REKTORÁT
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Zápis ze 4. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
ze dne 26. června 2018 od 13 hodin
v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT.
Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 12 členů. Omluvili
se: prof. Ing. František Hrdlička, CSc., prof. Ing. Josef Jíra, CSc. a doc. Ing. Daniel Münich,
Ph.D. RVH byla usnášení schopná. Zasedání se dále zúčastnili jako hosté: Ing. Radek Holý,
a tajemník RVH Ing. Josef Svoboda, Ph.D. a části programu Michael Kouba.
Pořad jednání:
1. Schválení programu zasedání−k návrhu programu nebyly připomínky.
2. Kontrola zápisu z 3. jednání RVH dne 22. 5. 2018. −k zápisu nebyly připomínky.
3. Informace rektora se týkala popisu postupu tvorby a schvalování dokumentu
„Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností ČVUT v Praze 2017“. Rektor poděkoval pracovní skupině a všem členům
RVH za odvedenou práci a dodržení harmonogramu. Díky úsilí členů RVH může 27.
června 2018 předmětný dokument schválit AS ČVUT. Představil Ing. Radka Holého
jako designovaného prorektora pro řízení IT a kvality ČVUT. Jeho tým
spolupracovníků bude prvním partnerem RVH. Rektor plánuje od září prioritně vést
diskuzi o institucionální akreditaci ČVUT a jednotlivých součástí a aktualizaci
Strategie ČVUT.
4. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality ČVUT za rok 2017 byla doplněna o připomínky
členů RVH. Po jejich zapracování bude nová verze předložena ke schválení v AS.
Předmětem diskuze byl obsah kapitoly „5. Zhodnocení dosavadního systému
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jako celku“. Jde o první variantu
„evaluace“, která bude ještě diskutována a posléze modifikována. RVH uvítala, že
dodavatelem dat pro hodnocení kvality bude tým prorektora Ing. Holého. Jde o to,
aby data odpovídala realitě a byla souměřitelná.
5. Varianty elektronické komunikace + ukládání dokumentů RVH představil Michal
Kouba z oddělení integrace a koordinace VIC. Předvedl fungování uložiště na
Sharepointu ČVUT a možnosti pracování s dokumenty v tomtéž systému.
Zaznamenal podněty a dotazy ze strany členů RVH, které aplikuje do systému.
O prázdninách spustí „zkušební“ provoz. Přístup do systému bude omezen na
členy RVH.
6. Stanovení harmonogramu zasedání RVH na druhé pololetí 2018 je následovné:
zasedání RVH se uskuteční v úterý od 10:00 do 12:00 hodin v malé zasedací
místnosti rektorátu v 9. patře, a to 18. září, 23. října, 27. listopadu a 18. prosince
2018.
7. Různé: na zasedání RVH v září by měla být zařazena tato témata: institucionální
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akreditace, metodika pro sběr a vyhodnocení dat pro hodnocení kvality, systém
hodnocení kvality pro ČVUT, a to na základě hodnocení kvality součástí ČVUT
a řízení lidských zdrojů včetně kariérních řádů součástí a ČVUT.
Zapsal: Josef Svoboda
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