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Zápis z jednání Rady studijních programů FChT č. 1 

ze dne 2. 5. 2018 

 

č.j.: sfcht/140/18 

 

Přítomni:  

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Černošek, 

CSc., doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D., doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D., doc. Ing. Jan Fischer, 

CSc., doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D., doc. Ing.  Aleš Imramovský, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk 

Jalový, Ph.D., prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., doc. Mgr. Roman 

Kanďár, Ph.D., doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., prof. Ing. Petr 

Němec, Ph.D., prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., prof. Ing. Petra 

Šulcová, Ph.D., doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D., Ing. David Veselý, Ph.D. 

 

Omluveni:  

prof. Ing. Petr Mošner, Dr., prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. 

 

Program jednání: 

1. Jmenování předsedy, místopředsedy a členů Rady studijních programů (dále jen „RSP“) 

FChT  

2. Činnost RSP FChT 

3. Platná legislativa 

 

1. Jmenování předsedy, místopředsedy a členů Rady studijních programů FChT 
 

Děkan prof. Kalenda přivítal přítomné akademické pracovníky na 1. zasedání RSP FChT 

a podrobně seznámil s Opatřením rektora č. 2/2018 Zřízení Rad studijních programů fakulty 

a zaměření jejich činnosti. 

Děkan jmenoval předsedu RSP FChT, prof. Ing. Petra Němce, Ph.D., a místopředsedu RSP 

FChT, prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc., a předal jim jmenovací dekrety. Dále předal jmenovací 

dekrety jednotlivým členům RSP FChT. 

 

2. Činnost Rady studijních programů FChT 

 

Předseda prof. Němec seznámil přítomné s činností RSP FChT. Dle článku 3 (1) Opatření 

rektora č. 2/2018 RSP FChT zejména: 

 

a) vyjadřuje se k návrhům žádostí o novou akreditaci studijního programu, prodloužení platnosti 

akreditace nebo rozšíření akreditace,  

b) vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů,  

c) vyjadřuje se k obsahu a rozsahu státních závěrečných zkoušek,  

d) vyjadřuje se k tematickým okruhům státních závěrečných zkoušek,  

e) vyjadřuje se ke složení zkušebních komisí pro státní závěrečnou zkoušku,  

f)  sleduje soulad uskutečňovaných studijních programů s platnou akreditací,  

g) sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů,  

h) sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních programů a zohledňování výsledků anket 

a hodnocení,  

i) projednává podněty a návrhy garantů studijních programů, garantů specializací, garantů 

předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků. 

 

Podal podrobnou informaci o praxi k jednotlivým ustanovením Opatření rektora č. 2/2018.  
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Pokud nebude stanoveno jinak, bod a) a bod e) článku 3 (1) bude na FChT realizován 

hlasováním „per rollam“. K bodu e) se bude RSP FChT vyjadřovat dvakrát ročně, 

a to pravděpodobně v květnu a v červenci, zprávu obdrží členové RSP FChT e-mailem.  

Body b) až h) (kromě bodu e)) budou realizovány na základě zpráv, které garanti jednotlivých 

studijních programů/oborů předloží každý kalendářní rok k 1. 12.  

 

3. Platná legislativa  

 

Předseda prof. Němec seznámil přítomné s odkazem na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů a Opatření rektora č. 3/2017 Garanti studijních programů, garanti předmětů a činnost 

oborové rady doktorského studijního programu na Univerzitě Pardubice s informacemi 

týkajícími se garantů studijních programů. Prof. Němec dále informoval, že kromě výše 

uvedených legislativních norem je důležité se detailně seznámit i s dalšími dokumenty.  

Jedná se zejména o: 

Metodické materiály NAU č. 7/2017  

(https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/71-metodicke-materialy-pro-pripravu-a-

hodnoceni-zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu) 

Metodické materiály NAU  č. 8/2017  

(https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/79-doporucene-postupy-pro-pripravu-studijnich-

programu) 

Nařízení vlády č. 275/2016 Sb.  

(https://www.nauvs.cz/attachments/article/72/Narizeni_vlady_c_275_2016.pdf) 

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. 

(https://www.nauvs.cz/attachments/article/72/Narizeni_vlady_c_274_2016.pdf) 

Opatření rektora č. 1/2017 Postup při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, její 

rozšíření či prodloužení doby platnosti 

(https://zamestnanci.upce.cz/postup-pri-podavani-zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu-jeji-

rozsireni-ci-prodlouzeni-doby) 

 

Prof. Němec RSP FChT podrobně seznámil se zásadními body Metodického materiály NAU 

č. 7/2017, týkající se garantů studijních programů.  

 

Po krátké diskuzi prof. Němec poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 

 

Zapsala: Klára Zástěrová 

 

 

 

                                                       prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. 

              předseda RSP FChT 
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