dosud vykonanou práci a 

vyzvala Radu pro vnitřní hodnocení k naplňování podpory cizojazyčných předmětů v rámci 

vyučovaných studijních programů a obecně k podpoře jazykových kompetencí v rámci studia.  

Rektorka vyzvala RVH UK ke zvýšenému zaměření na to, jak studijní programy pracují s cizími jazyky, 

a ke kontrole nástrojů, kterými chtějí fakulty studijní programy zajišťovat a zvedat jazykové 

kompetence studentů UK. Jedná se o komplikované a komplexní problematiku, se kterou je potřeba 

se vypořádat, neboť důraz na využití jazyka je pro studijní programy UK zásadní.  

Kromě jazykových kompetencí studentů a absolventů znalost cizího jazyka rovněž umožní práci 

cizojazyčných vyučujících a pomůže rozvinout univerzitní spolupráci (např. v rámci projektu 4U+).  

 

RVH UK vyjádřila souhlas s podporou kontroly jazykových kompetencí získávaných v rámci 

jednotlivých studijních programů. RVH UK se v nejbližší době bude v jednotlivých panelech zabývat  

stanovením konkrétních cílů a postupů, jak jazykové kompetence v rámci RVH jednotně kontrolovat a 

rozvíjet. 
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5.  SCHVALOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

Fakulta ID 
Typ 

SP 
Název Věc Panel  

PedF 3845 nMgr 

Edukace a 

interpretace v oblasti 

kulturního dědictví 

žádost o udělení 

opětovného oprávnění 

uskutečňovat studijní 

program 

společenskovědní 

1) prof. Mareš (společenskovědní panel): PedF předkládá žádost o udělení opětovného oprávnění 

uskutečňovat studijní program. Studijní program je kvalitně připraven. Navrhujeme udělit opětovné 

udělení oprávnění spolu s kontrolní zprávou. 

2) hlasování: 
 

Usnesení: RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s tím, že fakulta v 
květnu 2025 předloží kontrolní zprávu, která shrne zkušenosti s upraveným a relativně 
náročným studijním programem, s proměnami personálního zajištěním výuky (je připravena 
věková obměna části vyučujících); u některých studijních opor je třeba zlepšit podobu 
zadávaných kontrolních úkolů. 
 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 1 

 

 

6.  SCHVALOVÁNÍ KONTROLNÍCH ZPRÁV A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

 

1) prof. Mareš: Společenskovědní panel projednal kontrolní zprávu, neshledal v ní žádné problémy, 

doporučuje proto kontrolní zprávu přijmout. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH bere kontrolní zprávu na vědomí. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 2 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FSV Politologie nMgr KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FSV Politologie a mezinárodní vztahy Bc KZ společenskovědní 
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1) prof. Mareš: Společenskovědní panel projednal kontrolní zprávu, neshledal v ní žádné problémy, 

doporučuje proto kontrolní zprávu přijmout. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH bere kontrolní zprávu na vědomí. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 2 

 

1) prof. Mareš: Společenskovědní panel projednal kontrolní zprávu, neshledal v ní žádné problémy, 

doporučuje proto kontrolní zprávu přijmout. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH bere kontrolní zprávu na vědomí. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 2 

 

1) doc. Kubíček: Přírodovědný panel projednal předloženou kontrolní zprávu. Navrhuje vzít ji na 
vědomí s doporučením pro výměnu garanta při příležitosti podání žádosti o prodloužení udělení 
oprávnění uskutečňovat studijní program. 
2) hlasování: 

 

Usnesení: RVH bere zprávu na vědomí s doporučením pro výměnu garanta při příležitosti podání 
žádosti o prodloužení udělení oprávnění uskutečňovat studijní program 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 2 

 

1) doc. Kubíček:  Přírodovědný panel projednal předloženou kontrolní zprávu. Doporučuje ji přijmout 

s doporučením dále pracovat na publikační činnosti. 

