REKTORÁT
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Zápis z 2. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
ze dne 24. dubna 2018 od 13 hodin
v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT.
Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 14 členů. Omluvil
se: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. RVH byla usnášení schopná. Zasedání se dále
zúčastnil jako host: tajemník RVH Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
Pořad jednání:
1. Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. uvítal přítomné členy, poděkoval za
odvedenou práci při přípravě dokumentů předložených k projednání a požádal
o schválení návrhu programu dnešního zasedání.
2. Úkol z předešlého zasedání RVH – nastavení elektronické komunikace Ing. R.
Holým bude řešen až v červnu, a to z důvodů zaneprázdnění Ing. Holého jinými
prioritami, které ukládá zákon (GDPR).
3. K přípravě institucionální akreditace podal doc. Ing. Jakovenko, Ph.D. komentář ze
semináře „První zkušenosti s předkládáním a hodnocením žádostí o institucionální
akreditaci“, který se uskutečnil za účasti prof. Ing. Stanislava Labíka, CSc. a prof.
PaedDr. Radky Wildové, prorektorky pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK1.
4. Prof. Petr Hájek informoval o postupu tvorby prvního návrhu „Sebehodnotící
zprávy“ týmem ve složení prof. Hájek, prof. Tvrdík, doc. Jakovenko a doc. Pokorný.
V diskuzi zazněly náměty k upřesnění struktury zprávy, obsahu a souměřitelnosti
dat (informací) z fakult a vysokoškolských ústavů. Zpráva má mít obecnou část za
ČVUT jako školu, dále by měla respektovat strukturu studijních programů a rovněž
specifika jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů. Pro akreditaci studijních
programů v angličtině, musí být příslušné pasáže zprávy v anglickém jazyce.
K dalšímu zpracování je třeba znát stanovisko vedení, děkanů a ředitelů
vysokoškolských ústavů ke struktuře a obsahu zprávy. Tajemník RVH rozešle
stávající návrh zprávy všem členům RVH, vedení, děkanům a ředitelům
vysokoškolských ústavů ČVUT k připomínkám s termínem do 11. května 2018.
Zpracovatelský tým připomínky vyhodnotí, zapracuje a na zasedání RVH dne 22.
května bude projednána aktualizovaná druhá verze zprávy. Předseda AS doc.
Janoušek podá o tomto postupu informaci na zasedání AS 25. 4. 2018. Tajemník
předloží týmu k porovnání příklady obdobných zpráv z univerzit či vysokých škol
v ČR do 11. května 2018.
5. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejícími
činnostmi a vnitřního hodnocení kvality (dále jen „pravidla“) mají tři zdroje. Prvním
je dokument připravený tajemníkem RVH, kterým je kompilace dvou dokumentů
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UK a VUT v Brně. Jako druhý podklad lze využít materiál, který připravili emeritní
prorektoři doc. Jan Chyský a doc. Josef Jettmar spolu s děkany a třetím modelem
může být dokument vyhotovený VŠB-TU Ostrava. Realizační tým připraví do 22.
května 2018 aktualizovaný druhý návrh pravidel. Po projednání druhého návrhu
pravidel na zasedání RVH 22. května 2018 bude podklad postoupen k projednání
vedení ČVUT a rozšířeného kolegia rektora, následně v souladu s vnitřními
předpisy ČVUT k projednání Vědeckou radou a ke schválení Akademickým
senátem ČVUT2.
6. V různém prof. Tvrdík nabídl členům RVH prezentaci nové verze „Ankety studentů“,
kterou vyhotovil student FIT jako diplomovou práci. Součástí prezentace bude
porovnání stávající verze sběru informací s novým postupem. Tento bod bude
zařazen na zasedání RVH dne 22. května 2018. Dále byla diskutována otázka
formálně správného postupu při podávání žádostí o akreditace studijních
programů po 1. lednu 2018, kdy je požadovaný odkaz na zprávu o vnitřním
hodnocením kvality vzdělávací činnosti školy. Řešením tématu je efektivní postup
při tvorbě „Sebehodnotící zprávy“.
7. Členové RVH vzali na vědomí, že následující zasedání se uskuteční v úterý 22.
května od 13 hodin v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT v 9. patře.
Zapsal: J. Svoboda
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