
 

Zápis 

 

ze zasedání členů Rady studijních programů Fakulty restaurování  

ze dne 2. 4. 2019 (dále jen Rada) 
 

Přítomno 8 členů Rady: 

Ing. Karol Bayer, prof. PhDr. Petr Fidler, MgA. Ivan Kopáčik, Mgr. art. Luboš Machačko, 

PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., doc. Jakub Ďoubal, Ph.D., 

prof. Tomáš Lahoda, ak. mal. 

Omluven 1 člen: 

doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal.  

 

 

Na zasedání Rady dne 2. 4. 2019 byli členové seznámeni s aktualizovaným základním 

dokumentem „Opatření rektora č. 1/2019 - Rady studijních programů fakult a zaměření jejich 

činnosti“. Byl projednán stav přípravy žádosti o akreditaci doktorského studijního programu 

a rámec příprav žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu FR. 

Následně byl řešen přechod na nově akreditovaný bakalářský studijní program 

od akademického roku 2019/2020. Na závěr byly projednány náležitosti přijímacího řízení 

do bakalářského studijního programu v roce 2019 a forma a proces hodnocení studia studenty 

FR na konci akademického roku 2018/2019.   

Ke každému z projednávaných bodů Rada přijala usnesení: 

Usnesení Rady č. 1: Rada po svém projednání dne 2. 4. 2019 bere na vědomí postup a časový 

harmonogram přípravy žádosti o akreditaci doktorského studijního programu.  

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

Usnesení Rady č. 2: Rada po svém projednání dne 2. 4. 2019 podporuje záměr vedení 

Fakulty restaurování připravit žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního 

programu FR a předložit ji Radě pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice nejpozději do 

konce února 2020.  

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

Usnesení Rady č. 3: Rada po svém projednání dne 2. 4. 2019 souhlasí s verzováním 

a souběhem studijních programů bakalářského studia, tzn. od akademického roku 2019/2020 

budou na tomto stupni studia paralelně existovat stávající i nový studijní program. Ve 

stávajícím SP dostudují studenti přijatí do tohoto studijního programu v roce 2018 a dříve, 

v novém SP začnou studovat noví studenti 1. ročníku od akademického roku 2019/2020.  

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  



Usnesení Rady č. 4: Rada po svém projednání dne 2. 4. 2019 bere na vědomí vytvoření 

nových testů přijímacích zkoušek do bakalářského SP. Vlastní průběh těchto přijímacích 

zkoušek bude stejný jako v minulých letech.  

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

Usnesení Rady č. 5: Rada po svém projednání dne 2. 4. 2019 podporuje záměr vedení 

Fakulty restaurování uskutečnit hodnocení výuky mezi studenty za akad. rok 2018/2019 

a jeho formu vzešlou z konsenzu kolegia děkana. Výsledky hodnocení po jeho ukončení 

a zpracování budou členům Rady na vyžádání k dispozici k následnému projednání. 

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

 

 

Zapsala: Pavla Nováková 

Č.j.: 12/19, PID 414 554 

Kontrolu zápisu provedl: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., předseda Rady 


