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 Zápis z 39. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT  

ze dne 21. září 2021 od 10 hodin 
 

Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen “RVH“) bylo přítomno 9 členů: doc. RNDr. 

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

Hozman, Ph.D., doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., prof. Ing. Josef Jíra, CSc., prof. Ing. Jan Macek, 

DrSc., doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. a Ing. Josef Svoboda, 

Ph.D., tajemník. Omluveni byli: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D, prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, 

DSc., prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. a Ing. Tomáš Smejkal. Jako hosté byli přítomni: 

prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. a doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. 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 38. zasedání RVH ze dne 15. června 2021. Oba 

dokumenty byly schváleny.  

3. Informace rektora obsahovala sdělení o přípravě materiálu, jehož obsahem budou 

priority ČVUT pro příští rok. Bude předložen členům RVH na příštím zasedání 

k informaci. V souvislosti s hodnocením kvality univerzity rektor iniciuje aktualizaci 

metodiky pro hodnocení aplikovaných výsledků vědy a výzkumu, a to se zřetelem 

na postupy mezinárodního rovnávání, tak i se zřetelem na kritéria MŠMT. 

4. Doc. Ing. Lhotská, CSc. představila žádost FBMI o rozšíření akreditace doktorského 

studijního programu Assistive Technologies v anglickém jazyce. DSP Asistivní 

technologie se osvědčil v praxi. Jeho nabídka v anglickém jazyce odpovídá 

poptávce ze strany zahraničních studentů. Cílem doktorského studijního 

programu je vychovávat absolventy se znalostmi a schopnostmi řešit vědecké 

problémy v interdisciplinární oblasti, která vyžaduje schopnost integrovat 

poznatky z řady technických, přírodovědných a humanitních oborů. RVH souhlasně 

projednala předmětnou žádost pro uskutečňování FMBI ČVUT v Praze.   RVH 

doporučuje, aby magisterské a doktorské studijní programy ČVUT byly 

akreditovány pro uskutečňování v českém i anglickém jazyce.  

5. Jednací řád RVH – prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D. podal situační zprávu o tvorbě 

nového Jednacího řádu RVH, a to se zřetelem na podání žádosti o udělení 

Institucionální akreditace ČVUT. Přednesl některé náměty, zejména postavení 

a působnost hodnotících komisí a jejich jmenování, aby vyslechl doporučení od 

členů RVH. Pracovní verzi dokumentu předloží k projednání na příštím zasedání 

RVH. 

6. Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. otevřel debatu o praxi při uskutečňování 

multidisciplinárních projektů na ČVUT. Jde o užitečnou formu spolupráce 

s využitím pracovníků různých fakult nebo ústavů, spojených společnou nebo 

komplementární specializací a společným rozpočtem na řešení projektu. Účast 



 

 

 

Strana 2/2 

ZIKOVA 4 
166 36 PRAHA 6 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 

IČ 68407700 | DIČ CZ68407700 
BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6 
Č. Ú. 19-5505650247/0100 
 

+420 224 353 415 
JOSEF.SVOBODA@CVUT.CZ 
WWW.CVUT.CZ 
 

pracovníků na projektech a jejich financování podléhá schválení vedení součástí 

ČVUT a výsledky vytvořené pracovníky jsou připsány jejich mateřskému pracovišti. 

RVH by pomoci vedení na základě iniciativ jak ze strany součástí, tak nabídkách 

z prostředí mimo ČVUT. Tím by jí připadla role monitorovacího orgánu a mohla by 

koordinací přispět k efektivnímu řízení kvality v této oblasti.  RVH doporučuje 

vedení ČVUT zvážit roli RVH při zavádění projektového (maticového) řízení pro 

efektivní řízení kvality multidisciplinárních projektů většího rozsahu. 

7. Mapování a hodnocení tvůrčí činnosti ČVUT prostřednictvím IT bylo zmíněno při 

projednávání bodu 5 dnešního programu. 

8. Různé: 

 Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. uvedl svůj písemný podklad pro dnešní jednání 

jako námět pro efektivní vyhodnocení, koordinaci a dostupnosti dat pro 

vykazování kvality, zejména pro tvorbu sebehodnotící zprávy za každý rok. 

Dále pak poukázal na význam, jak se za ČVUT dostávají data pro vyčíslení 

jednotlivých parametrů koeficientu „K“ mimo ČVUT, resp. jak se agregují 

z jednotlivých aplikací IS ČVUT, resp. kteří zaměstnanci to mají za úkol. Sběr 

a třídění dat zůstává nadále v centru pozornosti členů RVH. 

 Termíny příštích zasedání jsou 19. října, 23. listopadu a 14. prosince 2021. 

9. Příští zasedání RVH je plánováno na úterý 19. října 2021 od 10 hodin v zasedací 

místnosti rektorátu 9. patro. 

 

 

Zapsal: J. Svoboda  


