REKTORÁT
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Zápis z 8. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
ze dne 18. prosince 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. Jiří Jakovenko, Ph.D., 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., Ing. Tomáš Smejkal, prof. Ing. Pavel Tvrdík,
CSc. a tajemník RVH Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Omluvili se: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
a prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. RVH byla usnášení schopná. Zasedání se dále zúčastnil
jako host: prorektor Ing. Radek Holý a Caleb Daniel House.
Pořad jednání:
1. Schválení programu zasedání−k návrhu programu nebyly připomínky.
2. Kontrola zápisu ze 7. jednání RVH dne 27. 11. 2018. – do textu zápisu byla
provedena úprava navržená prof. Ing. Pavlem Tvrdíkem, CSc. Trvají úkoly:
a. Obsazení odborných komisí RVH pro oblasti vzdělávací činnosti, tvůrčí
činnosti a související činnosti. Nadále platí výzva rektorovi, aby projednal
s děkany obsazení komisí dalšími akademickými pracovníky z jednotlivých
fakult. Očekává se, že odborné komise co nejdříve zahájí svoji činnost
a vyhodnotí kvalitu a kvantitu informací hodnoticích zpráv.
b. RVH považuje za aktuální, aby došlo co nejdříve ke shodně mezi fakultami
v oblastech vzdělávání. Doporučuje, aby rektor stanovil oblasti vzdělávání,
u kterých je shoda mezi fakultami. V případě neshody se doporučuje, aby
rektor nadále vedl diskuzi s děkany a následně přijal rozhodnutí o zařazení
dalších oblastí vzdělávání do žádosti o Institucionální akreditaci.
c. RVH vyslechla zprávu prorektora Ing. Radka Holého o harmonogramu,
organizačním, personálním nastavení a finančním zabezpečení přípravy a
správy agendy Institucionální akreditace a řízení kvality. V této souvislosti
očekává pravidelné situační zprávy o plnění harmonogramu a úkolů, který
tvoří přílohu tohoto zápisu.
d. RVH očekává rozhodnutí rektora ve věci přehodnocení a nového nastavení
kompetencí a odpovědnosti řídicích orgánů ČVUT: rektor (kolegium rektora),
Vědecká rada a Akademický senát ČVUT, a to v agendě projednávání
a schvalování institucionální akreditace. Do harmonogramu předneseného
prorektorem Ing. Radkem Holým doporučuje zahrnout proces aktualizace
Statutu ČVUT a dalších vnitřních předpisů (popřípadě vydání Řádu
akreditačního řízení ČVUT).
e. RVH vznesla dotaz, jak je nastaven informační systém pro sběr a ukládání
podpůrných dat pro řízení kvality, jak probíhá analýza těchto dat, a to i ve
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vztahu k vypracování výroční zprávy o činnosti ČVUT. RVH požádala
prorektora Ing. Radka Holého, aby informoval RVH o sběru a analýze dat, tak
aby mohla RVH o plnění tohoto úkolu diskutovat a přijímat doporučení.
3. Prezentaci „Czech Technical University and World University Ranking
Systems“ přednesl pracovník rektorátu Caleb Daniel House. Jeho prezentace tvoří
přílohu zápisu. Na základě navazující diskuze zaznělo doporučení, aby ČVUT
zvážilo možnosti pozvání a přijetí výrazné vědecké kapacity ze zahraničí na ČVUT,
která by motivovala mladé akademické pracovníky k práci konkurenceschopné ve
světě s cílem zvýšení prestiže univerzity.
4. Příští zasedání RVH: 22. 1. 2019 od 10 do 11:30 v malé zasedací místnosti Rektorátu
v 9. patře.
Zapsal: Josef Svoboda
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