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Zápis z 53. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT 
ze dne 25. října 2022 

 
 

Přítomní členové RVH 

prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 

prof. Ing. Igor Jex, DrSc. 

prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. 

Ing. Lucie Jirotková 

prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 

prof. Ing. Jan Macek, DrSc. 

prof. Ing. Milena Pavlíková, PhD. 

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. 

Omluvení členové RVH 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA 

doc. Ing, Tomáš Pajdla, Ph.D. 

Přítomní hosté 

Mgr. Renáta Matoušková (tajemnice RVH ČVUT) 

Ing. Radek Holý, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 



 

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ 
 
 
 
 
 

 
 

 
JUGOSLÁVSKÝCH PATYZÁNŮ 

1580/3 

160 00 PRAHA 6 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

+420 224 353 683 

RENATA.MATOUSKOVA@CVUT.CZ 

WWW.CVUT.CZ 

 

IČO 68407700 | DIČ  CZ68407700 

BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6 

Č . Ú. 19-5504780277/0100 

 

Pořad jednání:  

1) Schválení programu zasedání. 

a) prof. Ing. Hájek, CSc. představil program jednání. 

b) RVH schválila program jednání. 

 

2) Schválení zápisu z jednání RVH ze dne 11. října 2022 

a) Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. představil zápis z jednání. 

b) RVH schválila zápis z jednání. 

 

3) Informace rektora. 

 

4) Projednání kontrolní zprávy o celkovém personálním zabezpečení bakalářského 

studijního programu Fyzioterapie.  

a) V rámci personálního zajištění byl prodiskutován způsob vysvětlení pozice 

pana profesora Dylevského. Dle doc. Ing. Hozmana. Ph.D. splňuje způsob 

vysvětlení požadavky Národního akreditačního úřadu. 

b) RVH ČVUT souhlasně projednala zprávu o celkovém personálním 

zabezpečení bakalářského studijního programu Fyzioterapie. 

 

5) Schválení magisterského studijního programu Budovy a prostředí. 

a) Předseda hodnoticí komise prof. Ing. Jakovenko, Ph.D. představil hodnoticí 

zprávu, ve které vyzval garanta studijního programu k předložení kontrolní 

zprávy, jež by vysvětlila vypořádání se s dílčími nedostatky v akreditačním 

spise. 

b) Během schvalování programu byla navržena nová formulace „Návrhu 

předsedy na usnesení Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT“, která je součástí 

Hodnoticí zprávy předsedy dočasné pracovní komise.  

c) Prof. Ing. Tvrdík, CSc. navrhl, aby došlo k zajištění přístupu do systému KOS 

pro členy RVH kvůli přístupu k informacím ohledně studijních programů a 

předmětů. Dle prof. Ing. Jiráska, DrSc. by akreditační spisy měly být úplné a 

není tak třeba vyhledávat další informace. Prof. Ing. Jakovenko, Ph.D. doplnil, 

že nedostatek informací v akreditačním spisu by měl řešit předkladatel, ale 

neměl by je dohledávat předseda sám.  

d) Doc. Ing. Janoušek, Ph.D. upozornil, aby pojmy v oddíle Hodnoticí zprávy 

předsedy „Odůvodnění návrhu předsedy dočasné pracovní komise a 

doporučení pro realizaci studijního programu“ byly správně zformulovány 

dle Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. O standardech pro akreditaci ve vysokém 

školství. Doplnil také, zda by ČVUT neměla používat Hodnoticí zprávu komise 

namísto Hodnoticí zprávy předsedy komise během hodnocení akreditačních 

spisů studijních programů v rámci Institucionální akreditace. Konečná zpráva 

by měla být na základě celé komise nejen na stanovisku předsedy. Dle 
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prorektora Holého předseda komise vyhodnocuje zprávy jednotlivých členů 

komise, a poté se přikloní nebo nepřikloní k jejich stanoviskům a vyhodnotí 

závěr. Dle návrhu doc. Ing. Janouška, Ph.D. a prof. Ing. Tvrdíka, CSc. by ale 

měla vzniknout ještě další zpráva, která by reflektovala stanoviska členů 

hodnoticí komise, ke které by se poté vyjádřil předseda. V případě, že by 

nedošlo k vytvoření dvou zpráv, měla by ale konečná zpráva reflektovat 

stanoviska všech členů hodnoticí komise. V případě, že by nedošlo 

k jednotnému stanovisku členů, by bylo možné přenést konečné stanovisko 

na RVH, která poté rozhodne. Prof. Ing. Petr Hájek CSc., navrhl., aby se do 

současné Hodnoticí zprávy předsedy přidal další odstavec, který by uváděl 

stanoviska všech členů komise a v dalším odstavci vydá předseda své vlastní 

stanovisko. Konečná hodnoticí zpráva tak bude zprávou celé dočasné 

pracovní komise uvádějící stanoviska členů komise a samostatné stanovisko 

předsedy. Pro další hodnocení studijních programů dojde k úpravě 

hodnoticích formulářů, které již budou obsahovat odstavec, jež bude 

reflektovat stanoviska všech členů hodnoticí komise.  

