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 Zápis z 13. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT  

ze dne 21. května 2019 od 10 hodin 

v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT. 
 

Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 8 členů: doc. RNDr. 

Vojtěch Petráček, CSc., prof. Ing. Petr Hájek, CSc., doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., doc. Ing. Jan 

Janoušek, Ph.D., prof. Ing. Jan Macek, DrSc., doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., prof. MUDr. 

Jozef Rosina, Ph.D., Ing. Tomáš Smejkal a Ing. Josef Svoboda, Ph.D., tajemník. Omluvil se: 

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., prof. Ing. Josef Jíra, CSc. a prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. RVH 

byla usnášení schopná.  

 

Pořad jednání: 

1. Schválení programu zasedání – návrh programu oproti pozvánce byl na rozšířen 

o bod č. 6 - Projednání žádosti o akreditaci programů Stavební obnova památek 

a Architecture and Sustainable Development 

2. Kontrola zápisu z 12. jednání RVH dne 30. 04. 2019 – bez připomínek. 

3. Informace rektora – rektoři podporují variantu, že do panelů pro hodnocení kvality 

vysokých škol MŠMT budou nominovat odborníky z řad členů akademické obce, tak 

externisty. Technické univerzity budou zvlášť koordinovat svoje nominace. MŠMT 

přislíbilo akceptaci nominací odborníků ze strany rektorů.  

4. Obsazení panelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání ČVUT zástupci součástí je třeba 

znovu posoudit, aby byly jednotlivé panely obsazeny vyváženě. Prof. Ing. Petr 

Hájek, CSc. zašle v této věci informaci děkanům (viz příloha zápisu). 

5. Proces pro nastavení institucionální akreditace ČVUT – situační zprávu podal rektor. 

Na příští poradě vedení by mělo být modelové řešení projednáno v takové podobě, 

aby se k němu mohla vyjádřit RVH. Předpokládá, že materiál bude předložen před 

14. zasedání RVH, které se bude konat 25. června 2019.  

6. Projednání žádosti o akreditaci programů Stavební obnova památek 

a Architecture and Sustainable Development, a to na základě usnesení Vědecké 

rady Fakulty stavební ČVUT. Jde o změny názvů a úpravu obsahů studijních 

programů: 1) Stavební obnova památek - (původně Ochrana a obnova památek), 
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50% je v oblasti Stavebnictví, ve slovním popisu posílena vazba na stavitelství. 2) 

Architecture and Sustainable Development - (původně Architecture and Lanscape 

Heritage), ze slovních popisů byl vyňat důraz na krajinu a posílena naopak složka 

vazby na stavebnictví. Nikdo z přítomných neuplatnil námitky a RVH vyslovila 

souhlasné stanovisko. 

7. HR Award – příprava Kariérního řádu ČVUT.  Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. podal 

informaci o stavu přípravy v rámci HR Award komise c. V současné době je shoda 

na zavedení kvalifikačních pozic pro akademické pracovníky (asistent, samostatný 

vědecký pracovník podílející se na pedagogické činnosti, lektor, oborný asistent, 

docent, profesor a pro neakademické pracovníky (pedagogický asistent, vědecký 

pracovník, post doktorand). V rámci diskuze byli zdůrazněno, že karierní řád má 

mít motivační funkci a ne odrazující. Rovněž bude třeba zvážit, v jaké legislativní 

formě bude vydán (vnitřní předpis, příkaz rektora).  

8. Akreditační řád a řád studijních programů – prof. Ing. Petr Hájek, CSc. informoval 

o reakci ředitelky MÚVS doc. Ing. Lenky Švecové, Ph.D. na usnesení 12. zasedání 

RVH. Rektor si vyžádal analytickou zprávu z MÚVS, která dokládá také úspěšnou 

činnosti MÚVS. Ale je třeba odpovědně zvažovat kvalitu v souladu s právními 

předpisy.  

9. Příprava zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností ČVUT – prof. Ing. Petr Hájek, CSc. připomněl blížící se termín 

vyhotovení zprávy a rozdělení kapitol (Úvod, Systém vnitřního hodnocení – kap. 

1.2 prof. Hájek; vzdělávací činnost – kapitoly 3.1, 4.2 „Bc. a Mgr.“ doc. Jakovenko a 

„Ph.D.“ prof. Tvrdík; tvůrčí činnost – kapitoly 3.2, 4.3 doc. Čech; související činnosti 

– kapitoly 3.3, 4.4 prof. Rosina; zhodnocení – kap. 5 prof. Hájek).  

10. Různé:  

a) harmonogram zasedání RVH pro druhé pololetí 2019 bude stanoven na 

příštím zasedání, a to podle termínů zasedání Vědecké rady ČVUT (návrh 

připraví tajemník); 
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b) prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. rezignoval 30. 4. 2019 na funkci předsedy 

Rady NAÚ, jeho pravomoc dočasně převzal místopředseda JUDr Ivan 

Barančík, Ph.D.  

11. Příští zasedání: 25. června 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti rektorátu ČVUT, 

9. patro. 

 

Zapsal: J. Svoboda  

 


