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Zápis z 54. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT 
ze dne 15. listopadu 2022 

 
 
 
 
Přítomní členové RVH 
 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 
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. Josef Jíra, CSc. 
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. 
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA 
prof. Ing Jan Macek, DrSc. 
doc. Ing, Tomáš Pajdla, Ph.D. 
prof. Ing. Milena Pavlíková, PhD. 
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. 
 
 
Omluvení členové RVH 
Ing. Lucie Jirotková 
 
 
Přítomní hosté 
 
Mgr. Renáta Matoušková (tajemnice RVH ČVUT) 
Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor 
Ing. Michal Farník, předseda SKRVŠ 
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Pořad jednání: 

1) Schválení programu zasedání. 

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

b) RVH schválila program jednání. 
 

2) Schválení zápisu z jednání RVH ze dne 25. října 2022. 

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

b) RVH schválila zápis ze jednání. 
 

3) Informace rektora. 

a) Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. informoval o schůzce mezi vedením rektorátu, 

Elsou a CIPS na téma vylepšení psychologické pomoci studentům. Do příštího roku 

by vedení chtělo posílit kroky k lepšímu zajištění psychologické pomoci na 

univerzitě. Mezi ně patří zajištění psychologa na interní záležitosti a smlouvy s 

psychiatrem, který by mohl přednostně brát studenty z ČVUT. Dalším krokem je 

podpora Buddy programů pro lepší provázanost studentů a snížení psychické zátěže. 

Doc. Ing. Jiřím Hozmanem, Ph.D. byl navržen krizový záchranný záchyt složený z 

odborníků z FBMI, kteří by byli v kontaktu s CIPS a Elsou. Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 

upozornil na problematiku zajištění dostupnosti informací ohledně psychologické 

pomoci pro studenty. Dle pana rektora Petráčka budou tyto informace především na 

místech, kde se na univerzitě studenti pohybují nejvíce. Prof. Ing. Igorem Jexem DrSc. 

bylo navrženo školení, jak jednat v emociálně vypjatých situacích, kdy přijdou učitelé 

nebo zaměstnanci do kontaktu se studentem v psychických problémech. Univerzita 

nebude snižovat nároky, co je a není potřeba v rámci výuky, ale bude vytvářet 

podmínky, aby náročné studium bylo možné zvládnout.  

b) Rada pro vnitřní hodnocení bude v rozšířena na počet 18 členů. 

 

4) Diskuze o reformě doktorského studia 

a) Předseda SKRVŠ, Ing. Michla Farníka, informoval o novele vysokoškolského zákona, 

zejména o oblasti týkající se doktorského studia. 

b) Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. upozornil na potřebu reakce na dané změny 

s předstihem. Důležité před schválením novely tak bude připravit standardy pro 

školitele a přijímání nových studentů a zároveň udělat taková opatření, která 

pomohou tomu, aby studenti zůstávali v ČR. 

c) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. vyjádřil obavy, zda studentům nebude vadit snížení 

dostupnosti doktorského studia. Dle Ing. Farníka se snížením dostupnosti studia 

studenti počítají. Doc. Janoušek započal diskuzi ohledně úvazku doktorských 

studentů. Pokud má student doktorský úvazek, musí v rámci úvazku učit a odvádět 

další práce. Student by měl dle doc. Janouška ale především studovat a dělat vědu. 

Dle Ing. Farníka studenti chtějí kombinaci. Na některých fakultách dochází k vytížení 

studentů v rámci výuky, ale studenti za ni nedostávají zaplaceno, dostávají doktorské 



 
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 

 

stipendium, ale peníze za výuku již ne. Je potřeba vyhnout se této praxi, kdy student 

musí učit, ale nemůže se soustředit na své doktorské studium a výzkum. Studenti tak 

požadují vyjmutí povinnosti učit, kdy nebude potřeba vyučovat nařízena. 

V individuálním studijním plánu by měla být výuka, ale jen na 2 hodiny, pokud je 

něco navíc, měl by být student řádně ohodnocen. Doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. 

upozornil na to, že v rámci nové novely bude muset univerzita investovat více peněz 

do studentů. Ing. Farník doplnil, že bude možné zavést krácení stipendia, tedy že 

fakulta zaměstná studenta a stipendium se poté na základě jeho mzdy zkrátí. Je na 

každé univerzitě a fakultě k jakému kroku se rozhodne přiklonit. 

d) Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. poukázal na to, jak pracovat s ukazateli kvality v rámci 

nové novely. Dle Ing. Farníka tyto ukazatele ještě nejsou finální a Ministerstvo 

školství je bude chtít rozšiřovat. Pan rektor Petráček upozornil na riziko, že některé 

školy budou pouštět studenty, aby měly lepší míru úspěšnosti. Dle Ing. Farníka jsou v 

novele další aspekty, které by tento problém měly regulovat. Prof. Ing. Jan Macek 

DrSc. podotkl, že pro méně nadějné studenty bude možné přeřadit je na 

kombinované studium, kterého se novela netýká.  

e) Prof. Ing. Jiří Jakonevko Ph.D. se dotázal, zda novela zákona počítá i s dalšími 

formami zakončování studií. Dle Ing. Farníka bude zakončení studia na jednotlivých 

univerzitách, doktorská studia ale již nebudou muset být zakončena státní 

závěrečnou zkouškou, u magisterského studia nemusí být státní závěrečná zkouška a 

u bakalářských studií nemusí být závěrečná práce. Forma zakončení studia bude 

muset být navázána na akreditaci.  

f) Ing. Farník dále informoval, že v novele zákona se již nebude vyskytovat ekvivalent 

úvazku. Bude zapotřební již uvažovat o nastavení standardů pro školitele, aby měli 

studenti lepší podmínky pro ukončení studia v řádných termínech. 

 

5) Diskuze o nové struktuře Zprávy o vnitřním hodnocení za rok 2022. 

a) Ing. Radek Holý, Ph.D. předložil podklad pro zprávu, aby byly ukazatele a indikátory 

kvality. Dle prorektora Holého je třeba určit indikátory, aby bylo poté jasné, do 

jakého bodu škola došla, zapotřebí bude také stanovit, jak výpočet definovat. 

 

6) Diskuze nad revizí vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávání, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávání, tvůrčí a 

s nimi souvisejících činností ČVUT. 

a) Ing. Radek Holý, Ph.D. přednesl, že body ukazatelů by měly být provázány s vnitřním 

předpisem, který pak bude více přehledný.  
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7) Doplnění externího hodnotitele pro SP Scénické technologie 

a) Doplnění externího hodnotitele pro SP Scénické technologie proběhne formou per 

rollam. 
 

8) Různé 

a) Výjezdní zasedání v Kostelci nad Černými lesy proběhne 5.12. – 6.12.  


