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USNESENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ  

Z JEDNÁNÍ 26. LEDNA 2022 

 

 

 

 

1. RVH UK schválila program zasedání. 

 

2. RVH UK schválila zápis z jednání 24. listopadu 2021. 

 

3. RVH UK přijala usnesení k následujícím studijním programům: 

 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Usnesení RVH* 

FF 
Filozofie se zaměřením na 

vzdělávání 
Bc 3801 

Rada uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 

5 let. Rada zároveň uděluje fakultě 

požadavek na kontrolní zprávu s 

plněním do 31. 7. 2024. Kontrolní 

zpráva má doložit personální 

zajištění pedagogicko-

psychologického segmentu a 

tvůrčí činnost zaměřenou na 

oborovou didaktiku. 

FF 

Učitelství filozofie pro 

střední 

školy 

nMgr 3806 

RVH uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 

5 let s požadavkem na kontrolní 

zprávu do 31. 7. 2024, která doloží 

personální zajištění pedagogicko-

psychologického segmentu a 

tvůrčí činnost zaměřenou na 

oborovou didaktiku.  

FF 

Učitelství češtiny jako 

druhého 

jazyka pro střední školy 

nMgr 3811 
RVH uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 

5 let s požadavkem na kontrolní 
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4. RVH UK projednala následující kontrolní zprávy a nápravná opatření: 
 

 

zprávu s plněním do 37.7.2024 o 

personálním zajištění 

pedagogicko-psychologického 

segmentu a o tvůrčí činnosti 

zaměřené na oborovou didaktiku 

a filologii. Kontrolní zpráva by 

měla také doložit přidání 

předmětu v cizím jazyce, který 

bude muset student absolvovat.  

1LF Všeobecné ošetřovatelství Bc 3830 

RVH uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 

10 let. 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

FSV Veřejná a sociální politika nMgr 480 společenskovědní 

Usnesení 
RVH* 

RVH projednala kontrolní zprávu bez připomínek. 

Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

FTVS 
Management tělesné 

výchovy a sportu 
Bc 23 společenskovědní 

Usnesení 
RVH* 

RVH projednala kontrolní zprávu s výhradou: personální zajištění studijních 
programů vyučujícími mladšího a středního věku bylo částečně realizováno 
jedním nově habilitovaným vyučujícím a přijetím dvou asistentů ve třídě AP1 
u nichž probíhá doktorské studium. Velká část vyučujících (13 z 34) 
zajišťujících oba studijní programy je ve věku nad 65 let, což nezaručuje 
dobrou perspektivu střednědobého zajištění realizace programu. Publikační 
činnost se zlepšila, nicméně struktura publikací při 3 publikacích za 6  
vykazovaných let 2016-2021 neodpovídá kvalitě tvůrčí činnosti, jež se na UK 
očekává v souvislosti se zajištěním akademických studijních programů. FTVS 
připravuje podání nové akreditační žádosti pro oba studijní programy v 
březnu 2022, neboť akreditace posuzovaných SP končí 20. 6. 2023. Změnu 
garanta a další posun v personálním zabezpečení spojuje FTVS až s podáním 
nové akreditace. Při posuzování nově podané akreditační žádosti bude RVH 
věnovat mimořádnou pozornost personálnímu zabezpečení a tvůrčí / 
publikační činnosti. 
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Fakulta Název SP 
Typ 
SP 

ID SP Posuzující panel 

FTVS 
Management tělesné 

výchovy a sportu 
nMgr 26 společenskovědní 

Usnesení 
RVH* 

Rada pro vnitřní hodnocení projednala kontrolní zprávu s výhradou: 

