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Zápis z jednání  
Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice  

ze dne 9. března 2020 
 
 
Místo a čas konání: 4. NP budova Rektorátu, Stavařov, 13:00  
 
Přítomni: z 9 členů rady přítomno 9 a tajemnice rady Mgr. Michaela Jansová  
  
 
 
č. j.: akred/0007/20 
 
 

Program jednání: 
 
1. Zahájení.  

2. Projednání předloženého návrhu Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality 2019. 

3. Projednání změny garanta studijního oboru Dopravní prostředky Dopravní fakulty Jana 
Pernera. 

4. Posouzení kontrolní zprávy SP v rámci vnitřní akreditace.  

5. Různé.  

6. Závěr.  

 
 
1. Zahájení. 

 
Předseda prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. přivítal přítomné členy RVH, které seznámil 
s předloženým programem a dal o něm hlasovat. Program zasedání byl schválen. Zasedání 
bylo zahájeno. Na začátku jednání předseda uvítal Ing. Petra Bělinu, Ph.D., který z pozice 
nového předsedy Akademického senátu UPa se stal zároveň i novým členem Rady pro vnitřní 
hodnocení UPa. 
 
 
2. Projednání návrhu Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality. 

Prof. Molková informovala o přípravě Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za 
rok 2019. Návrh Dodatku bude k dispozici členům RVH k připomínkám v korekčním režimu 
na uložišti Sharepoint. Prof. Molková zároveň vyzvala přítomné členy k zaslání věcných 
připomínek k předloženému návrhu Dodatku, tak aby mohl být projednán na příštím zasedání 
RVH dne 6. dubna 2020. Poté bude dodatek postoupen k projednání a schválení dalším 
grémiím UPa. 
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3. Projednání změny garanta studijního oboru Dopravní prostředky Dopravní fakulty 
Jana Pernera. 

Předseda seznámil přítomné s žádostí DFJP o projednání a schválení změny garanta 
bakalářského studijního programu Dopravní prostředky, studijního oboru Dopravní technika a 
spoje Dopravní fakulty Jana Pernera a s důvody změny a představil nově navrhovaného 
garanta studijního oboru Ing. Tomáše Michálka, Ph.D. Proběhla diskuze. Poté předseda 
nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění: 

Návrh usnesení k bodu 3: 
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice projednala a bere na vědomí předloženou 
změnu garanta studijních oboru Dopravní fakulty Jana Pernera.  

Hlasování: Souhlas: 9. Zdržel se hlasování: 0. Proti: 0. Návrh usnesení byl přijat. 

 

4. Informace o přijaté kontrolní zprávě NMgr. studijního programu Informatika a 
systémové inženýrství a NMgr. studijního programu Informatics and System 
Engineering Fakulty ekonomicko-správní v rámci vnitřní akreditace.  

Doc. Cakl informoval o přijaté KZ Fakulty ekonomicko-správní. Zpráva byla vrácena fakultě 
k doplnění a její projednávání ještě není uzavřeno. KZ bude projednána na příštím 
plánovaném zasedání RVH 6. dubna 2020 po vyjádření zpravodaje a předsedy odborné 
komise. Na základě dosavadních zkušeností s posuzováním KZ byl připraven návrh na 
Opatření rektora: Postup pro provádění změn ve studijních programů v průběhu jeho 
uskutečňování a pro zpracování kontrolních zpráv, které upravuje a specifikuje postup 
přípravy a zasílání KZ. Návrh Opatření rektora je přílohou zápisu. Členové RVH jsou žádáni 
o připomínky. K bodu programu byla vedena rozsáhlá diskuze.  

 
5. Různé. 

a) Doc. Cakl informoval o účasti své a Ing. Běliny na semináři NAÚ, který se uskutečnil 
5. března 2020 na MŠMT. Semináře se zúčastnili zástupci rad vnitřního hodnocení 
vysokých škol. Doc. Cakl avizoval plánované kontroly NAÚ na vysokých školách 
s institucionální akreditací, informoval o sumárních statistikách činnosti NAÚ a o 
informačních povinnostech jednotlivých vysokých škol. Dále byly diskutovány 
dosavadní zkušenosti s hodnotiteli. Doc. Cakl navrhl prověřit dosavadní zkušenosti 
s hodnotiteli NAÚ z Univerzity Pardubice.  

b) Doc. Cakl seznámil přítomné s plánovanou revizí vnitřních předpisů a norem, které 
budou upraveny na základě dosavadních zkušeností s nastaveným systémem kvality. 
Návrhy úprav budou zaslány členům RVH k připomínkám a k diskuzi. Avizované 
úpravy se týkají následujících vnitřních norem: Akreditační řád UPa, Jednací řád 
RVH, Opatření rektora č. 1/2017 Postup při podávání žádostí o akreditaci studijního 
programu, její rozšíření či prodloužení doby platnosti. 
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6. Závěr. 

Předseda poděkoval všem za účast, informoval o termínu příštího zasedání RVH, které se 
uskuteční 6. dubna 2020 a ukončil zasedání.  

 

 

Pardubice dne 9. března 2020 

 

 

 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  

předseda Rady pro vnitřní hodnocení  
Univerzity Pardubice 

 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Michaela Jansová 
tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení UPa 
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