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Článek 1  

Orgány a ustavení komise 

1. Komise pro vyhodnocování kvality vzdělávání (dále jen „komise“) je poradní orgán Akademického senátu Fakulty 

informačních technologií Českého vysokého učení v Praze (dále jen „AS FIT“) dle Jednacího řádu AS FIT, čl. 2, od. 

2, působící na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „FIT“). 

Tento dokument stanovuje vnitřní orgány komise a její pravomoci. 

2. V čele komise jsou předseda a místopředseda, které komise volí ze svých členů. Nebude-li rozhodnuto jinak, jsou 

předseda a místopředseda voleni do následujícího ustavujícího zasedání (po jmenování nových členů komise 

usnesením AS FIT), které svolává předseda AS FIT. 

3. Předseda a místopředseda se v případě potřeby zastupují. 

4. Komise má 5 členů, 3 z nich jsou jmenováni z řad akademických pracovníků a 2 z řad studentů. 

5. Funkční období členů komise je dvouleté. Členové komise z řad akademických pracovníků jsou jmenováni všichni 

současně, členové z řad studentů po polovinách, tedy každý rok jeden člen. 

6. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FIT, tedy i kandidát sám. K zařazení na kandidátku 

je nezbytný souhlas navrženého kandidáta, který lze poskytnout v listinné nebo v elektronické podobě. 

7. Kandidáti do komise předkládají v elektronické podobě předsedovi AS FIT kandidaturu obsahující zejména: 

a. jméno a příjmení kandidáta, 

b. charakteristiku kandidáta, zejména u studentů typ studijního programu a u akademických pracovníků 

slovní název jejich katedry, 

c. fakultní e-mailovou adresu kandidáta, 

d. krátký motivační dopis, proč chce být členem komise. 

8. Hlasování o jmenování jednotlivých kandidátů či odvolání členů komise probíhá ve formě usnesení AS FIT. 

9. Členství v komisi zaniká před uplynutím funkčního období: 

a. ztrátou příslušnosti člena k té části akademické obce FIT, za kterou byl do komise jmenován, 

b. vzdáním se mandátu. 

Článek 2  

Úkoly komise  

1. Hlavním úkolem komise je systematické vyhodnocování kvality vzdělávání na FIT skrze komunikaci se studenty a 

zaměstnanci FIT a analyzování výsledků Ankety ČVUT. Komise má za úkol výstupy z předmětové i nepředmětové 

Ankety analyzovat nejen pro jednotlivé semestry, ale i meziročně. 

2. Výstupem práce komise jsou doporučení, jak zlepšit kvalitu vzdělávání na FIT. Tato doporučení slouží jako 

podklady nejen pro AS FIT, ale i pro proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, vedoucí kateder a vyučující. 



Doporučení také mohou cílit i na samotnou Anketu ČVUT, aby lépe sloužila jako nástroj pro zpětnou vazbu. 

3. Úkolem komise je také poskytovat AS FIT podklady a doporučení pro projednávání a kontrolu činností stanovených 

v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT, čl. 15 odst. 5. 

4. Komise pravidelně zasílá předsedovi AS FIT soupis své činnosti za uplynulé období i s jednotlivými doporučeními, 

nejméně však jednou za semestr. Předseda AS FIT jej bez zbytečného odkladu předá ostatním členům AS FIT. 

Článek 3  

Zasedání komise 

1. Komise zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za semestr. Zasedání nejsou veřejná. 

2. Zasedání komise připravuje a svolává elektronickou poštou předseda komise. 

3. Komise může podávat doporučení, účastní-li se zasedání více než polovina všech jejích členů. 

4. Zápis o jednání obsahuje zejména datum a místo konání, listinu členů komise a dalších osob účastnících se zasedání, 

program a průběh jednání, plné znění doporučení a výsledky hlasování. 

5. Komise schvaluje zápis elektronicky bez zbytečného odkladu. Schválený zápis z jednání předseda nebo 

místopředseda pošle do pěti pracovních dnů od schválení předsedovi AS FIT. Předseda AS FIT jej bez zbytečného 

odkladu předá ostatním členům AS FIT. 

6. Doporučení z jednání komise předá předseda komise předsedovi AS FIT bez zbytečného odkladu elektronicky. 

7. Studenti, kteří jsou po navržení AS FIT členy Rady studijního programu, jsou zváni s hlasem poradním na všechna 

zasedání komise. 

Článek 4  

Přechodná ustanovení 

1. Při prvním jmenování členů komise AS FIT určí, který student je jmenován na dobu 1 roku, a který na dobu 2 let. 
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