REKTORÁT
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Zápis ze 7. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
ze dne 27. listopadu 2018 od 10 hodin
v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT.
Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 10 členů: prof. Ing.
Petr Hájek, CSc., doc. Miroslav Čech, CSc., doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., prof. Ing. Josef Jíra,
CSc., prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., prof. Ing. Jan Macek, DrSc., doc. Ing. Antonín Pokorný,
CSc., prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., Ing. Tomáš Smejkal, prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
a tajemník RVH Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Omluvili se: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
a doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. RVH byla usnášení schopná. Zasedání se dále zúčastnil
jako host: prorektor Ing. Radek Holý.
Pořad jednání:
1. Schválení programu zasedání−k návrhu programu nebyly připomínky.
2. Kontrola zápisu z 6. jednání RVH dne 23. 10. 2018. − nebyly uplatněny žádné
připomínky.
3. Projednání obsazení komisí RVH – prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. otevřel diskuzi na
téma působnosti nejen komisí, ale RVH jako orgánu. Odkázal se na diskuze na
několika posledních zasedáních Vědecké rady ČVUT na téma projednávání
podkladů a schvalování akreditací studijních programů. Navrhl, aby rektor ve
spolupráci s děkany zvážili vzájemné postavení, působnost a odpovědnost
Vědecké rady ČVUT a RVH, a to na základě současné zkušenosti z projednávání
akreditaci v obou orgánech. Dále navrhl, aby komise pro vzdělávací činnosti byla
členěna na dvě oblasti, a to pro bakalářské a magisterské studium a pro doktorské
studium. Na základě diskuze došlo ke shodě na nominacích koordinátorů skupin:
pro magisterské a bakalářské studium – doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., pro
doktorské studium prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. a pro tvůrčí činnosti doc. Ing.
Miroslav Čech, CSc. Agenda komise pro související činnosti se dotýká především
působnosti kvestora a zástupce RVH pro koordinaci této komise bude stanoven na
příštím zasedání RVH. Předpokládá se, že v každé komisi a subkomisi budou
aktivně zapojeni 3-4 členové RVH a další 2-3 zástupci ze součástí ČVUT. Nicméně
všichni členové RVH se mohou účastnit na práci všech komisí.
4. Řízení kvality postup administrativního zabezpečení agendy související
s institucionální akreditací upřesnil prorektor Ing. Radek Holý. RVH poukázala na
termín pro podání žádosti o institucionální akreditaci (červen 2019), proto
považuje za vysoce aktuální, aby bylo neprodleně přijato manažerské rozhodnutí
ve věci nastavení administrativy (tým 3-4 osob). Též vyslovila přání, aby ČVUT
nebyla s podáním žádosti o institucionální akreditaci podstatně opožděna proti
ostatním univerzitám. V této záležitosti RVH vyzývá vedení ČVUT, aby neprodleně
připravilo harmonogram přípravy institucionální akreditace (IA) ČVUT s terminem
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mít žádost pro NAÚ připravenou v červnu 2019, stanovilo zodpovědné osoby za
tuto přípravu a na základě diskuze v akademických orgánech ČVUT rozhodlo
o nastavení kompetenci a zodpovědnosti jednotlivých organu ČVUT (vedení,
kolegium, VR, AS, RVH) pro zajištění IA a připravilo potřebné změny vnitřní
legislativy a informační podporu procesu IA.
5. Tajemník upozornil na požadavky NAÚ, aby u některých schválených studijních
programů byly podány průběžné kontrolní zprávy, jak je naplňována realizace
podmínek pro uskutečňování dotčených schválených studijních programů.
Požadavky vyhotovit kontrolní zprávu je uveden v rozhodnutích NAÚ o udělení
akreditací a děkani jsou o těchto požadavcích informováni. První termíny pro
podání zpráv jsou stanoveny na rok 2019. RVH navrhuje, aby postup vyhotovení
a předkládání požadovaných kontrolních zpráv projednal rektor s děkany a v této
věci vydal příkaz rektora.
6. RVH schválila harmonogram příštích zasedání: 18. 12. 2018, 22. 1. 2019, 26. 2. 2019
a 26.3 2019 vždy od 10 do 11:30 v malé zasedací místnosti Rektorátu v 9. patře.
7. Příští zasedání RVH se podle harmonogramu koná 18. prosince 2018.
Zapsal: Josef Svoboda
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