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 Zápis z 9. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT  

ze dne 22. ledna 2019 od 10 hodin 

v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT. 
 

Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 12 členů: doc. 

RNDr. Vojtěch Petráček, CSc, prof. Ing. Petr Hájek, CSc., doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., prof. 

Ing. František Hrdlička, 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., prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. 

a tajemník RVH Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Omluvil se: Ing. Tomáš Smejkal. RVH byla 

usnášení schopná. Zasedání se dále zúčastnili jako hosté: prorektor Ing. Radek Holý 

a RNDr. Patrik Mottl, Ph.D. 

 

Pořad jednání: 

 

1. Schválení programu zasedání−k návrhu programu nebyly připomínky. 

2. Kontrola zápisu ze 7. jednání RVH dne 27. 11. 2018. Bez připomínek. 

3. Informace rektora se týkala aktuální výzvy OP VVV č. 02_18_054 Rozvoj kapacit 

pro výzkum a vývoj II – cílem je rozvoj kapacit znalostí a dovedností manažerských 

výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení 

odborné kapacity pro manažerské řízení. Dále rektor informoval o dopisu od 

prezidenta Eurotech (Sdružení evropských technických univerzit) prof. Dr. 

Wolfganga S. Herrmanna z 20. prosince 2018, kterým nabízí členství ČVUT 

v dotčeném sdružení. Kladná odpověď se vyřizuje.  

4. Proces HR Award na ČVUT v Praze – vystoupení RNDr. Patrika Mottla, Ph.D. – 

prezentace tvoří přílohu tohoto zápisu. V diskuzi zazněly podněty k otázce 

hodnocení a motivace zaměstnanců ČVUT v ekonomicko – právním prostředí pro 

veřejné vysoké školy v ČR. Jako částečná podpora pro změnu se nabízí úprava 

metodiky pro rozdělování prostředků na škole, zejména na RVO. RVH uvítá další 

situační zprávy od Dr. P. Mottla o realizaci projektu a aplikaci HR Award na ČVUT. 

5. Nastavení kompetencí a odpovědností řídicích orgánů pro schvalování 

institucionální akreditace ČVUT je toho času diskutováno poradními orgány rektora, 

a to také se zřetelem na analýzu stavu, která je součástí projektu pod patronací 

prorektora Ing. R. Holého.   

6. Obsazení komisí RVH je aktualizováno (viz. přiložená tabulka). Roli koordinátora 

skupiny pro oblast souvisejících činnosti převzal prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 

a pro oblast tvůrčí činnosti doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. rektor projedná s děkany 

doplnění komisí a podá o tom informaci na příštím zasedání RVH. Od komisí se 

očekává, že provedou vyhodnocení Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ČVUT 

za rok 2017, na základě toho předloží podněty pro aktualizaci dat pro zprávu za rok 
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2018. V této souvislosti byl vznesen požadavek, aby prorektor Ing. R. Holý na 

příštím zasedání RVH představil metodiku a systém IT pro sběr a analýzu dat pro 

výroční zprávy ČVUT, a to za účelem, aby data ve výročních zprávách a ve zprávě 

o vnitřním hodnocení byla souměřitelná.   

7. Institucionální akreditace – Ing. R. Holý podal situační zprávu o zajištění agendy, 

harmonogram, který projednala RVH na minulém zasedání. Na zasedání RVH 

v únoru 2019 předloží některé konkrétní výstupy z probíhající analýzy stavu 

a představí IT systém sběr a zpracovávání dat pro řízení kvality na ČVUT. 

8. Předkládání kontrolních zpráv v souvislosti s akreditací studijních programů podle 

vyžádání NAÚ zůstane v kompetenci příslušných součástí ČVUT. Tajemník bude 

NAÚ vyžádané kontrolní zpráva předávat prof. Petru Hájkovi, CSc. na vědomí a ten 

případně rozhodne, zda se obsahem kontrolních zpráv bude zabývat RVH. 

9. Různé:  

a) Úkoly a doporučení rekapitulace z II. pololetí 2018: 

o Doplnění člena RVH za prof. Noskieviče (rektor).     

o Stanovení oblastí vzdělávání na ČVUT pro IA (rektor).    

o Obsazení komisí RVH -IA a související činnosti (RVH + rektor + děkani). 

o Obsazení komisí RVH dalšími pracovníky ze součástí (rektor + děkani). 

o Příprava Zprávy o vnitřním hodnocení 2018 – aktualizace (komise RVH).    

o Nastavení kompetencí a odpovědností řídicích orgánů  pro schvalování 

institucionální akreditace ČVUT (rektor).  

o RVH doporučuje vedení, aby ČVUT zvážilo možnosti přijetí výrazné vědecké 

kapacity ze zahraničí (rektor + děkani). 

 

b) Harmonogram zasedání RVH v I. pololetí 2019: 26.2.; 26.3.; 30.4.; 28.5.; 25.6. 

Vždy úterý od 10:00 do 11:30 hod. v malé zasedací místnosti rektorátu. 

c) Tajemník zjistí harmonogram pro předložení zprávy o vnitřním hodnocení 

ČVUT v roce 2019. 

 

10. Příští zasedání RVH: 26. 2. 2019 od 10 do 11:30 v malé zasedací  místnosti 

Rektorátu v 9. patře.  

 

 

Zapsal: Josef Svoboda  


