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ZÁPIS   

ZE ZASEDÁNÍ  

RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY    

9. října 2018, 13:00 hodin 
budova H, rektorský salonek  

 
Přítomni: prof. Ing. Jan Váchal, CSc., prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., 
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ing. Jaroslav Staněk, DiS., Nikola Karasová  
 
Omluveni: doc. Ing. Marek Vochozka Ph.D., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Luděk Keist 
 
 
Body jednání: 
 

1. Jednání zahájil a řídil prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Seznámil přítomné členy Rady pro vnitřní hodnocení 

kvality (dále RVH) s programem 6. zasedání RVH a představil nového člena RVH Nikolu Karasovou.  

Dále upozornil, že z organizačních důvodů bude nejprve následovat projednání bodu 4., další sled 

programu již bude beze změn. 

  

2. Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. vyzval garanta připravovaného bakalářského studijního programu Lidské 

zdroje a personální management k představení záměru akreditovat tento studijní program. 

Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D., garant studijního programu, představil přítomným členům záměr 

Ústavu podnikové strategie akreditovat bakalářský studijní program Lidské zdroje a personální 

management a zodpověděl položené dotazy. 

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. seznámil přítomné se stanovisky  interních posuzovatelů k předloženému 

záměru, kdy všechna stanoviska byla kladná, a navrhl usnesení: 

RVH souhlasí s předloženým záměrem Ústavu podnikové strategie akreditovat bakalářský studijní 

program Lidské zdroje a personální management. Ukládá připravit akreditační žádost pro Národní 

akreditační úřad, která bude předložena k projednání RVH na jejím zasedání. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno. 

O závěrech RVH bude informován Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu podnikové strategie 

písemnou formou. 

  

3. Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. vyzval garanta připravovaného bakalářského studijního programu Business 

analytik k představení záměru akreditovat tento studijní program. 

Ing. Marek Vokoun, Ph.D., garant studijního programu, představil přítomným členům záměr Ústavu 

podnikové strategie akreditovat bakalářský studijní program Business analytik. 
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Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. seznámil přítomné se stanovisky  interních posuzovatelů k předloženému 

záměru a navrhl usnesení: 

RVH doporučuje u předloženého záměru Ústavu podnikové strategie na akreditaci bakalářského 

studijního programu Business analytik více rozpracovat uplatnění absolventa studijního programu. Do 

30 dnů ode dne doručení stanoviska RVH podá navrhovatel záměru zprávu o vypořádání doporučení 

dopisem k rukám předsedy RVH doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno. 

O závěrech RVH bude informován Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu podnikové strategie 

písemnou formou. 

 

4. Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. vyzval k představení záměru Ústavu podnikové strategie akreditovat 

navazující magisterský studijní program Ekonomika podniku a management v AJ.  

Ing. Jarmila Straková, Ph.D., zástupce vedoucího katedry, představila přítomným členům záměr 

Ústavu podnikové strategie akreditovat navazující magisterský studijní program Ekonomika podniku 

a management v AJ. 

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. seznámil přítomné se stanovisky  interních posuzovatelů k předloženému 

záměru a navrhl usnesení: 

RVH souhlasí s předloženým záměrem Ústavu podnikové strategie akreditovat navazující magisterský 

studijní program Ekonomika podniku a management v AJ. Ukládá připravit akreditační žádost pro 

Národní akreditační úřad, která bude předložena před odesláním k projednání na RVH. V žádosti 

budou zohledněny připomínky Národního akreditačního úřadu k podané akreditační žádosti 

Ekonomika podniku a management (v ČJ). 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno. 

O závěrech RVH bude informován Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu podnikové strategie 

písemnou formou. 

 

5. Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. vyzval garanta k představení záměru Ústavu podnikové strategie akreditovat 

bakalářský studijní program Marketing a management. 

Ing. Roman Švec, Ph.D., garant studijního programu, představil přítomným členům záměr Ústavu 

podnikové strategie akreditovat bakalářský studijní program Marketing a management. 

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. seznámil přítomné se stanovisky  interních posuzovatelů k předloženému 

záměru a navrhl usnesení: 

RVH souhlasí s předloženým záměrem Ústavu podnikové strategie akreditovat bakalářský studijní 

program Marketing a management s těmito výhradami: 1) personálně dořešit garanta studijního 

programu, neboť navrhovaný garant studijního programu Ing. Roman Švec, Ph.D. nesplňuje kritéria 

požadovaná Národním akreditačním úřadem 2) personálně zabezpečit ostatní profilující předměty u 

navrhovaného studijního programu akademickými pracovníky, kteří budou splňovat kritéria pro 
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akreditaci. Do 30 dnů ode dne doručení stanoviska RVH podá navrhovatel záměru zprávu o vypořádání 

výhrad RVH dopisem k rukám předsedy RVH doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D.  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno. 

