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 Zápis z 31. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT  

ze dne 19. ledna 2021 od 10 hodin 

prostřednictvím videokonference TEAMS. 
 

Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 13 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, CS., prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., prof. Ing. Vladimír Kučera, 

DrSc., prof. Ing. Jan Macek, DrSc., doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., Ing. Tomáš Smejkal, prof. 

Ing. Pavel Tvrdík, CSc. a Ing. Josef Svoboda, Ph.D., tajemník. Jako host byl přítomen: 

prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D.   RVH byla usnášeníschopná.  

 

Pořad jednání: 

1. Zahájení a schválení programu zasedání. Návrh programu podle pozvánky byl 

schválen beze změny. 

2. Kontrola zápisu a usnesení z 30. zasedání RVH ze dne 15. prosince 2020 - úkoly 

jsou plněny průběžně.   

3. Informace rektora zahrnovala sdělení o úspěšné registraci vnitřního předpisu ČVUT 

Akreditační řád. Dále informoval o aktuálně doručených podkladech z MŠMT pro 

rozdělování příspěvku a dotací ze státního rozpočtu vysokým školám v horizontu 

pěti let. Předpokládá, že již připravená aktualizace vnitřní metodiky ČVUT postupu 

pro rozdělování prostředků ze státního rozpočtu vyžaduje jen ověření souladu 

s novými doporučeními a může být předložena ke schválení.  

4. Prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. potvrdil, že podklady žádosti o institucionální 

akreditaci jsou kompletní a nachází se ve fázi projednávání poradními orgány 

rektora, RVH, Vědeckou radou a Akademickým senátem. S finální verzí seznámí 

členy RVH. Obdobně předloží RVH k posouzení návrhu postupu pro předkládání 

a schvalování žádostí o akreditace součástmi ČVUT po 1. lednu 2021. Dále 

informoval, že byly zapracovány připomínky k návrhu aktualizace Statutu RVH.  

Odborné panely (článek 2 Statutu RVH) budou řídit členové RVH (viz. 13. zasedání 

RVH ze dne 2019). Finální verzi novely Statutu RVH toho času formálně upravuje 

právní odbor a bude předložena k projednání na zasedání RVH. Otevřel otázku 

definování standardů kvality formou vnitřního předpisu ČVUT. Členové RVH 

doporučují, aby standardy kvality ČVUT korespondovaly se standardy nastavenými 

NAÚ a navrhují projednat toto téma jako samostatný bod na zasedání RVH.    

5. Žádost o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu 

programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku představila prof. 
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PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., ředitelka MÚVS. Po věcné diskuzi o obsahu 

a organizačně technickém zabezpečení uskutečňování BSP na MÚVS členové RVH 

vyslovili souhlasné stanovisko k předložení žádosti k projednání ve Vědecké radě 

ČVUT a předání ke schválení na NAÚ.  

6. Obsah jednacího řádu pracovních skupin RVH je posuzován poradními orgány 

rektora a bude předložen k projednání na zasedání RVH. Odměňování pracovních 

skupin RVH bude zahrnuto do rozpočtu prorektora pro řízení kvality.  

7. Hodnocení ČVUT a jeho součástí v mezinárodním evaluačním panelu je 

kvalifikované a závěry jsou pro ČVUT příznivé. Obsahují některá doporučení, které 

by mohly být posouzeny v dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality ČVUT 

za rok 2020, například oblast interdisciplinární spolupráce jak mezi fakultami tak i 

univerzitami; podmínky a doba doktorského studia a habilitačního řízení; studijní 

programy pro výměnné pobyty studentů; snížení administrativy a mezinárodní 

supervize doktorských programů.  

8. Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. prodiskutoval s prof. Ing. Pavlem Ripkou, CSc., 

koordinátorem procesu HR Award na ČVUT, návrh osnovy zaměření strategie 

hodnocení tvůrčích pracovníků. Strategie by měla vycházet z těchto principů: 

a) hodnocení by mělo sledovat tři oblasti – tvůrčí činnost, výuková činnost 

a manažerská činnost; b) metodika hodnocení by měla zohledňovat specifikace 

součástí; c) hodnocení by měla mít periodicitu podle pozic v kariérním řádu; 

d) hodnocení by měla být založena na objektivních kritériích a mít motivační 

charakter. Tomuto tématu bude věnováno další zasedání RVH. 

9. Různé: nejbližší termíny zasedání RVH: 

 23. 2. 2021 

 23. 3. 2021 

 27. 4. 2021 

 25. 5. 2021 

  

 

Zapsal: J. Svoboda  


