REKTORÁT
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Zápis z 1. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
ze dne 27. března 2018 od 13 hodin
v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT.
Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 13 členů. Omluvili
se: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. a doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. RVH byla usnášení schopná.
Zasedání se dále zúčastnil jako host: Ing. Radek Holý z VIC ČVUT a tajemník RVH Ing. Josef
Svoboda, Ph.D. (Účast hosta byla schválena RVH).
Pořad jednání:
1. Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. uvítal v roli předsedy RVH přítomné členy,
poděkoval jim za ochotu pracovat v RVH, předal jim jmenovací dekrety a popřál
všem mnoho úspěchů.
2. Místopředseda představil Statut rady pro vnitřní hodnocení Českého vysokého
učení technického (dále jen „Statut RVH“), který je vnitřní předpis Českého
vysokého učení technického v Praze. Byl schválen Akademickým senátem ČVUT
29. listopadu 2017 a následně registrován MŠMT. Dále představil návrh Jednacího
řádu RVH, který se předkládá v souladu se Statutem RVH a požádal o komentář.
Připomínky, které zazněly na místě, budou zapracovány tajemníkem a takto
upravená verze jím bude zaslána členům RVH k dalším připomínkám. Po jejich
zapracování bude Jednací řád RVH schválen per rollam. Prof. Ing. František Hrdlička,
CSc. upozornil na skutečnost, že RVH může podle Statutu RVH zřídit odborné
panely pro jednotlivé oblasti své působnosti podle článku 2 Statutu RVH a každý
panel má být řízen k tomu pověřeným členem RVH. Tato působnost RVH není
dosud dořešena a bude předmětem dalšího uvažování a jednání.
3. Přítomní uvedli na sebe aktuální spojení, a to za účelem vzájemné komunikace.
Tajemník vytvoří sdružený adresář pro elektronickou poštu a bude udržovat
komunikaci mezi členy RVH, aby všichni členové RVH byli aktuálně informováni
o veškeré agendě RVH. Dr. Radek Holý z VIC předloží na příštím zasedání RVH
varianty elektronické komunikace, a to včetně ukládání informací v souladu
s příslušnou legislativou. Vyslechl dotazy a náměty přítomných pro IT komunikaci
a zapracuje je do návrhu řešení.
4. Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) uděluje vysoké škole
institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro
příslušný typ nebo typy studijních programů na základě písemné žádosti vysoké
školy. Nyní se musí urychleně pokročit v elektronickém sběru potřebných
podkladů a dat od fakult k jednotlivým oblastem vzdělávání, o které ČVUT hodlá
žádat. Za tímto účelem je třeba vyhotovit metodiku a návod pro koordinovaný
postup. Rektor předloží na příštím zasedání návrh administrativního zabezpečení
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této agendy ve spolupráci s členy poradního orgánu – Kolegiem rektora, neboť
zadání se týká všech fakult a ústavů ČVUT. S tímto úkolem souvisí otázka zřízení
odborných panelů (viz bod 1).
5. Sebehodnotící zprávy za institucionální prostředí mají osnovu, kterou stanovil NAÚ.
Lze vycházet z dobré praxe VTU v Brně a VŠB v Ostravě a dále z hodnotících zpráv,
které již vyhotovily některé fakulty ČVUT. Členové RVH: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.,
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. a prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. připraví pro příští
zasedání první návrh pravidel pro sběr souměřitelných dat a doporučení
metodické postupu pro vyhotovení sebehodnotící zprávy za ČVUT.
6. Členové RVH vzali na vědomí, že následující zasedání se uskuteční v úterý
24. dubna, 22. května a 26. června 2018 vždy od 13 hodin v malé zasedací místnosti
rektorátu ČVUT v 9. patře.
Zapsal: J. Svoboda
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