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ZÁPIS   

ZE ZASEDÁNÍ  

RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY    

20. června 2018, 13:00 hodin 
budova H, rektorský salonek  

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

1. Jednání zahájil a řídil předseda RVH doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D. (dále předseda RVH). Seznámil 

přítomné členy Rady pro vnitřní hodnocení kvality (dále RVH) s programem 5. zasedání RVH.  

S poukazem na posléze projednávané body programu schvalování akreditačních žádostí se zmínil o 

oslovení externích hodnotitelů s žádostí o jejich posudky připravených akreditačních žádostí a 

předeslal, že závěry těchto posudků budou nedílnou součástí diskuse u jednotlivých žádostí. 

Připomněl také aktuální problematiku dostudování studentů ve stávajících studijních oborech a jejich 

případného převedení do nových studijních programů. Upozornil dále, že ministr školství již na tuto 

problematiku reagoval předložením novely zákona o vysokých školách Poslanecké sněmovně, která 

počítá s prodloužením již existujících studijních oborů až do roku 2024. 

  

2. Předseda RVH představil nového člena RVH Ing. Jaroslava Staňka, DiS., a předal mu jmenovací dekret 

RVH. 

 

3. Předseda RVH vyzval garanta připravovaného navazujícího magisterského studijního programu 

Konstrukce staveb k představení záměru Ústavu technicko-technologického akreditovat tento studijní 

program.  

Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka představil přítomným členům záměr akreditovat studijní program 

Konstrukce staveb a zodpověděl položené dotazy. 

Poté předseda RVH seznámil přítomné členy RVH se stanovisky členů vedení VŠTE k předloženému 

záměru, kdy všechna tato stanoviska vyjadřovala souhlas se záměrem.  

Záměr akreditovat navazující magisterský studijní program Konstrukce staveb byl po projednání a 

diskusi RVH schválen. 

SCHVÁLENO:   PRO:  7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

O výsledku projednání bude informován Ing. Vojtěch Stehel, prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí 

činnost Ústavu technicko-technického, prostřednictvím písemného stanoviska RVH. 
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4. V souvislosti s připravenou žádostí Ústavu technicko-technologického o akreditaci bakalářského 

studijního programu Pozemní stavby vyzval předseda RVH k představení tohoto studijního programu. 

Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, seznámil přítomné s personálním zabezpečením, náplní studia a tvůrčí 

činností zaměřenou na obor a zodpověděl položené dotazy. Na základě následné diskuse  RVH 

rozhodla o vydání usnesení s výhradou. 

Usnesení: 

RVH tímto souhlasí s předložením žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Pozemní 

stavby Ústavu technicko-technologického Národnímu akreditačnímu ústavu s výhradou: 

1. Provede se výměna garanta studijního programu. 

Garantem studijního programu bude Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (místo nyní uváděného garanta 

prof. Ing. Ingrid Juhásové Šenitkové, CSc.,). 

2. Provede se revize personálního zabezpečení. 

a) Z hlediska věku 

- pokud je garantem předmětu akademický pracovník vyššího věku, je požadavek uvedení 

také dalšího, pokračujícího, garanta (např. u předmětu Zatížení konstrukcí). 

b) Z hlediska trvání pracovního poměru 

- je nutné zajistit prodloužení pracovního poměru u těch akademických pracovníků, jejichž 

pracovní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a která vyprší v roce 2019. 

3. Provede se formální kontrola akreditační žádosti a odstranění nalezených chyb. 

4. Provede se kontrola duplicity v některých předmětech, respektive tématech. 

Vypořádání výhrady odešle Ing. Stehel dopisem k rukám rektorovi VŠTE doc. Ing. Marku Vochozkovi, 

Ph.D. 

SCHVÁLENO:   PRO:  7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

O výsledku schválení žádosti akreditovat bakalářský studijní program Pozemní stavby bude 

informován Ing. Vojtěch Stehel, prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost Ústavu technicko-

technického, prostřednictvím písemného stanoviska RVH. 

 

5. V souvislosti s připravenou žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu Strojírenství Ústavu 

technicko-technologického vyzval předseda RVH garanta tohoto studijního programu k jeho 

představení  

Doc. Ing. Ján Kmec, CSc. garant studijního programu, seznámil přítomné s profesním CV, personálním 

zabezpečením, podstatou a posláním programu a související tvůrčí činností. Po projednání a diskusi 

RVH vydala toto usnesení s připomínkou. 

Usnesení: 

RVH tímto souhlasí s předložením žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Strojírenství 

Ústavu technicko-technologického Národnímu akreditačnímu ústavu s připomínkou: 

1. Žádost bude dopracována dle připomínek externího hodnotitele. 

2. V žádosti se odstraní formální nedostatky a překlepy. 

SCHVÁLENO:   PRO:  7  PROTI:  0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 
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O výsledku schválení žádosti akreditovat bakalářský studijní program Strojírenství bude informován 

Ing. Vojtěch Stehel, prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost Ústavu technicko-technického, 

prostřednictvím písemného stanoviska RVH. 

 

6. V souvislosti s připravenou žádostí Ústavu technicko-technologického o akreditaci bakalářského 

studijního programu Technologie a řízení dopravy vyzval předseda RVH k představení tohoto 

studijního programu. 

Ing. Ondrej Stopka, PhD., vedoucí Katedry dopravy a logistiky, seznámil přítomné s profesním CV 

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

položené dotazy. Na základě následné diskuse  RVH rozhodla o vydání usnesení. 

Usnesení: 

RVH tímto doporučuje předložit žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Technologie a 

řízení dopravy Ústavu technicko-technologického Národnímu akreditačnímu ústavu. 

SCHVÁLENO:   PRO:  7  PROTI:  0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

O výsledku schválení žádosti akreditovat bakalářský studijní program Technologie a řízení dopravy 

bude informován Ing. Vojtěch Stehel, prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost Ústavu 

technicko-technického, prostřednictvím písemného stanoviska RVH. 

 

7. Předseda RVH zmínil termín příštího zasedání RVH 9. října 2018. 

 

8. Předseda RVH ukončil jednání a poděkoval všem přítomným členům za aktivní účast.  

 

 

 
zapsala: Mgr. Eva Hynková    schválil: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.        

   tajemnice RVH         předseda RVH  

 


