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Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice
Zápis z jednání dne 11. září 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: prof. Ing. Josef Fusek, CSc.

č. j.: karek/0092/17

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Projednání návrhu náhradníků do odborných komisí RVH - hlasování.
3. Předání jmenovacích listin předsedům odborných komisí a pověření jejich předáním ostatním 

členům. 
4. Projednání postupu při zpracování žádosti o akreditaci, IT podpora, host: Ing. Ondřej Prusek, 

Ph.D. - prezentace softwaru.
5. Projednání navrhovaných Opatření rektora: 

5.1 Postup při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, její rozšíření či prodloužení 
doby platnosti,
5.2 Zamezení střetu zájmů při působení akademických pracovníků v orgánech Univerzity 
Pardubice. 

6. Různé: Schválení harmonogramu zasedání RVH.
7. Závěr.

1. Zahájení.

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

V úvodu předseda informoval o postupu jednotlivých vysokých škol a NAÚ při přípravě 
akreditací a schvalovacích postupů. Poté se vyjádřil k aktuální situaci na UPa a shrnul aktivity 
univerzity a jednotlivých fakult v průběhu letních měsíců. V souvislosti s tím konstatoval, že je 
nezbytné věnovat pozornost i institucionální akreditaci a urychlit přípravy tak, aby Univerzita 
Pardubice mohla žádost o první institucionální akreditace podat již v první polovině příštího roku.
V současné době probíhá diskuse o tom, v jakých oblastech vzdělávání se žádost o institucionální 
akreditaci bude podávat. 

2. Projednání návrhu náhradníků do odborných komisí RVH.

Vzhledem k personální změně na Filozofické fakultě (PaedDr. Monika Černá Ph.D.) a podání 
rezignace PhDr. Adama Horálka na členství ve Zdravotnické, humanitní a umělecké odborné
komisi RVH UPa předkládá předseda RVH, po projednání s děkanem FF a předsedkyní 
Zdravotnické, humanitní a umělecká komise, návrh nových členů do Zdravotnické, humanitní a 
umělecká odborné komise RVH UPa: 

Navrhovaní kandidáti: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
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Předseda požádal prof. PhDr. Milenu Lenderovou, CSc. o představení jednotlivých kandidátů a 
následně nechal tajně hlasovat o osobách a návrhu usnesení.

Návrh usnesení k bodu 2:

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice jmenuje PhDr. Biancu Beníškovou, Ph.D. a 
doc. Mgr. Pavla Panocha, Ph.D. členy Zdravotnické, humanitní a umělecké odborné komise RVH 
UPa.

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

3. Předání jmenovacích listin předsedům odborných komisí a pověření jejich předáním 
ostatním členům.

Předseda RVH předal připravené jmenovací listy pro členy odborných komisí jejím předsedům, 
které zároveň pověřil jejich předáním.

4. Projednání postupu při zpracování žádosti o akreditaci, IT podpora.

Host: Ing. Ondřej Prusek, Ph.D. - prezentace softwaru 

Předseda prof. Ludwig uvítal na zasedání RVH hosta Ing. Ondřeje Pruska, PhD., který představil 
členům RVH aplikaci, podporu pro zpracování a schvalování podaných žádostí o akreditaci na 
UPa. Základní grafický popis funkcionality aplikace je přílohou zápisu.

K prezentaci následovala diskuse, do které se zapojili všichni přítomní členové RVH. 
Místopředseda doc. Cakl navrhl představit software a seznámit s ním také členy odborných 
komisí, kteří budou se systémem rovněž pracovat. Termín školení nebyl zatím stanoven. Celkově 
byl software hodnocen jako přehledný a transparentní, což je v návaznosti na požadavky NAÚ 
hlavním kritériem. 

Návrh usnesení k bodu 4:
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice byla seznámena s připravovanou IT podporou
pro zpracovávání žádostí o akreditace SP na UPa a doporučuje jeho využívání při akreditačním 
řízení na UPa.

5. Projednání navrhovaných Opatření rektora: 

Předseda předložil k projednání a k připomínkám pracovní návrhy dvou opatření rektora a 
následně informoval, že po projednání v RVH budou materiály postoupeny k posouzení děkanům. 
Poté předal slovo doc. Caklovi, který členy detailně seznámil s jednotlivými materiály. Přitom 
zdůraznil, že obě opatření jsou operativní legislativou, která časem může přejít do standardních 
legislativních norem (vnitřní předpisy, směrnice).

Nejprve proběhla diskuse k opatření rektora 1/2017: Postup při podávání žádostí o akreditaci 
studijního programu, její rozšíření či prodloužení doby platnosti. Byly vyjasněny detaily a 
posloupnosti jednotlivých kroků při podávání návrhů žádostí o akreditace. V závěru členové 
diskutovali o oblastech vzdělávání, které jsou přílohou opatření rektora a navrhli rozšíření 
technické a přírodovědné oblasti vzdělávání o oblasti potravinářství, biologie, ekologie a 
životního prostředí a farmacie.

Poté místopředseda přítomné seznámil s další předloženou vnitřní normou, a to s návrhem 
opatření rektora 2/2017: Zamezení střetu zájmů při působení akademických pracovníků 
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v orgánech Univerzity Pardubice. Opatření řeší zejména některá specifika schvalovacích postupů 
při habilitačních a jmenovacích řízeních rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. K jednotlivým 
bodům opatření následovala diskuse a zazněly připomínky ke genderové vyváženosti dokumentu, 
konkrétně v čl. 2, bod 1. Navrženy byly i některé formulační změny. Předseda vyzval členy, aby 
všechny své připomínky zaslali místopředsedovi nebo tajemnici RVH k zapracování.  

Návrh usnesení k bodu 5:
Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice projednala návrh opatření rektora č 1/2017: 
Postup při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, její rozšíření či prodloužení doby 
platnosti a návrh opatření rektora č 2/2017: Zamezení střetu zájmů při působení akademických 
pracovníků v orgánech Univerzity Pardubice a doporučuje rektorovi vydat po projednání 
s děkany obě opatření jako závazné legislativní normy UPa.

6. Různé: 

Schválení harmonogramu zasedání RVH

Předseda RVH předložil členům návrh harmonogramu zasedání. Všichni členové s předběžným 
harmonogramem pro rok 2017 a 2018 souhlasili. Harmonogram je součástí zápisu - příloha č. 2

Návrh usnesení k bodu 6

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice projednala a schválila návrh předloženého 
harmonogramu zasedání RVH.

Stanovení zástupců předsedů odborných komisí

Předseda požádal předsedy jednotlivých odborných komisí, aby si určili svého zástupce, kteří je 
budou ve funkci předsedy v případě jejich nepřítomnosti zastupovat. Jména navrhovaných 
zástupců nahlásí předsedové odborných komisí tajemnici RVH.  

Informace o dalších připravovaných legislativních dokumentech

Předseda informoval o přípravě dalších dokumentů (Kodex dobré výzkumné praxe a opatření 
rektora č 3/2017: Garanti studijních programů, garanti předmětů a oborové rady na Univerzitě 
Pardubice), které budou po projednání s děkany rozeslány všem členům RVH k vyjádření a 
k připomínkám.

7. Závěr.

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

Pardubice dne 11. září 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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