
 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ STUDIJNÍHO 
PROGRAMU/OBORU RADOU PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP 
 

 

 
 
A Úvod, podklady a průběh hodnocení 
 

Výše uvedený studijní obor byl hodnocen v souladu s čl. 8 Pravidel systému zajišťování a vnitřního 

hodnocení kvality UJEP a v souvislosti s podáním žádosti o akreditaci návazného studijního programu v roce 

2018. Jako podklad pro hodnocení studijních oborů byla zpracována Vlastní hodnotící zpráva garantů studijních 

programů/oborů vč. statistické části, která byla dne 2. 2. 2018 rozeslána členům pracovní skupiny. Členové 

pracovní skupiny měli dále k dispozici údaje o studijních oborech akreditovaných na UJEP a o struktuře studijních 

oborů, které jsou dostupné na webových stránkách univerzity, jakož i další informace dostupné na webových 

stránkách FŽP UJEP. 

Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 14. 3. 2018 za účasti výše uvedených členů pracovní 

skupiny s výjimkou prof. Šálka, který je dlouhodobě služebně v zahraničí. Jednání se zúčastnil děkan FŽP dr. 

Neruda a garant oboru prof. Vráblíková, dále byla přítomna tajemnice RpVH Ing. Kovalová. 

V rámci jednání pracovní skupiny byl garantkou stručně představen hodnocený studijní obor. Garantka 

zdůraznila tradici a důležitost oboru. Proběhla diskuse, z níž vyplynuly závěry. 

 

  

Fakulta: Fakulta životního prostředí 

Studijní program/studijní obor: Revitalizace krajiny (3914T009)  – navazující magisterský  SO 

Garant studijního programu/oboru: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. 

Datum hodnocení: 14. března 2018 

Složení pracovní skupiny RpVH 

Předseda: prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.  

Členové: 

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. dr.h.c., CŽP UK Praha, obor životní prostředí 

prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. FÚ MFF UK, obor biofyzika 

 Ing. Jan Popelka, Ph.D. - proděkan pro rozvoj FŽP UJEP 

prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., FŽP ČZU Praha, obor životní prostředí 

Ing. Eliška Wildová, studentka doktorského studia 



B Závěry, shrnutí výsledků hodnocení a návrhy opatření 
 

 Pracovní skupina konstatuje některé silné stránky oboru, např. dobrá uplatnitelnost absolventů a jeho 
potřebnost. 

 Pracovní skupina doporučuje věnovat se v maximální míře personálnímu zabezpečení oboru, a to i 
s ohledem na vysoký věk klíčových pracovníků. 

 Pracovní skupina upozorňuje pro případnou akreditaci oboru na potřebu kvalitních výzkumných a 
publikačních aktivit s mezinárodním rozměrem. Toto by se mělo týkat vyváženě celého týmu 
zabezpečujícího daný obor. 

 Pracovní skupina doporučuje zdůraznit moderní výzkumné směry. 

 Pracovní skupina doporučuje přípravě budoucího materiálu pro akreditaci oboru věnovat daleko větší 
pozornost, musí být připraven výrazně lépe, než tomu je u dosavadní platné akreditace. Obor by měl být 
důkladně propracován po praktické i teoretické stránce. Problematika úzce souvisí s krajinnou ekologií a 
dalšími teoreticky dobře propracovanými obory, což by se mělo do tohoto oboru promítnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.      doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
  předseda pracovní skupiny                 předseda RpVH 


