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 Zápis z 34. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT  

ze dne 13. dubna 2021 od 10 hodin 

prostřednictvím videokonference TEAMS. 
 

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, CS., 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. Omluven: prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. Jako hosté byli přítomni: 

prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektorka Ing. Veronika Kramaříková, MBA., děkan 

fakulty dopravní doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. a proděkan fakulty dopravní Ing. Martin 

Langr, Ph.D. 

 

Pořad jednání: 

1. Zahájení a schválení programu zasedání - návrh programu na pozvánce byl 

schválen beze změny. 

2. Žádost o udělení akreditace bakalářským studijním programům Technologie 

údržby letadel a Technika a technologie v dopravě a spojích předložili a uvedli 

děkan fakulty dopravní doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. a proděkan fakulty dopravní 

Ing. Martin Langr, Ph.D. Během projednání zodpověděli na dotazy a podali 

upřesňující vysvětlení. Závěr: RVH souhlasně projednala žádosti o udělení 

akreditace BSP Technologie údržby letadel a Technika a technologie v dopravě 

a spojích pro uskutečňování Fakultou dopravní ČVUT v Praze.  

3. Kontrola zápisu a usnesení z 33. zasedání RVH ze dne 23. března 2021 – body jsou 

plněny průběžně nebo jsou na pořadu dnešního zasedání.  

4. Informace rektora – rektor představil Hodnocení vysokých škol (modul 1-2), které 

obdržel z MŠMT (dokument bude dán členům RVH k dispozici). Publikace 

v impaktovaných časopisech a jejich citace jsou významnými měřítky ovlivňujícími 

postavení v mezinárodním rankingu, ale i jiných hodnoceních VŠ.  Z pohledu 

různého hodnocení vychází, že je preferována kvalita  publikovaných článků nad 

jejich kvantitou. Kvalita pak umožňuje  publikaci v lépe hodnocených časopisech, 

zejména v časopisech v prvém decilu nebo kvartilu oborů dle pořadí dle impakt 

faktoru. Z tohoto důvodu RVH doporučuje zvážit jednotlivým fakultám podle jejich 

oborů publikační strategii, která povede ke zvýšení počtu publikací v časopisech 

vyšší kvality. Další informace se týkaly aplikace nařízeních vlády a ministerstev 

v boji proti pandemii COVID 19.  

5. Institucionální akreditace ČVUT – prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. představil návrhy 

pro udělení IA pro oblasti vzdělávání: architektura a urbanismus; doprava; 

elektrotechnika; energetika; informatika; kybernetika; stavebnictví; strojírenství, 

technologie a materiály; zdravotnické obory. Každý návrh je doložený usnesením 
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vědeckých rad a akademických senátů příslušných fakult. RVH souhlasí, aby 

dotčené návrhy žádostí byly předány k projednání Vědeckou radou ČVUT. Žádost 

o udělení IA ve formě jednoho dokumentu bude předána na vědomí RVH před 

vypravením na NAÚ.  

6. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností za rok 2020 je rozpracován, prorektorka a prorektor vyslechli 

aktuální požadavky na rozsah dat (tabulek a grafů). Členové RVH obdrží odkazy na 

uložiště, kde jsou k dispozici rozpracovaná data a texty určené pro výroční zprávy 

ČVUT za rok 2020. Termín pro předložení podkladů pro jednání 18. zasedání AS 

ČVUT dne 23. června 2021 je úterý 15. června 2021. Tomu předchází 36. zasedání 

RVH dne 8. června 2021.  

7. Různé:  

 Nejbližší termíny zasedání RVH: 

 11. 5. 2021 

 08. 6. 2021. 

  
 

 

Zapsal: J. Svoboda  


