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Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice
Zápis z jednání dne 9. října 2017

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

Přítomni: z 9 členů rady přítomno 8 členů, tajemnice rady Mgr. Michaela Jansová.
Omluveni: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

č. j.: karek/0101/17

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Projednání postupu při zpracování žádosti o institucionální akreditaci.
3. Příprava a zpracování Sebehodnotící zprávy a Zprávy o vnitřním hodnocení kvality.
4. Různé.
5. Závěr.

1. Zahájení.

Předseda prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. přivítal přítomné členy RVH, které seznámil
s předloženým programem. Program zasedání byl schválen. Zasedání bylo zahájeno.

V úvodu předseda avizoval, že je nezbytné zahájit přípravy na žádosti o institucionální akreditaci,
tak aby první institucionální akreditace mohla být podána již v první polovině příštího roku.
Pracovní termín pro podání žádosti byl stanoven na měsíc duben. V současné době stále probíhá 
diskuse, v jakých oblastech vzdělávání se žádost o institucionální akreditaci bude podávat. 

2. Projednání postupu při zpracování žádosti o institucionální akreditaci.

Předseda předal slovo prof. Molkové, aby seznámila přítomné se zákonnými požadavky pro 
zpracování žádosti o institucionální akreditaci. Ve své prezentaci prof. Molková interpretovala, 
jaké požadavky ukládá zákon, nařízení vlády a metodika NAÚ (č.: 274/2016, 275/2016, 25/2017, 
82/2017). Vysoká škola musí pro udělení institucionální akreditace splňovat následující nutné 
podmínky: naplnění standardů, zřízení Rady pro vnitřní hodnocení, mít pravidla a funkční systém 
zajišťování kvality a uskutečňovat nejméně 2 studijní programy alespoň po dobu 10 let, z toho 
alespoň 1 studijní program v navrhované v oblasti vzdělávání. Prezentace bude rozeslána členům 
RVH v příloze tohoto zápisu. 

K bodu programu následovala rozsáhlá diskuse.

3. Příprava a zpracování Sebehodnotící zprávy a Zprávy o vnitřním hodnocení kvality.

V návaznosti na předchozí bod programu prof. Molková pokračovala v prezentaci a představila 
členům RVH rámcovou strukturu a rozsah Sebehodnotící zprávy a Zprávy o vnitřním hodnocení 
kvality. Předseda doplnil prof. Molkovou a informoval, že toto téma bude hlavním bodem 
programu  na plánovaném výjezdním zasedání kolegia rektora 1.11 – 2. 11.  2017., kam budou 
pozváni i všichni členové RVH. Na závěr zdůraznil, že při zpracování těchto zpráv bude nutná 
součinnost a spolupráce fakult i všech útvarů napříč celou univerzitou.
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4. Různé.

Předseda předal prof. Lenderové jmenovací listy pro nové členy do odborné komise, které 
jmenovala RVH na posledním zasedání 11. 9. 2017 a zároveň ji pověřil jejich předáním.

Na základě podmětu ze strany prof. Čapka bude zorganizováno školení pro odborné komise RVH, 
na kterém budou seznámeni její členové s IS a s formuláři určené pro hodnotitele žádostí o 
akreditaci studijních programů.

Předseda RVH vyzval předsedy jednotlivých odborných komisí, aby jmenovali svého zástupce, 
kteří je budou ve funkci předsedy zastupovat v případě jejich nepřítomnosti, do příštího zasedání 
RVH, které se uskuteční 13. 11. 2017.

5. Závěr.

Předseda prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. na závěr poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

Pardubice dne 9. října 2017

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
předseda Rady pro vnitřní hodnocení UPa

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