2) hlasování: 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

FSV Politologie a veřejná politika Bc KZ společenskovědní 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

MFF 
Obecné otázky matematiky a 

informatiky 
PhD KZ přírodovědný 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

MFF 
Matematika se zaměřením na 

vzdělávání 
Bc KZ přírodovědný 
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Usnesení: RVH bere zprávu na vědomí s doporučením dále podporovat graduace a věkovou 

strukturu pracovníků v programu a dále usilovat o externí projekty a granty. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 2 

 

1) doc. Kubíček:  Přírodovědný panel projednal předloženou kontrolní zprávu. Doporučuje ji přijmout 

bez dalších připomínek. 

2) hlasování: 

 

Usnesení: Usnesení: RVH bere kontrolní zprávu na vědomí. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 2 

 

8.  ZMĚNY GARANTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FTVS 1381 PhD Kinantropologie doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

 

Fakulta ID SP Typ SP Název studijního programu Jmenování 

FSV 159 PhD 
Ekonomie a ekonometrie/ 
Economics and Econometrics doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. 

 

Usnesení: RVH schvaluje změnu garanta. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

Fakulta Název SP Typ SP ID SP Posuzující panel 

MFF 
Deskriptivní geometrie se 

zaměřením na vzdělávání 
Bc KZ přírodovědný 
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9. PŘEDLOŽENÍ NOVELY OPATŘENÍ REKTORA Č. 13/2019 STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

UNIVERZITY KARLOVY A  OPATŘENÍ REKTORA Č. 14/2019 NÁVRH STUDIJNÍHO PROGRAMU V 

RÁMCI INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE 

Radě pro vnitřní hodnocení jsou předkládány novely dvou klíčových opatření rektora pro akreditační 

proces. Návrhy dílčích úprav jsou předkládány v návaznosti na novelu akreditačního řádu, která by 

měla být každým dnem zaregistrována na MŠMT a je tedy nutné promítnout co nedříve vše i do obou 

provádějících OR.  

 

Usnesení: RVH vyjadřuje souhlas s návrhem novely OR 13/2019 Standardy studijních programů 
Univerzity Karlovy a postupuje jej dále Kolegiu rektorky  

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

Usnesení: Rada vyjadřuje souhlas s návrhem novely OR 14/2019 Návrh studijního programu v 
rámci institucionální akreditace  a postupuje jej dále Kolegiu rektorky. 
 

pro proti zdrželi se hlasování 

22 0 1 

 

 

10.  HODNOCENÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ: 

Dr. Homolka představil aktuálního stavu hodnocení studijních programů. 

V minulém měsíci proběhl sběr připomínek fakult k závěrečným zprávám o hodnocení studijních 

programů. 

 

Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Náboženství a základy 
společenských věd se zaměřením na vzdělávání (HTF), za jejíž součást považuje i poznámky a 
revize dodané ze strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 
 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 1 

 

Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Andragogika a management 
vzdělávání (PedF), za jejíž součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v 
komentáři garanta/děkana. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Aplikovaná etika (KTF), za jejíž 
součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 0 
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Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Elektronická kultura a sémiotika 
(FHS), za jejíž součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v komentáři 
garanta/děkana. 

pro proti zdrželi se hlasování 

21 0 1 

 

Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Italianistika (FF), za jejíž součást 
považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Komunitní krizová a pastorační 
práce – diakonika (ETF), za jejíž součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v 
komentáři garanta/děkana  

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Politologie a mezinárodní vztahy 
(FSV), za jejíž součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v komentáři 
garanta/děkana. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

Usnesení: RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Právo a právní věda (PF), za jejíž 
součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 

pro proti zdrželi se hlasování 

20 0 1 

 

11. RŮZNÉ 

doc. Polák: Další zasedání RVH proběhne v termínech 25. 5., v nejbližších týdnech zašleme členům RVH 

další anketu k termínu výjezdního zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Mgr. Eva Benetková 

tajemnice RVH 


