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   Č. j.: OU-31512/90-2018 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 9. dubna 2018 

 

Přítomni:  Lata, Jandačka, Honová, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Závacká, 

Labischová, Antonín, Chytil, Skýpala, Pánek, Malura 
 

Omluveni:   Drozd, Rossi 
 

Hosté: Šumberová, Papřok, Pumprová, Bogoczová, Málková, Raclavská, 

Černý, Kolář, Zapletalová, Kuzníková, Muryc, Gojová, Psík 
 

 

Zahájení zasedání: 16:00 hod. 
Konec zasedání:  19:00 hod. 

Jednání vedl:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH 
 

Předseda na úvod přivítal zástupce Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity 

na společném zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je 
Rada způsobilá k usnášení. 

 

1. Projednání části závěrů pracovních skupin RVH k akreditacím studijních 

programů Filozofické fakulty OU. 

Literární věda – teorie a dějiny národních literatur (Ph.D.): zpravodaj Malura, 

garant Málková. Program je postaven na komparativním aspektu studentů z ČR a 

SR, oba hodnotitelé hodnotí program pozitivně, splňuje všechna kritéria, oceňují 

personální zabezpečení a mezinárodní rozměr, oceňují tu koncepci na komparaci 

dvou národních literatur, využívá dispozice OU umístění mezi SK, PL a historií 

spojenou s německou komunitou. Doporučuje se zařadit do oborové rady jednoho 

člena pro německy psanou literaturu. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

Zdravotně-sociální péče (Bc.): zpravodaj Závacká, garant Kuzniková. Žádaný 

program, nemá moc prostor pro inovace, uplatnění absolventů je 100%, se 

zahraničím nemůžeme srovnávat, neboť sociální a zdravotnická péče je 

v zahraničí odlišná, nicméně je navázána spolupráce se zahraničními partnery. 
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Spis je již zaslán na MZd. a MPSV. Spis je celkově dobře zpracován, je tam 

předpoklad publikační činnosti. Připomínky jsou jen formálního charakteru. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Polská filologie (Bc. a NMGR.): zpravodaj Honová, garanti Muryc, Raclavská. 

Oba posudky (Bc. I NMgr.) jsou doporučující, programy jsou dostatečně 

personálně zabezpečeny. 

Doporučení pro další rozvoj: 

a) možnost zvážit dotace praktické výuky polského jazyka – garant preferuje 

nezvyšovat, neboť studenti mají dostatek konverzačních cvičení; 

b) není zřejmé, jakým způsobem u státnic bude prověřována znalost polského 

jazyka, když není součástí státnic písemný test – FF je připravena jazykový 

test do státní závěrečné zkoušky zařadit; 

c) kvantifikovat požadavky trhu práce a podle toho upravit počet přijímaných 

studentů – garant se domnívá, že kvantifikace trhu práce není v kompetenci 

FF a navrhuje počty studentů neměnit, zájem je stálý cca 10 studentů; 

d) u NMGR zvážit zařazení odborné stáže do nabídky povinných předmětů. 

Programy jsou za pracovní skupinou doporučeny ke schválení. 

Polský jazyk (Ph.D.): zpravodaj Honová, garant Raclavská. Obě stanoviska jsou 

doporučující, dobré personální zabezpečení kvalifikovanými odborníky, doporučení 

nejsou. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

Jazykovědná a srovnávací slavistika (Ph.D.): zpravodaj Honová, garant Málková. 

Tento studijní program je oběma hodnotiteli doporučen, reflektuje společenskou 

potřebu, je dobře personálně zabezpečen, doporučení nejsou. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

Latinský jazyk a kultura (Bc.): zpravodaj Honová, garant Pumprová. Stanoviska 

posudků jsou doporučující, tento program je dobře propracován, personální a 

technické zázemí je kvalitní. Doporučení jsou spíše obecného charakteru: dbát na 

spolehlivé ovládnutí latinského a českého jazyka, schopnost poradit si s texty, 
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provádění cvičení písemných textů, důsledné trvání na ovládnutí češtiny, kultivovaně 

se vyjadřovat. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

Latinský jazyk a kultura středověku (NMgr.): zpravodaj Honová, garant Pumrová. 

Posudky jsou zcela odlišné. Hodnotitelka Nechutová doporučuje a zdůrazňuje to, že 

tento program není zaměřen na klasickou latinu, ale na latinu středověkou a tím se 

vymyká obdobným studijním programů na jiných univerzitách. Hodnotitelka Radová 

uvádí, že tento obor se podobá programům na UK a MUNI a při současném zájmu o 

tento obor zpochybňuje naplnění tohoto programu pro zemi velkou jako je ČR.  

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení s výhradou vzhledem 

k rozcházejícím se názorům hodnotitelů. 

Lata: Jaký je zájem o tento obor? 

Pumprová: Latina je obor s nízkým počtem studentů, přihlášek je 14, přijímáme 10, 

nastoupilo 7. 

 

Anglická filologie, English Philology (Bc.): zpravodaj Kopecký, garant 

Zapletalová. Spis je zpracován dobře, jsou požadovány pouze dílčí úpravy, žádost 

splňuje všechny požadavky.  

Připomínky: 

a) klást větší důraz na skupinové a projektové práce; 

b) předmět s didaktickým zaměřením by měl probíhat v angličtině; 

c) větší zastoupení e-learningových materiálů. 

