
 

 

Zápis 

 

ze zasedání členů Rady studijních programů Fakulty restaurování  

ze dne 22. 5. 2018 
 

Přítomni: 

Ing. Karol Bayer, Josef Čoban, akad. mal., prof. PhDr. Petr Fidler, MgA. Ivan Kopáčik, 

PhDr. Tomáš Kupka, Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.,  

Omluven: 

doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal., Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., doc. Tomáš Lahoda, ak. mal. 

 

 

Dne 27. dubna 2018 jmenoval děkan Fakulty restaurování členy Rady studijních programů 

Fakulty restaurování (dále jen „Rada“), které vychází z Opatření rektora č. 2/2018 nabývající 

účinnosti dnem 12. 3. 2018. Předsedou Rady byl jmenován PhDr. Tomáš Kupka, který 

inicioval první zasedání členů Rady, místopředsedou Rady byl jmenován Mgr. art. Jakub 

Ďoubal, Ph.D. Předseda Rady na schůzce informoval kolegy o zaměření a činnosti Rady, 

četnosti svolávání, které jsou blíže specifikovány v Opatření rektora č. 2/2018. Z každého 

jednání rady bude pořízen zápis, za jehož zveřejnění zodpovídá sekretariát děkana fakulty. 

 

Na zasedání Rady byly dne 22. 5. 2018 projednány další dva body, které se týkaly formálních 

a obsahových náležitostí státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018, dále 

pak formy a procesu hodnocení studia studenty FR na konci akademického roku 2017/2018.   

 

Ke každému z projednávaných bodů Rada přijala usnesení: 

Usnesení Rady č. 1: Rada po svém projednání dne 22. 5. 2018 potvrzuje obsah i rozsah 

státních závěrečných zkoušek pro jarní a podzimní termín akad. roku 2017/2018 beze změn. 

výsledek hlasování – souhlasí: 6; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

Usnesení Rady č. 2: Rada po svém projednání dne 22. 5. 2018 podporuje záměr vedení 

Fakulty restaurování uskutečnit hodnocení výuky mezi studenty za akad. rok 2017/2018. 

Forma hodnocení výuky vzejde z konsenzu kolegia děkana, výsledky hodnocení po jeho 

ukončení a zpracování budou členům Rady k dispozici k následnému projednání. 

výsledek hlasování – souhlasí: 5; nesouhlasí: 1; zdržel se: 0  

 

Zapsala: Pavla Nováková 

Č.j.: 42/18, PID 400707 

Kontrolu zápisu provedl: PhDr. Tomáš Kupka, předseda Rady 


