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 Zápis z 37. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT  

ze dne 8. června 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., 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., 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 byl prof. RNDr. Bohumil 

Kratochvíl, DSc. Jako hosté byli přítomni: prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. a prorektorka Ing. 

Veronika Kramaříková, MBA. Rada byla usnášení schopná.  

 

Pořad jednání: 

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

schválen beze změny. 

2. Kontrola zápisu a usnesení z 36. zasedání RVH ze dne 25. května 2021 – body jsou 

plněny průběžně nebo jsou na pořadu dnešního zasedání.  

3. Informace rektora se týkala průběhu a usnesení 161. Pléna České konference 

rektorů ze dne 3. června 2021. ČKR zvolila nové Předsednictvo ČKR, jehož funkční 

období začíná 1. srpna 2021 a končí 31. července 2023, a to s oslabeným 

zastoupením výzkumných univerzit (tyto univerzity v předsednictvu zastupuje 

pouze rektor Masarykovy Univerzity). ČKR nesouhlasí s návrhem Ministerstva 

financí uplatněným v rámci mezirezortního připomínkového řízení při přípravě 

státního rozpočtu, který by ve svém důsledku vedl ke snížení prostředků na vědu, 

výzkum a inovace o 3,6 % oproti roku 2021. ČKR pokládá návrh Ministerstva financí 

za nekoncepční, krátkozraký a ohrožující budoucí rozvoj ČR. Rektor ocenil pozitivní 

trend, neboť v rámci World University Rankings 2021 ČVUT kontinuálně zlepšuje 

svoji pozici v hodnocení.  

4. Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty strojní 

uvedl žádosti o udělení akreditací bakalářským studijním programům Strojní 

inženýrství, Strojírenství a Bachelor of Mechanical Engineering. Představil cíle 

dotčených BSP, jejich personální zajištění, strukturu a vizi státních závěrečných 

zkoušek. Odpověděl na doplňující dotazy členů RVH. RVH hlasováním vyslovila 

souhlas, aby předmětné žádosti byly předloženy k projednání ve Vědecké radě 

ČVUT a posléze předány NAÚ. 

5. Žádost o udělení Institucionální akreditace ČVUT - prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. 

uvedl poslední dílčí aktualizace k dnešnímu datu. Tím je žádost po obsahové 

stránce dokončena se souhlasným stanoviskem všech součástí ČVUT. Prorektor 

předpokládá gramatickou korekturu a grafickou úpravu Českou technikou – 

nakladatelstvím ČVUT v Praze do 11. 6. 2021. Toho data může být žádost 
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v definitivní úpravě předána členům RVH. Jde o významný dokument pro ČVUT, 

proto rektor požádal RVH o řádné schválení žádosti po všech úpravách hlasováním 

členů RVH. Za tímto účelem se uskuteční 38. zasedání RVH dne 15. 6. 2021 

s jediným bodem k projednání, kterým bude formální schválení žádosti v podobě, 

v jaké bude předána k projednání v AS ČVUT a posléze vypravena na NAÚ.      

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

souvisejících činností za rok 2020 je dokončený. Obsah dokumentu představil prof. 

Ing. Petr Hájek, CSc. po jednotlivých kapitolách a vyzval přítomné členy RVH, aby 

uplatnili případné komentáře, doporučení či úpravy. Po projednání obsahu 

předmětného dokumentu se uskutečnilo hlasování, kterým byl schválen „Dodatek 

ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností za rok 2020“. Před vypravením na NAÚ musí být Dodatek ke zprávě 

projednán Vědeckou radou, Správní radou a schválen Akademickým senátem 

ČVUT.  Rektor a prof. Ing. Petr Hájek, CSc. ocenili kvalitu dokumentu a poděkovali 

členům RHV za efektivní a aktivní součinnost.  

7. Různé:  

 Prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. představil návrhy příkazů rektora: 

„Standardy studijních programů ČVUT“ a „Příkaz ke zřízení Mezinárodní rady 

ČVUT v Praze“. Zodpověděl dotazy, které se týkaly složení členů 

Mezinárodní rady, jejich mandátu a působnosti. Členové RVH vzali tuto 

informaci na vědomí a podporují vydání těchto příkazů.  

 Prorektorka Ing. Veronika Kramaříková, MBA uvedla informaci, že dne 9. 6. 

2021 bude zveřejněno mezinárodní hodnocení univerzit QS, kde se změnila 

pozice ČVUT o 29 míst výše na 403 místo. Tímto ČVUT získává zatím nejlepší 

pozici a dostává se do prvních 31% nejlepších univerzit světa. Výrazný vliv 

mělo doplnění hodnotitelů z mezinárodní scény, kterému byla věnována 

velká pozornost, a proto požádala členy RVH o spolupráci s doplněním 

seznamu hodnotitelů ze strany akademických pracovníků jiných univerzit 

a o kontakty na hodnotitele z řad zaměstnavatelů (především zahraničních). 

 Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. otevřel téma ustanovení řešitelských týmů 

velkých projektů ČVUT a prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. téma mapování 

a hodnocení tvůrčí činnosti ČVUT prostřednictvím informačních technologií 

ČVUT. Tato témata dotčení členové RVH připraví k projednání na zasedání 

RVH v druhém pololetí 2021.  

 Příští zasedání RVH se uskuteční 15. 6. 2021. 

 Předpokládané termíny zasedání RVH pro druhé pololetí 2021: 

 21.   9. 2021 

 19. 10. 2021 

 23. 11. 2021 

 14. 12. 2021 

 

Zapsal: J. Svoboda  