Programy jsou za pracovní skupinou doporučeny ke schválení. 

Anglická filologie, English Philology (NMgr.): zpravodaj Kopecký, garant  Černý. 

Spis je zpracován dobře, jsou požadovány pouze dílčí úpravy, žádost splňuje 

všechny požadavky. 

Doporučení: 

a) praxe –  chybí tlumočení, vzhledem k tomu, že program je překladatelský 

garant toto považuje za irelevantní; 

b) zařadit více projektových a skupinových prací; 

c) v sebehodnotící zprávě by mělo být zdůrazněno, jaké změny se v nejbližší 

době chystají a zmínit slabé stránky; 
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d) lépe popsat oblasti publikační a grantové. 

Programy jsou za pracovní skupinou doporučeny ke schválení. 

Anglický jazyk, English Language (Ph.D.): zpravodaj Kopecký, garant Černý. Obě 

hodnocení byla pozitivní. 

Doporučení: 

a) internacionalizace: zapojení studentů do mezinárodní spolupráce a zapojení 

studentů do publikací v zahraničí; 

b) personální růst. 

Programy jsou za pracovní skupinou doporučeny ke schválení. 

Anglická a americká literatura, English and American literature (Ph.D.): 

zpravodaj Kopecký, garant Kolář. Pozitivní hodnocení obou hodnotitelů. 

Doporučení: 

a) větší zapojení doktorandů do mezinárodních publikací; 

b)  v sebehodnotící zprávě by měla být více rozpracována grantová a publikační 

činnost. 

Programy jsou za pracovní skupinou doporučeny ke schválení. 

Teorie dějin české literatury (Ph.D.): zpravodaj Kopecký, garant Malura. Ve spisu 

chyběla dílčí dohoda s Akademií věd –  napraveno, další připomínky jen formálního 

charakteru. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 
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Hlasování:  

Následovalo hlasování o návrzích schválení žádostí o akreditaci studijních programů: 

Zdravotně-sociální péče – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Zdravotně-sociální péče (Bc.) s výhradou nutnosti schválení 

programu regulačními orgány a zapracování jejich případných připomínek. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Anglická a americká literatura – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Anglická a americká literatura (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Anglická filologie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Anglická filologie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Anglická filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Anglická filologie (NMgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Anglický jazyk – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Anglický jazyk (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

English and american literature – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu English and american literature (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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English philology – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu English philology (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

English philology – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu English philology (NMgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

 

English language – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu English language (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika – doktorský 

studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Latinský jazyk a kultura – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Latinský jazyk a kultura (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

 

Latinský jazyk a kultura středověku – navazující magisterský studijní 

program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Latinský jazyk a kultura středověku (NMgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Literární věda – teorie a dějiny národních literatur – doktorský studijní 

program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Literární věda – teorie a dějiny národních literatur (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Polská filologie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Polská filologie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Polská filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Polská filologie (NMgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Polský jazyk – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Polský jazyk (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Teorie a dějiny české literatury – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Teorie a dějiny české literatury (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání návrhu na úpravu metodických postupů činnosti RVH OU 

Radě pro vnitřní hodnocení bylo předloženo několik podnětů: 

- zpravodaj by neměl být z hodnoceného pracoviště; 

- návrhy hodnotitelů by měly být finálně vybírány zpravodajem; 

- garanti by měli být zváni jednotlivě. 

 

Zvaní garantů jednotlivě proběhlo již na tomto zasedání. Po diskuzi se členové 

RVH dohodli na tom, že zpravodaj bude pro následné hodnocení 

akreditačních spisů vybrán z jiného pracoviště, ale z příbuzného oboru. 

V případě, že to nebude možné, bude z daného pracoviště, jak tomu bylo 

doposud. Hodnotitelé budou fakultami navrhováni, ale finální výběr provede 

zpravodaj. Zpravodaj si může vybrat jednoho nebo oba hodnotitele (fakulta 

navrhne několik hodnotitelů), nebo bude respektovat návrh fakulty. 
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Pro budoucí hodnocení bude připravena ke každému studijnímu programu 

analýza personálního a odborného zabezpečení, která pomůže zpravodaji 

v orientaci ve spisu.  

 

3. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů Fakulty umění, 

vytvoření pracovních skupin 

Po diskuzi a respektování toho, že zpravodaj již nebude ze stejného 

pracoviště, je rozdělení zpravodajů: 

Grafika kresba – Malura 

Intermediální umění – Sikorová 

Malba – Antonín 

Sochařství, Zpěv, Instrumentální hra – Sibinský 

 

Zpravodajové revidují navržené hodnotitele a do 13. 4. 2018 zašlou finální 

návrh. Poté bude fakultě dán prostor hodnotitele rozporovat a o schválení 

hodnotitelů bude RVH OU hlasováno formou per rollam. 

 
Zapsala: Anna Štarhová 

Verifikovala: Jan Lata, rektor 

 

ROZDĚLOVNÍK:  

rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 

předsedkyně AS OU: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 

studentský zástupce v RVH OU za AS OU: Mgr. Jiří Skýpala 

člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. 

člen RVH OU za AS OU: PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: prof. PaeDr. Oldřich Chytil, Ph.D. 
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člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: prof. RNDr. Olga Rossi, Dr.Sc. 

Portál OU 
 