O závěrech RVH bude informován Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu podnikové strategie 

písemnou formou. 

 

6. Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. vyzval garanta k představení záměru Ústavu podnikové strategie akreditovat 

bakalářský studijní program Učitelství odborných technických a ekonomických předmětů. 

Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., garant studijního programu, představil přítomným členům záměr Ústavu 

podnikové strategie akreditovat bakalářský studijní program Učitelství odborných technických a 

ekonomických předmětů. 

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. seznámil přítomné se stanovisky  interních posuzovatelů k předloženému 

záměru a navrhl usnesení: 

RVH souhlasí s předloženým záměrem Ústavu podnikové strategie akreditovat bakalářský studijní 

program Učitelství odborných technických a ekonomických předmětů s těmito výhradami: 1) 

navrhovaný garant studijního programu Ing. Daniel Kučerka, Ph.D. doloží na příslušném formuláři 

Národního akreditačního ústavu svou akreditabilitu, 2) personálně zabezpečit ostatní profilující 

předměty u navrhovaného studijního programu akademickými pracovníky splňujícími kritéria pro 

akreditaci, 3) dořešit navrhované specializace (Stavebnictví, Strojírenství, Doprava, Ekonomika), které 

jsou profesně diferencované s ohledem na personální možnosti katedry, 4) posoudit navrhovanou 

strukturu předmětů, kdy navrhovaný záměr neobsahuje základní teoretické předměty jak 

ekonomického tak technického zaměření, což je v rozporu s deklarovaným profilem absolventa, 5) 

zajistit odpovídající tvůrčí činnost v souladu s navrhovaným studijním programem. Do 30 dnů ode dne 

doručení stanoviska RVH podá navrhovatel záměru zprávu o vypořádání výhrad RVH dopisem k rukám 

předsedy RVH doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

Schváleno. 

O závěrech RVH bude informován Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu podnikové strategie 

písemnou formou. 

 

7. V souvislosti s připravenou žádostí Ústavu technicko-technologického o akreditaci magisterského 

studijního programu Logistika v prezenční a kombinované formě studia vyzval prof. Ing. Jan 

Váchal, CSc. k představení tohoto studijního programu. 

Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., garant studijního programu, seznámil přítomné s profesním CV 

garanta, personálním zabezpečením, náplní studia a tvůrčí činností zaměřenou na obor. 

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. seznámil přítomné se stanoviskem  externího posuzovatele předložené 

akreditační žádosti a navrhl usnesení: 

RVH schvaluje žádost Ústavu technicko-technologického o akreditaci magisterského studijního 

programu Logistika v prezenční a kombinované formě studia a souhlasí s postoupením žádosti 
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Národnímu akreditačnímu úřadu k projednání a vyjádření. RVH požaduje: 1) dokončit příslušné opory 

studijního programu a vložit je do Informačního systému VŠTE, 2) v žádosti ověřit správnost a 

funkčnost odkazu na aktuální verzi Organizačního řádu Ústavu technicko-technického, 3)  prověřit, zda 

je povinnou součástí žádosti uvedení finanční náročnosti studijního programu (t. j. standard 1. 4) a 

pokud ano, tak do žádosti doplnit. Do 7 dnů ode dne doručení stanoviska RVH podá předkladatel 

akreditační žádosti zprávu o vypořádání požadavku RVH dopisem k rukám předsedy RVH doc. Ing. 

Marka Vochozky, Ph.D.  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno. 

O závěrech RVH bude informován Ing. Vojtěch Stehel, prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost 

Ústavu technicko-technického, písemnou formou.  

 

8. Tajemnice RVH sdělila přítomným následující termíny zasedání RVH pro rok 2019: 

úterý 12. února 2019 od 13:00 hodin 

úterý 18. června 2019 od 13:00 hodin 

úterý 8. října 2019 od 13:00 hodin 

 

9. Členové RVH podpořili poznámku Ing. Jaroslava Staňka, DiS., o vhodnosti sjednocení kreditové 

náročnosti u základních předmětů společných pro různé obory. 

 

10. Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. ukončil jednání a poděkoval všem přítomným členům za aktivní účast.  

 

 

 
zapsala: Mgr. Eva Hynková    schválil: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.           

   tajemnice RVH       prorektor VŠTE  

 