e) Prof. Ing. Jirásek, DrSc. upozornil na termín 30. 09. 2023, který byl vyžadován 

pro podání kontrolní zprávy k akreditačnímu spisu ohledně vypořádání se 

s dílčími nedostatky. Prof. Ing. Hájek. CSc. navrhl zkrácení termínu pro zaslání 

na RVH nejpozději do 31. 05. 2023.  

f) RVH ČVUT uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. RVH 

ČVUT požaduje, aby fakulta předložil kontrolní zprávu do 31.05.2023 

prokazující vypořádání se s dílčími nedostatky akreditačního spisu studijního 

programu, jež jsou uvedeny v dílčích zprávách jednotlivých hodnotitelů. 

 

Hlasování:  

pro proti zdrželi se 

11 0 0 

 

6) Schválení magisterského studijního programu Buildings and Environment. 

a) RVH ČVUT zkrátila termín pro podání kontrolní zprávy navržený předsedou 

komise prof. Ing. Jakovenkem, Ph.D. z 30. 09. 2023 na 31. 05. 2023. Ke 

studijnímu programu nebyly žádné další připomínky. 

b) RVH ČVUT uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. RVH 

ČVUT požaduje, aby fakulta předložil kontrolní zprávu do 31.05.2023 

prokazující vypořádání se s dílčími nedostatky akreditačního spisu studijního 

programu, jež jsou uvedeny v dílčích zprávách jednotlivých hodnotitelů. 

 

Hlasování:  

pro proti zdrželi se 

11 0 0 
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7) Schválení magisterského studijního programu Civil Engineering. 

a) RVH ČVUT zkrátila termín pro podání kontrolní zprávy navržený předsedou 

komise prof. Ing. Jakovenkem, Ph.D. z 30. 09. 2023 na 31. 05. 2023. Ke 

studijnímu programu nebyly žádné další připomínky. 

b) RVH ČVUT uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. RVH 

ČVUT požaduje, aby fakulta předložil kontrolní zprávu do 31.05.2023 

prokazující vypořádání se s dílčími nedostatky akreditačního spisu studijního 

programu, jež jsou uvedeny v dílčích zprávách jednotlivých hodnotitelů. 

 

Hlasování:  

pro proti zdrželi se 

11 0 0 

 

 

8) Schválení magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby. 

a) RVH ČVUT zkrátila termín pro podání kontrolní zprávy navržený předsedou 

komise prof. Ing. Jakovenkem, Ph.D. z 30. 09. 2023 na 31. 05. 2023. Ke 

studijnímu programu nebyly žádné další připomínky. 

b) RVH ČVUT uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. RVH 

ČVUT požaduje, aby fakulta předložil kontrolní zprávu do 31.05.2023 

prokazující vypořádání se s dílčími nedostatky akreditačního spisu studijního 

programu, jež jsou uvedeny v dílčích zprávách jednotlivých hodnotitelů. 

 

Hlasování:  

pro proti zdrželi se 

11 0 0 

 

 

9) Schválení magistrského studijního programu Stavební inženýrství – materiály a 

diagnostika staveb. 

 

a) Ke studijnímu programu nebyla žádná připomínka 

b) RVH ČVUT uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 

 

Hlasování:  

pro proti zdrželi se 

11 0 0 
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10) Schválení magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a 

dopravní stavby. 

 

a) V souladu s posledním jednáním RVH došlo k pozastavení procesu hodnocení 

studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, 

aby došlo k výměně garanta předmětu Silniční stavby 4D. Po výměně garantů 

došlo k obnovení procesu hodnocení. Změnové dokumenty jsou součástí 

akreditačního spisu. 

b) Ke studijnímu programu nebyly žádné další připomínky. 

 

Hlasování:  

pro proti zdrželi se 

11 0 0 

 

 

11) Schválení magisterského studijního programu Stavitelství – příprava, realizace a provoz 

staveb. 

 

a) Ke studijnímu programu nebyla žádná připomínka 

b) RVH ČVUT uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let. 

 

Hlasování:  

pro proti zdrželi se 

11 0 0 

 

12) Různé. 

a) Další schůze RVH se budou konat 15.11. a 6.12. 


