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ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ
a) Jeho Magnificence pan rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA zahájil
zasedání a referoval o předání žádosti o institucionální akreditaci Národnímu
akreditačnímu úřadu.
b) Prof. Wildová informovala o rezignaci Mgr. Lukáše Kostínka na post tajemníka
Rady a informovala, že tuto funkci bude vykonávat Jiří Kučera z oddělení
koncepce a akreditací.
1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ
a) Prof. Wildová informovala Radu o probíhajících kulatých stolech, kde se jedná o
akreditaci končících studijních programů a o celkové skladbě studijních
programů na jednotlivých fakultách. Informovala také o kulatém stole, který se
bude konat jen k tématu učitelství a to 25. 10. ve 13 hod.
b) Byl navržen program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z jednání Rady dne 28. 6. 2017
3. Schválení zápisu z jednání Rady dne 14. 9. 2017
4. Návrh novely Opatření rektora č 10/2013 Činnost garantů studijních
programů
5. Zásady zajišťování kvality studijních programů Univerzity Karlovy
6. Zpráva z mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy
7. Různé
c) Program zasedání byl schválen
o (výsledek hlasování: 21 – 0 – 0).

2. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY DNE 28. 6. 2017
a) Rada schválila zápis z jednání dne 28. 6. 2017
o (výsledek hlasování: 20 – 0 – 1).

3. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY DNE 28. 6. 2017
a) Rada schválila zápis z jednání dne 14. 9. 2017
o (výsledek hlasování: 20 – 0 – 1).
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4. NÁVRH NOVELY OPATŘENÍ REKTORA Č. 10/2013 ČINNOST GARANTŮ
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
a) Rada pro vnitřní hodnocení projednala vypořádání připomínek k OR týkající se
funkce garantů.
b) Doc. Chlup upozornil na problematiku členství garantů v oborových radách.
c) Paní Klabalová upozornila na to, že v čl. 2 odst. 3 jsou doplněny specializace a
také možnost, aby si fakulty mohly jmenovat garanty specializací, pokud o to mají
zájem.
d) Byl projednáván čl. 2 odst. 4, který se týká garantů sdruženého studia.
o Probíhala diskuse nad pravomocemi garantů mairů a minorů. Diskuse se
týkala otázky zodpovědnosti garanta maioru za minor.
e) Detailněji byl projednáván čl. 3 odst. 4a, který hovoří o změnách ve studijním
programu. Diskutovaly se okolnosti, za kterých je potřeba změnu ve studijním
programu nahlásit Radě.
o Zpravidla jsou změny ve studijním programu, které je potřeba nahlásit
Radě, zmíněny ve standardech studijních programů Univerzity Karlovy.
f) Diskutovalo se nad čl. 3 odst. 4b, dle kterého má garant SP řešit stížnosti
studentů. Rada projevila zájem o bližší specifikaci studentských stížností, jejichž
vypořádání bude mít garant SP na starosti.
g) Diskutovalo se nad zodpovědností garanta za modifikace studijních podmínek
pro osoby se speciálními potřebami (čl. 3 odst. 5f).
h) Diskutován byl čl. 5, který stanovuje přechodné období, během kterého budou
paralelně uskutečňovány SP dle standardů akreditační komise a zároveň nové SP,
které budou odpovídat novým standardům.
o V této věci bylo navrženo usnesení:
Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje stanovisko ke kvalitě garantování stávajících
studijních programů a studijních oborů ve znění:
Přechodná ustanovení zákona o vysokých školách nespecifikují blíže podmínky
uskutečňování stávajících studijních programů a studijních oborů.
Ustanovení zákona o vysokých školách definující studijní program nelze jednoznačně
vztáhnout na stávající studijní programy a studijní obory, jelikož konkrétní požadavky
na studijní programy určené nařízením vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro
akreditace ve vysokém školství, ze kterého vychází opatření rektora č. 32/2017
Standardy studijních programů UK, se vztahují až na nové studijní programy.
Kvalita, struktura a požadavky na stávající studijní programy a studijní obory a jejich
personální zabezpečení a garantování tak jsou stanoveny systémem (znění VŠ zákona
před 1. 9. 2016) a pravidly a požadavky (Standardy Akreditační komise pro posuzování
žádostí o akreditaci, rozšíření a prodloužení platnosti akreditace), které byly platné v
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době, kdy byly dané studijní programy a studijní obory akreditovány.
Pro garanty studijních programů a oborové garanty tak platí, že každý studijní program
a obor musí být garantován docentem nebo profesorem s pracovním poměrem
v rozsahu plného pracovního úvazku na příslušné fakultě, přičemž jeho další pracovní
úvazky celkem nepřesahují 0,5 úvazku. Současně je možné, aby garant studijního
programu a oborový garant garantoval tentýž (obdobný) studijní program nebo obor ve
všech typech studia a připouští se i možnost garantování obdobných různých SP
v jednom typu studia ve specifických případech (např. studijní programy / obory
připravené ve spolupráci se zahraniční VŠ, které obsahově odpovídající obdobnému
studijnímu programu / oboru realizovanému pouze UK, cizojazyčný studijní program
nebo obor odlišující se od českého studijního programu nebo oboru, apod.).
Vzhledem k tomu, že některé studijní programy a studijní obory budou na základě
udělené akreditace uskutečňovány ještě několik let (některé dokonce až do roku 2024)
a pro některé fakulty je obtížné dostát pravidlům a požadavkům platným v době
udělení akreditace Akreditační komisí, bude pro tyto studijní programy a studijní obory
umožněno:
1) Garantování stávajících studijních programů a oborů akademickými pracovníky,
pro něž platí následující ustanovení opatření rektora č. 32/2017 Standardy
studijních programů UK:
a) Čl. 5 odst. 2, 9, 10: garant studijního programu a oborový garant je
akademických pracovníkem Univerzity Karlovy v rozsahu plného
pracovního úvazku a současně akademickým pracovníkem příslušné
fakulty v rozsahu alespoň polovičního pracovního úvazku, přičemž jeho
případné další pracovní poměry, na základě kterých působí jako
akademický pracovník, nezakládají povinnost výkonu práce v
celkovém rozsahu vyšším než poloviční pracovní úvazek.
b) Čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1: garantem bakalářského
studijního programu nebo oborovým garantem v bakalářském studijním
oboru může být akademický pracovník, který byl jmenován profesorem,
docentem nebo má vědeckou hodnost „kandidáta věd“, nebo vzdělání
získané absolvováním doktorského SP (dále jen „vědecká hodnost“) za
následujících předpokladů:
 Garant studijního programu nebo oborový garant má odbornou
kvalifikaci, která se vztahuje k danému bakalářskému studijnímu
programu nebo oboru nebo studijnímu programu nebo oboru
blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření, a v posledních
pěti letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti
vzdělávání, do které by studijní program nebo studijní obor
příslušel, nebo u profesně zaměřených studijních programů nebo
oborů působil ve věcně odpovídající praxi.
 Zpravidla alespoň 30% přednášek povinných a povinně
volitelných předmětů příslušného studijního programu nebo
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oboru je zabezpečeno docenty, profesory anebo akademickými
pracovníky s vědeckou hodností,
2) U stávajících doktorských studijních programů je garant doktorského studijního
programu předsedou oborové rady (jedná-li se o SP bez SO nebo SP s jedním
oborem) a u stávajících studijních oborů je oborový garant je předsedou
příslušné oborové rady.

i) Místopředsedkyně prof. Wildová stanovila, že se o tomto návrhu bude hlasovat
per rollam.
j) Z časových důvodů prof. Wildová navrhla změnu programu zasedání a
přistoupení k bodu programu č. 6.
o Návrh byl přijat.
6. ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO HODNOCENÍ UNIVERZITY KARLOVY
a) Dr. Šťastná prezentovala vybrané závěry z mezinárodního hodnocení UK.
b) Prof. Wildová komentovala úkol Rady tím, že by měla projít závěry
mezinárodního hodnocení a rektorovi doporučit body, které vnímá jako
podstatné.
c) Doc. Dolejší upozornil na celkovou koncepci vysokoškolského studia, kterou do
značné míry představuje mezinárodní hodnocení. Dle mínění doc. Dolejšího by se
Rada měla zaměřit na vlastní definici kvality.
d) Rada si stanovila, že do 1. listopadu 2017 členové a členky Rady zašlou výběr
bodů z mezinárodního hodnocení, kterými se chtějí hlouběji zabývat.

7. RŮZNÉ
a) Další zasedání Rady pro vnitřní hodnocení se bude konat 22. listopadu v 16:00.

ZAPSAL:
Jiří Kučera
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