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Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice
Zápis z jednání dne 12. března 2018

Místo konání: zasedací místnost rektora, budova rektorátu, 3.NP, Studentská 95, Pardubice.

Přítomni: z 9 členů rady přítomno 9, tajemnice rady Mgr. Michaela Jansová

č. j.: karek/0020/18

Program jednání:

1. Zahájení. 

2. Projednání nově předložených žádostí o akreditaci. 

3. Projednání návrhu seznamu externích hodnotitelů.

4. Opatření rektora č. 2/2018: Zřízení Rad studijních programů fakulty a zaměření jejich 
činnosti.

5. Diskuze zaměřená na dílčí postupy uplatňované při posuzování funkčnosti vnitřního 
systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy (v návaznosti na materiál NAÚ 
82/2017).   

6. Různé. 

7. 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.

2. Projednání nově předložených žádostí o akreditaci. 

2.1 Předseda požádal předsedkyni Humanitní, zdravotnické a umělecké odborné komise 
prof. PhDr. Milenu Lenderovou, PhD., aby přednesla svá závěrečná stanoviska k záměru
Filozofické fakulty podat žádost o akreditaci bakalářského akademického studijního 
programu Filosofie č. FF/2018/31/1, bakalářského akademického studijního programu
Anglický jazyk č. FF/2018/32/1 a bakalářského profesního studijního programu Německý 
jazyk pro odbornou praxi č. FF/2018/28/1. Prof. Lenderová se ujala slova a informovala 
přítomné členy, že materiály předložených žádostí byly řádně posouzeny v souladu s vnitřní 
legislativou UPa a doporučuje dle Opatření rektora č. 1/2017 čl. 5 odst. 7 k projednání na 
zasedání RVH. 

K bodu jednání předseda otevřel diskuzi, do které se zapojili ostatní členové rady. Poté nechal 
hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění:
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Návrh usnesení k bodu 2.1:
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice schvaluje záměr předložit žádost Fakulty 
filozofické o akreditaci bakalářského akademického studijního programu Filosofie č. 
FF/2018/31/1, bakalářského akademického studijního programu Anglický jazyk č. 
FF/2018/32/1 a bakalářského profesního studijního programu Německý jazyk pro odbornou 
praxi č. FF/2018/28/1 a d o p o r u č u j e  rektorovi předložit žádosti Národnímu 
akreditačnímu úřadu.

Hlasování: Všichni přítomni členové vyslovili souhlas. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 
z členů nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

2.2 Dále prof. Lenderová přednesla svá závěrečná stanoviska k záměru Filozofické fakulty
podat žádost o akreditaci doktorského studijního programu Religionistika č. FF/2018/23/1 a 
doktorského studijního programu Religionistika v anglickém jazyce č. FF/2018/24/1.
K předloženým materiálům proběhla rozsáhlá diskuze, do které se zapojili všichni členové 
RVH. Na základě této diskuze RVH požaduje rozšířit materiály o posudek externího 
hodnotitele. Žádosti budou poté znovu projednány na příštím zasedání.

Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění:

Návrh usnesení k bodu 2.2:
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice požaduje u žádosti Filozofické fakulty o 
akreditaci doktorského studijního programu Religionistika č. FF/2018/23/1 a doktorského 
studijního programu Religionistika v anglickém jazyce č. FF/2018/24/1 rozšířit materiály o 
posudek externího hodnotitele.

Hlasování: Všichni přítomni členové vyslovili souhlas. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 
z členů nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

2.3 Poté předseda předal slovo předsedovi Ekonomické odborné komise prof. Čapkovi, 
aby přednesl svá stanoviska k podaným žádostem o akreditaci. Prof. Čapek seznámil přítomné 
se závěrečným stanoviskem k záměru Dopravní fakulty Jana Pernera podat žádost o akreditaci 
habilitačního řízení a řízení k jmenování profesorem Technologie a management v dopravě 
č. DFJP/2018/42/1. Dle prof. Čapka byly předložené materiály řádně posouzeny v souladu 
s vnitřní legislativou UPa, materiály naplňují všechny standardy a doporučuje tedy dle 
Opatření rektora č. 1/2017 čl. 5 odst. 7 k projednání na zasedání RVH. 

K bodu jednání předseda otevřel diskuzi. K předloženému záměru nebyly žádné připomínky, 
proto předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění: 

Návrh usnesení k bodu 2.3:
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice schvaluje záměr předložit žádost Dopravní 
fakulty Jana Pernera habilitačního řízení a řízení k jmenování profesorem Technologie a 
management v dopravě č. DFJP/2018/42/1 a  d o p o r u č u j e  rektorovi předložit žádosti 
Národnímu akreditačnímu úřadu.



3

Hlasování: Všichni přítomni členové vyslovili souhlas. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 
z členů nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

2.4 Dále předseda Ekonomické odborné komise prof. Čapek seznámil přítomné se 
závěrečnými stanovisky k záměru Dopravní fakulty Jana Pernera podat žádost o akreditaci 
doktorského studijního programu Technologie a management v dopravě č. DFJP/2018/40/1 
a doktorského studijního programu Transport Technology and Management č. 
DFJP/2018/41/1. Předložené materiály byly řádně posouzeny v souladu s vnitřní legislativou 
UPa a naplňují všechny standardy, ale v návaznosti na podanou žádost o Institucionální 
akreditaci budou výše uvedené žádosti dále posuzovány v režimu vnitřní akreditace dle 
Opatření rektora č. 1/2017 čl. 5 odst. 3a. RVH doporučuje rozšířit materiály o posudek 
externího hodnotitele, aby proces hodnocení splňoval podmínky případné vnitřní akreditace 
na základě udělené Institucionální akreditace.

Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění:

Návrh usnesení k bodu 2.4:
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice doporučuje u žádosti Dopravní fakulty 
Jana Pernera doktorského studijního programu Technologie a management v dopravě č. 
DFJP/2018/40/1 a doktorského studijního programu Transport Technology and 
Management č. DFJP/2018/41/1 rozšířit materiály o posudek externího hodnotitele.

Hlasování: Všichni přítomni členové vyslovili souhlas. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 
z členů nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

3. Projednání návrhu seznamu externích hodnotitelů.

Předseda předložil členům RVH návrh seznamu externích hodnotitelů studijních programů 
Fakulty zdravotních studií k projednání a schválení. Prof. Fusek představil navržené
hodnotitele a proběhla diskuze k jednotlivým návrhům.
Předseda vyzval členy RVH o zaslání dalších návrhů seznamu dle vzorového formuláře do 
26. března 2018 tajemnici RVH. Prof. Molková doplnila, že v rámci spolupráce při řešení 
CRP mohou být do databáze zařazeni i hodnotitelé zaregistrovaní na partnerských
univerzitách. K bodu programu poté následovala diskuse, jak k přípravě seznamu a kvalifikaci 
hodnotitelů, tak i k nastavení systému odměňování hodnotitelů. Prof. Molková informovala, 
že se zvažuje vytvoření samostatné rozpočtové položky RVH v rámci rozpočtu UPa. 

Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění:

Návrh na usnesení k bodu 3:

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice projednala a schválila seznam externích 
hodnotitelů Fakulty zdravotních studií, viz příloha.
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Hlasování: Všichni přítomni členové vyslovili souhlas. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 
z členů nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

4. Opatření rektora č. 2/2018: Zřízení Rad studijních programů fakulty a zaměření 
jejich činnosti. 

Předseda předal slovo doc. Caklovi, který členy informoval o vydání Opatření rektora č. 
2/2018 Zřízení Rad studijních programů fakulty a zaměření jejich činnosti, do jehož přípravy 
byli členové RVH zapojeni. Prof. Molková doplnila, že ustanovení rad studijních programů 
na fakultách proběhne již do konce měsíce března. Předseda otevřel k bodu programu diskuzi, 
do které se zapojil prof. Fusek a zástupce studentů Ing. Šimon.

Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění:

Návrh na usnesení k bodu 4:

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice projednala a bere na vědomí Opatření 
rektora č. 2/2018: Zřízení Rad studijních programů fakulty a zaměření jejich činnosti.

Hlasování: Všichni přítomni členové vyslovili souhlas. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 
z členů nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

5. Diskuse zaměřená na dílčí postupy uplatňované při posuzování funkčnosti vnitřního 
systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy (v návaznosti na materiál NAÚ 
82/2017)   

Místopředseda doc. Cakl se ujal slova a vyzval členy k pečlivému prostudování materiálů a 
metodik NAÚ, které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. Doc. Cakl též apeloval na 
iniciování setkání se studenty a diskuzi se členy RVH o současných otázkách akreditací a 
zajišťování kvality na VŠ. Poté se ujal slova předseda prof. Málek, který informoval o 
aktuální situaci v implementaci systému zajišťování kvality. Jednalo se zejména o úpravách 
pracovních náplní vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení univerzity. Na závěr bodu 
jednání prof. Molková seznámila členy s aktualizací webových stránek v části Zajišťování 
kvality (vnější web) a v části Rada pro vnitřní hodnocení (vnitřní web). V této souvislosti 
RVH doporučuje rektorovi zveřejnění Zprávy o vnitřním hodnocení kvality Univerzity 
Pardubice na vnějším i vnitřním webu. Dále RVH schvaluje zveřejnění sebehodnotících zpráv
dle oblastí vzdělávání podaných v žádosti o Institucionální akreditaci na vnitřních stránkách
Rady pro vnitřní hodnocení. 

Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím znění:
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Návrh na usnesení k bodu 5:

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice projednala a schválila dílčí postupy 
uplatňované při posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality 
vysoké školy.

Hlasování: Všichni přítomni členové vyslovili souhlas. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 
z členů nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

6. Různé:  

Předseda informoval členy o obnovení činnosti Komise české konference rektorů pro přípravu 
a implementaci metodiky hodnocení výzkumu a vývoje 2017+. V této souvislosti předseda 
informoval o svém článku, který bude věnován hodnocení vědeckých výsledků a jejich vazby
na financování. Článek bude publikován v Chemických listech v dubnovém čísle 2018. 
Předseda avizoval, že hodnocení vědy a akreditace budou hlavním tématem plánovaného 
květnového výjezdního zasedání Kolegia rektora dne 14. 5. 2018. 

7. Závěr.

Předseda informoval o termínu příštího zasedání RVH, a to 9. 4. 2018, poté poděkoval všem 
za účast a ukončil zasedání. 

Příloha:
Seznam externích hodnotitelů Fakulty zdravotních studií

Pardubice dne 12. března 2018

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
předseda Rady pro vnitřní hodnocení UPa

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