REKTORÁT
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Zápis z 5. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
ze dne 18. září 2018 od 10 hodin
v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT.
Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 9 členů: prof. Ing.
Petr Hájek, CSc., doc. Miroslav Čech, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., doc. Ing. Jiří
Jakovenko, Ph.D., prof. Ing. Josef Jíra, CSc., prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., doc. Ing.
Antonín Pokorný, CSc., prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. a
tajemník RVH Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Omluvili se: rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček,
CSc., prof. Ing. Jan Macek, DrSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., Ing. Tomáš Smejkal. RVH
byla usnášení schopná. Zasedání se dále zúčastnil jako host: prorektor prof. Ing. Zbyněk
Škvor, CSc.
Pořad jednání:
1. Schválení programu zasedání−k návrhu programu nebyly připomínky.
2. Kontrola zápisu ze 4. jednání RVH dne 26. 6. 2018. −k zápisu nebyly připomínky.
3. Informace rektora – prorektor prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. omluvil rektora, který
čerpá dovolenou.
4. Institucionální akreditace – metodika bude vycházet z „Metodických materiálů pro
přípravu a hodnocení žádostí o institucionální akreditaci“.1 V této souvislosti byla
diskutována spolupráce komise AS ČVUT pro rozvoj a kvalitu s RVH. Měla by
respektovat nezávislost obou orgánů, součinnost je vítána v rámci dialogu
o nastavení parametrů a postupů hodnocení kvality. Avšak nastavení hodnotících
parametrů kvality je úkol, který přísluší RVH. V diskuzi na dané téma dále zazněla
otázka plnění působnosti RVH v procesu schvalování kvality dokumentace pro
akreditace v rámci ČVUT 2 , neboť v případě externí kontroly řízení kvality ČVUT
z pověření NAÚ bude předmětem šetření působnost RVH. Avšak podle vnitřních
předpisů ČVUT, je schvalovacím orgánem pro akreditace studijních programů
příslušná vědecká rada součásti, u celoškolských Vědecká rada ČVUT. Rektor si
může vyžádat stanovisko RVH3. Pro institucionální akreditaci je klíčové naplnění
jednotlivých standardů a ověření, zda dosavadní uskutečňování studijních
programů vysokou školou v dané oblasti vzdělávání dává dostatečnou záruku
úrovně kvality vzdělávací činnosti této oblasti, a to i s ohledem na typ nebo typy
studijních programů, pro které vysoká škola prostřednictvím žádosti
o institucionální akreditaci žádá oprávnění k jejich samostatnému vytváření. Do
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2

Statut RVH, článek 2, odst. 1
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Statut ČVUT, článek 5
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příštího zasedání by mělo být zřejmé rozhodnutí rektora v agendě stanovení
oblastí vzdělávání (a také výzkumu) ČVUT. Místopředseda RVH předložil návrh na
zřízení odborných komisí RVH: pro vzdělávací činnost; tvůrčí činnost; vnější
spolupráci – tzv. třetí role a pro řízení podpůrných procesů. Komise by se skládaly
z vybraných členů RVH a z dalších odborníků z fakult a součástí. Komise by se
zaměřily na jednotlivé oblasti v působnosti RVH. Zřízení komisí bude dále
diskutováno, a to za přítomnosti rektora4.
5. Byla diskutována prioritní potřeba stanovení oblastí vzdělávání - nutné pro účely
institucionální akreditace. Za tímto účelem prof. Ing. František Hrdlička, CSc. a prof.
Ing. Pavel Tvrdík, CSc. připraví návrh oblastí vzdělávání podle připomínek, které
zazněly na zasedání. Ten bude projednán per rollam v rámci RVH a následně
předložen k rozhodnutí rektora. V této souvislosti je třeba požádat rektora
o vyhodnocení lidských zdrojů (přehled a struktura akademických pracovníků) pro
zabezpečení realizace schválených akreditací a posouzení potenciálu lidských
zdrojů pro zajištění jednotlivých oblastí vzdělávání (minimálně na 10 let pro každý
SP).
6. Metodika pro sběr a vyhodnocení kvality součástí ČVUT – administrativa pro sběr
věrohodných dat je v působnosti Rektorátu. Působnost RVH spočívá v nastavení
rozsahu a struktury sběru souměřitelných a věrohodných dat a také parametrů pro
hodnocení kvality. Prof. Ing. Škvor, CSc. informoval, že tato agenda je rozdělena
mezi několik útvarů Rektorátu. Zabezpečení a koordinace této agendy bude
posouzeno za přítomnosti rektora.
7. Webové stránky RVH – tajemník RVH zajistí ve spolupráci s VIC úpravu stránek tak,
aby byly nastaveny odkazy na relevantní vnitřní předpisy ČVUT a na členy RVH
(usermap). Podklady a zápisy ze zasedání RVH budou přístupné jen po přihlášení
pro členy RVH 5 . Usnesení RVH budou dostupná na webu bez přihlášení.
Sebehodnotící zpráva bude přístupná členům akademické obce po přihlášení.
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality bude zpřístupněna orgánům a členům orgánů
ČVUT podle zákona.6
8. Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. informoval o rezignaci prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc
z důvodu jeho nové funkce v NAÚ. Je třeba místo něho kooptovat do RVH nového
člena. V této věci rozhodne rektor7.
9. Na dotaz tajemníka RVH, jak postupovat v případě, že budou shledány formální
nedostatky v dokumentaci adresované NAÚ, bylo stanoveno, že o způsobu řešení
rozhodne předseda, resp. místopředseda RVH v součinnosti s členy RVH.
10. Příští zasedání RVH se podle harmonogramu koná 23. října 2018.
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Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 77b. odst. 3, písm. c)
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Zapsal: Josef Svoboda
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