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Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice
Zápis z jednání dne 2. května 2017

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

Přítomni: z 9 členů rady přítomno 7 členů, tajemnice rady Mgr. Michaela Jansová a host Mgr.
Lucie Kašková.

Omluveni: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., prof. Ing. Tatiana Molková, PhD.

č. j.: karek/0057/17

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Představení Rady pro vnitřní hodnocení: Legislativní požadavky na činnost RVH.

3. Projednání vnitřního předpisu: Pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice. 

4. Různé.

5. Závěr.

1. Zahájení.

Předseda Rady pro vnitřní hodnocení prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. přivítal přítomné členy a 
informoval o procesu navrhování členů rady, na základě kterého byli přítomní členové jmenování.

Na základě vysokoškolského zákona je členem rady vždy rektor a předseda akademického senátu, dále 
také místopředseda rady, kterého jmenuje rektor. Další členové jsou jmenováni na návrh rektora (2 
členové), akademického senátu (2 členové, z toho vždy 1 student) a vědecké rady (2 členové). Na 
základě toho jmenoval rektor členy následovně: prof. Molkovou a prof. Fuska., z návrhu 
akademického senátu UPa studenta Ing. Vnenka a prof. Lenderovou, z návrhu Vědecké rady UPa dále 
prof. Kalendu a prof. Čapka. Do funkce místopředsedy byl jmenován doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Následně předal předseda prof. Ludwig každému členovi jmenovací dekret osvědčující členství v 
Radě pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.

2. Představení Rady pro vnitřní hodnocení: Legislativní požadavky na činnost RVH.

Předseda prof. Ludwig seznámil členy s činností rady a předal slovo místopředsedovi doc. Caklovi, 
který se ujal prezentace legislativních požadavků na fungování RVH UPa a seznámil přítomné s jejími 
kompetencemi. Během své prezentace informoval také o novém principu akreditací a fungování 
Národního akreditačního úřadu.

V závěru místopředseda doc. Cakl informoval o probíhajících diskusích na jednotlivých fakultách UPa 
týkajících se metodiky tvorby studijních programů dle požadavků zákona a Národního akreditačního 
úřadu.
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Prezentace doc. Cakla je přílohou zápisu.

3. Projednání vnitřního předpisu: Pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice. 

Předseda prof. Ludwig stručně představil návrh nového vnitřního předpisu Pravidla systému 
zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice
a otevřel diskusi.

Následně nechal hlasovat o tomto usnesení:

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice v souladu s § 12a, odst. 4, písm. a) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, projednala a schvaluje návrh Pravidel systému 
zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity 
Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 7 ANO, 0 NE, NIKDO SE NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ.

Všichni přítomni vyslovili souhlas. Návrh byl přijat. 

4. Různé.

Předseda prof. Ludwig odkázal na právě schválený Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UPa, na 
základě kterého zřizuje rada odborné komise a pracovní skupiny a vyzval přítomné členy k podávání 
návrhů na předsedy odborných komisí (3 komise, každá komise o 7 členech, předsedou komise vždy 
člen rady pro vnitřní hodnocení).

V rámci bodu různé proběhla diskuse týkající se příprav akreditací, zejména institucionálních, do které 
se zapojil prof. Fusek a prof. Kalenda. 

5. Závěr.

Předseda prof. Ludwig na závěr poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

Pardubice dne 2. květen 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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