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Zápis z jednání  

Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice  
ze dne 11. května 2020 

 
Místo a čas konání: video konference přes MS Teams, 13:00  
 
Přítomni: z 9 členů rady přítomno 8 a tajemnice rady Mgr. Michaela Jansová  
Omluven: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.  
 
 
Č. j.: akred/0008/20 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení.  

2. Informace o Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality 2019 a jeho finální 
podobě. 

3. Projednání kontrolní zprávy NMgr. studijního programu Informatika a systémové 
inženýrství a NMgr. studijního programu Informatics and System Engineering 
Fakulty ekonomicko-správní v rámci vnitřní akreditace. 

4. Projednání předloženého návrhu na externího hodnotitele studijních programů 
Fakulty zdravotnických studií. 

5. Informace o hodnocení vědy podle Metodiky 2017+. 

6. Různé.  

7. Závěr.  

 
 
 
1. Zahájení. 

 
Předseda, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., přivítal přítomné členy Rady pro vnitřní hodnocení 
Univerzity Pardubice (dále jen RVH UPa), které seznámil s předloženým programem a dal o 
něm hlasovat. Program zasedání byl schválen. Zasedání bylo zahájeno.  

 

 
2. Informace o Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality 2019 a jeho finální 
podobě. 

Předseda předal slovo prof. Molkové, která informovala přítomné o finálním zpracování 
Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2019, který RVH UPa schválila 
hlasováním per rollam 30. dubna 2020 a o jeho postoupení k projednání a schválení dalším 
grémiím UPa.  

  



 
 

2 
 

3. Projednání kontrolní zprávy NMgr. studijního programu Informatika a systémové 
inženýrství a NMgr. studijního programu Informatics and System Engineering Fakulty 
ekonomicko-správní v rámci vnitřní akreditace. 

Předseda předal slovo místopředsedovi doc. Caklovi, který přítomné seznámil s předloženými 
kontrolními zprávami Fakulty ekonomicko-správní a informoval o zpracování a naplnění 
požadavků RVH UPa v plném rozsahu, s čím souhlasí ve svém vyjádření také zpravodaj i 
předseda technické odborné komise prof. Kalenda. K bodu programu byla vedena diskuze. 

Poté předseda vyzval přítomné o přijetí návrhu usnesení hlasováním formou per rollam.  

 
4. Projednání předloženého návrhu na externího hodnotitele studijních programů 
Fakulty zdravotnických studií. 

Předseda předložil k projednání členům RVH UPa podaný návrh Fakulty zdravotnických 
studií na zařazení nového kandidáta na zařazení do databáze externích hodnotitelů UPa pro 
studijní programy pro oblast vzdělávání zdravotnické obory. Po diskusi předseda vyzval 
přítomné k tajnému hlasování a přijetí návrhu usnesení hlasováním formou per rollam. 
Protokol o výsledcích hlasování bude uložen v materiálech RVH.  

 
5. Informace o hodnocení vědy podle Metodiky 2017+. 

Předseda informoval přítomné o průběhu jednání Tripartity a hodnocení vědy podle 
připravené Metodiky 2017 + a zároveň poskytl členům RVH UPa protokol z projednání 
výsledků Hodnocení 18 podle M17+ a přílohu k protokolu Agregace oborového hodnocení 
výzkumu v Modulech 1 A 2. Předseda dále seznámil členy s reakcí ČKR a s reakcí Univerzity 
Pardubice k předloženému materiálu.  

Na závěr předseda seznámil přítomné s Citační analýzou „Citation Analysis of Scientific 
Publications of Czech Universities (2000 - 2019)“, který lze používat jako relevantní zdroj a 
poskytl odkaz na možnost stažení souboru zdarma. Soubor je k dispozici na webových 
stránkách: https://eshop.upce.cz/epub/9006107/citation-analysis-of-scientific-publications-of-
czech-universities-2000--2019. 

6. Různé. 

a) Prof. Molková otevřela diskuzi o zvýšení kvality vzdělávání a internacionalizaci u 
navazujících magisterských studijních programů, která se opírá o Nařízení vlády č. 
274/2017 o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Diskutované navrhované 
opatření spočívá v zakomponování do studijních plánů u navazujících magisterských 
studijních programů absolvování minimálně jednoho předmětu vyučovaného v cizím 
jazyce. K tomuto bodu byla vedena rozsáhlá diskuze, která bude pokračovat hlavním 
bodem programu na dalším jednání RVH UPa.  

b) Prof. Molková informovala přítomné o připravovaném protokolu o formální správnosti 
žádosti o akreditaci „Závěrečný protokol o posouzení formální správnosti žádosti o 
akreditaci“, který bude vyplňován při formální kontrole ze strany Oddělení vzdělávání 
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a po vyjádření ze strany předkladatele žádosti bude uložen do systému ISAK. 
Dokument bude užitečný nástroj kontroly v procesu hodnocení žádostí o akreditaci.  

 
7. Závěr. 

Předseda poděkoval všem za účast, informoval o termínu příštího zasedání RVH, které se 
uskuteční 8. června 2020 a ukončil zasedání.  

 

 

Pardubice dne 11. května 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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