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Zápis z jednání
Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice 

ze dne 14. ledna 2019

Místo a čas konání: 2. NP budova UNIT, nám. Legií, 13:00

Přítomni: z 9 členů rady přítomno 7 a tajemnice rady Mgr. Michaela Jansová
Omluveni: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Ing. Pavel Šimon

č. j.: karek/0003/19

Program jednání:

1. Zahájení. 

2. Projednání předložené žádosti o akreditaci NAÚ Fakulty filozofické.

3. Různé. 

4. 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 předložené žádosti o akreditaci NAÚ pro SP Fakulty filozofické.

Předseda požádal předsedkyni Humanitní, zdravotnické a umělecké odborné komise prof. 
PhDr. Milenu Lenderovou, CSc., aby seznámila radu s projednáváním žádosti v rámci 
odborné komise a přednesla své závěrečné stanovisko k záměru Fakulty filozofické podat 
žádost o akreditaci akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu 
Sociální a kulturní antropologie č. FF/2018/75/1. Prof. Lenderová seznámila přítomné 
členy s materiály a informovala, že předložená žádost byla řádně posouzena v souladu 
s vnitřní legislativou UPa a doporučuje ji dle Opatření rektora č. 1/2017 čl. 5 odst. 7 
k projednání na zasedání RVH.

Předseda otevřel diskuzi, do které se zapojili všichni členové RVH. Diskuze byla vedena
převážně k personálnímu zabezpečení studijního programu a k zapojení akademických 
pracovníků do výuky. Poté předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu usnesení v následujícím 
znění:
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Návrh usnesení k bodu 2:
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice schvaluje záměr předložit žádost Fakulty 
filozofické o akreditaci akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu
Sociální a kulturní antropologie č. FF/2018/75/1 a d o p o r u č u j e  rektorovi postoupit 
žádost Národnímu akreditačnímu úřadu.

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

3. Různé.

3.1. Předseda informoval o formulační úpravě Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení 
Univerzity Pardubice o udělení vnitřní akreditace studijního programu akademicky 
zaměřenému bakalářskému a navazujícímu magisterskému studijnímu programu Analýza 
biologických materiálů č. FCHT/2018/71/1 a č. FCHT/2018/72/1 ze dne 10. prosince 2018. 

3.2. Předseda informoval o přípravě systémového opatření v ISAK, které umožní evidenci a 
kontrolu nápravných opatření dle schváleného postupu přijatého na zasedání RVH dne 10. 
prosince 2018. Dále informoval členy o přijatých nápravných opatření k dnešnímu dni, tj. 14. 
leden 2019:

3.3. Předseda informoval o splnění požadavku NAÚ na předložení kontrolní zprávy v termínu 
do 31. prosince 2018. Kontrolní zpráva byla odeslána na NAÚ dne 29. listopadu 2018. 

3.4. Předseda předal slovo místopředsedovi, který seznámil přítomné členy s požadavky na 
zpracování Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení a předložil návrh jeho obsahu a 
struktury (viz příloha zápisu). K tomuto tématu následovala rozsáhlá diskuze, do které se 
zapojili všichni přítomní členové.  Rada se shodla na přípravě v termínu, aby bylo možné 
Dodatek projednat a schválit odpovídajícími grémii v měsíci květnu společně s Výroční 
zprávou o činnosti za rok 2018. 

Fakulta Název studijního programu
Typ 
SP

FES

Ekonomika a management Bc.

Ekonomika a management NMgr.

Hospodářská politika a veřejná správa NMgr.

FEI Informační technologie NMgr.

DFJP
Dopravní prostředky a infrastruktura Ph.D.

Transport Means and Infrastructure Ph.D.

FChT

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu Bc.

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu NMgr.

Analýza biologických materiálů Bc.

Analýza biologických materiálů NMgr
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Poté se předseda omluvil a předčasně opustil zasedání. Slovo předal místopředsedovi, který 
pokračoval v jednání. 

3.5. Jednání pokračovalo diskuzí k oznamovací povinnosti univerzity vůči NAÚ o změnách 
při uskutečňování akreditovaných činností a k návrhu přijmout opatření pro nastavení 
vnitřního oznamovacího procesu. RVH se shodla na doporučení rektorovi, aby tato 
problematika byla ošetřena vnitřní normou (opatření rektora), která bude vycházet z 
metodického materiálu NAÚ č. 60/2017 a č. 77/2018 (viz příloha zápisu). 

3.6. Prof. Molková informovala přítomné členy, že vyzvala příslušné proděkany fakult, aby
předložili přehled plánovaných akreditací v roce 2019. Na základě toho bude pro RVH 
připraven rámcový harmonogram plánovaných projednávání žádostí o akreditaci studijních 
programů. 

3.7 Byly diskutovány dopady novely zákona o vysokých školách ze dne 16. srpna 2018, která 
s účinností od 31. srpna 2018 upravuje platnost akreditace „starých“ SP, které jsou 
akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu do 31. prosince 2024. Po tuto dobu 
zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory. Tato 
úprava umožňuje stávajícím studentům dostudování v těchto SP. Zákon neprodlužuje lhůtu 
pro přijímání nových uchazečů. Noví uchazeči budou po uplynutí platných lhůt přijímáni 
výhradně do nově akreditovaných SP. Diskuze byla vedena k výkladu této novely a nalezení 
vhodnému postupu univerzity v případě převodů studentů do nových SP. Tato problematika 
bude dále řešena s vedením fakult. 

4. Závěr.

Místopředseda poděkoval všem za účast, informoval o termínu příštího zasedání RVH, které 
se uskuteční 11. února 2019 a ukončil zasedání. 

Pardubice dne 14. ledna 2019

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

Univerzity Pardubice

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


		2019-01-20T15:42:33+0100