personální zajištění studijních programů vyučujícími mladšího a středního 

věku bylo částečně realizováno jedním nově habilitovaným vyučujícím a 

přijetím dvou asistentů ve třídě AP1 u nichž probíhá doktorské studium. Velká 

část vyučujících (13 z 34) zajišťujících oba studijní programy je ve věku nad 

65 let, což nezaručuje dobrou perspektivu střednědobého zajištění realizace 

programu. Publikační činnost se zlepšila, nicméně struktura publikací při 3 

publikacích za 6 vykazovaných let 2016-2021 neodpovídá kvalitě tvůrčí 

činnosti, jež se na UK očekává v souvislosti se zajištěním akademických 

studijních programů. FTVS připravuje podání nové akreditační žádosti pro 

oba studijní programy v březnu 2022, neboť akreditace posuzovaných SP 

končí 20. 6. 2023. Změnu garanta a další posun v personálním zabezpečení 

spojuje FTVS až s podáním nové akreditace. Při posuzování nově podané 

akreditační žádosti bude RVH věnovat mimořádnou pozornost personálnímu 

zabezpečení a tvůrčí / publikační činnosti, jelikož obě oblasti nebyly dosud 

uspokojivě zabezpečeny a požadavky RVH na zabezpečení obou studijních 

programů vypořádány. Kvalitní publikační činnost bude specificky 

vyžadována pro NMgr studijní program. 
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5. RVH schválila změny garantů: 

 

 

 

6. RVH přijala usnesení ve věci hodnocení studijních programů: 

 

RVH požaduje rozvoj SIS a modulu Hodnocení tak, aby umožňoval sběr a analýzu dat o 
průběhu jednotlivých studijních programů, neboť tyto informace jsou jedním ze 
základů zajišťování a rozvoje kvality vzdělávací činnosti na univerzitě. 

RVH bere na vědomí, že po zapracování úprav modulu SIS Hodnocení bude v září 2022 
pokračovat proces hodnocení jednotlivých pregraduálních studijních programů, a to 
tak, aby hodnocení všech SP proběhlo v souladu s vnitřními předpisy UK.     

RVH bere na vědomí, že OKVA ve spolupráci s fakultními koordinátory připraví 
každoroční monitoring SP, který bude sledovat a analyzovat klíčová data o fungování 
všech či vybrané části SP. Tento podklad bude mít posléze k dispozici RVH i fakulta a 
bude sloužit jako další z opor vnitřního hodnocení SP na UK. 

Fakulta 
 

Název studijního 
programu 

ID SP 
Typ 
SP 

Jmenování 

FF 
Empirická a 
komparativní lingvistika 

3800 nMgr  
doc. Mgr. Václav Cvrček, PhD. 

FF Sociální práce 316 nMgr 
doc. PeaDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D. 

PF 

Teoretické právní vědy – 
Trestní právo, 
kriminologie a 
kriminalistika 423 PhD doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna 

FTVS 

Aplikovaná tělesná 
výchova a sport osob se 
specifickými potřebami 24 nMgr doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. 

1LF+2LF+3LF+LFP 
Biochemie a 
patobiochemie 360 PhD prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. 

FF Sociální pedagogika 1034 nMgr 

Usnesení: Rada nedoporučuje 
jmenování doc. PhDr. Josefa Valenty, 
CSc. z důvodu nedostatečné 
perspektivy personálního zajištění 
studijního programu po dobu 
udělení akreditace. 
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7. RVH přijala usnesení ve věci integrace studijních programů: 

Fakulta Název SP Typ ID Usnesení RVH* 

ETF Sociální a pastorační 
práce 

Bc 3744  
 
 

RVH prodlužuje udělení oprávnění 
uskutečňovat studijní program o 1 
rok z důvodu přípravných prací na 

integraci studijního programu. 
 

HTF Sociální a charitativní 
práce 

Bc 113 

HTF Sociální a charitativní 
práce 

nMgr 990 

FF Sociální práce Bc 317 

FF Sociální práce nMgr 316 

FF Sociologie Bc 326 

FSV Politologie nMgr 3876 RVH projedná předložené návrhy 
na opětovné udělení oprávnění, a 
pokud budou splňovat požadavky 
Standardů SP, udělí jim  oprávnění 
na dobu platnosti SP Politologie a 
Politické teorie na FF, tj. do 22. 1. 
2025. 

FSV Politologie a 
mezinárodní vztahy 

Bc 3873 

FSV Politologie a veřejná 
politika 

Bc 3874 
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* Veškeré podrobnější informace ohledně usnesení RVH budou sděleny jednotlivým 

fakultám 


