REKTORÁT
RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Zápis ze 17. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
ze dne 22. října 2019 od 10 hodin
v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT.
Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 10 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 Ing.
Josef Svoboda, Ph.D., tajemník. Omluvili se: prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. a Ing.
Tomáš Smejkal. Jako host byl přítomen prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. RVH byla usnášení
schopná.
Pořad jednání:
1. Schválení programu zasedání. Bez připomínek.
2. Kontrola zápisu z 16. zasedání RVH ze dne 17. 9. 2019 – na základě požadavku
některých členů AS ČVUT budou zápisy a usnesení RVH zpřístupněny na webové
stránce ČVUT – RVH. Jejich zpřístupnění nastane až po schválení zápisu a usnesení
RVH na následujícím zasedání RVH.
3. Informace rektora - rektor poděkoval za práci hodnotící komise pro posouzení SP
“Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku” a za aktivní součinnost na
přípravě hodnotící zprávy ČVUT za rok 2019 a podal aktuální informaci o postupu
projednávání relevantních dokumentů spojených s institucionální akreditací, které
jsou na pořadu dnešního zasedání.
4. Doporučení hodnoticí komise k návrhu akreditace SP Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku vychází ze zápisu ze zasedání 9. 10. 2019. Zápis
byl schvalován per rollam, aby všichni členové hodnoticí komise mohli uplatnit
případná upřesnění. Během diskuze členové RVH vyslovili podporu rektorovi, který
uvažuje nastavit ve spolupráci s děkany proces přechodného období pro nové
postavení a působnost MÚVS, které by byly v souladu s právními předpisy,
především zákonem o vysokých školách. Členové RVH vzali na vědomí rektorovu
informaci o zamýšleném organizačně technickém zabezpečení, harmonogramu
a uvažování o jménu odpovědné osoby za plnění průběhu přechodného období
pro transformaci MÚVS. Pro dosažení tohoto cíle považují členové RVH za rozhodné,
aby rektor s děkany stanovil konkrétní zadání transformace a parametry měřitelné
na místě a v čase pro naplnění očekávaného optimálního postavení a působnosti
MÚVS. Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. vyslovil svoji výhradu, neboť má za to, že
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akreditace a výuka studijních programů zabezpečovaných MÚVS není dlouhodobě
v souladu se zákonem o vysokých školách. S obsahem zápisu hodnoticí komise
bude 22. 10. 2019 seznámena Vědecká rada ČVUT, která iniciovala požadavek o
posouzení kvality dotčeného studijního programu.
5. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností ČVUT za rok 2018 se finalizuje. Členové RVH mohou ještě do 27. 10. 2019
uplatnit připomínky a komentáře. Prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. vyhotoví
konečnou verzi zprávy pro jednání rektora s děkany a pro komise AS ČVUT. Zpráva
bude předložena na pořad jednání AS ČVUT 27. 11. 2019 (termín pro předložení
podkladů pro zasedání AS ČVUT jsou 4 týdny předem). Do doby zasedání AS ČVUT
bude příležitost uplatnit případné úpravy. Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. požádal
prorektora Ing. Radka Holého, Ph.D. o dohled nad správností dat v tabulkách.
6. Proces přípravy Institucionální akreditace ČVUT závisí na schválení relevantních
dokumentů jak Akreditačního řádu, tak Studijního a zkušebního řádu a Standardů
akreditace. Tyto dokumenty jsou k dispozici v aktuální verzi na uložišti „Team RVH“.
Členové RVH mohou do 27. 10. 2019 uplatnit svoje připomínky. Tyto dokumenty
budou dále projednány obdobně jako zpráva o vnitřním hodnocení.
7. Různé:
a) Změny v termínech zasedání RVH:
 12. 11. 2019
 17. 12. 2019
 28. 01. 2020
 25. 02. 2020
b) Na 19. zasedání 17. prosince 2019 bude připravené fotografování členů RVH,
kteří nemají fotografii na webové stránce RVH. Vlastní akt proběhne před
nebo po zasedání RVH v atelieru Bc. Jiřího Ryszaweho (nad technickou
menzou).
c) Příští 18. zasedání RVH se koná v úterý 12. listopadu 2019 od 10 hodin
v zasedací místnosti rektorátu v 9. patře.

Zapsal: J. Svoboda
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