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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne 9. listopadu 2020  
      
      

Přítomni: Lata, Kopecký, Špunda, Kladiwa, Labischová, Malura, Skýpala, Sikorová, Sibinský, 
Petrucijová, Drozd, Pánek, Chytil, Plevová 
 

Omluveni: -- 

   

Hosté: Papřok, Šumberová, Elischer 
 

Hosté online: Jandačka, Kostolányová, Metelková, Svobodová, Maďar, Závacká 
   
Zahájení zasedání: 15:00  
Konec zasedání: 16:30 

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

    

PROGRAM JEDNÁNÍ:    

1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu PdF OU 

2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU 

3. Aktuální stav žádosti o akreditaci magisterského studijního programu 

Všeobecné lékařství 

4. Projednání žádostí o akreditace studijních programů PřF OU a LF OU 

5. Určování profilů studijních programů OU (akademický/profesní) 

6. Různé 

Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity, kteří 

byli kvůli epidemiologické situaci z preventivních důvodů přítomni online přes MS Teams. 

Prohlásil, že je Rada způsobilá k usnášení. Předseda představil nového metodika pro 

akreditace Mgr. Radana Elischera, který bude zařazen do Centra pro kvalitu. 

 

1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu PdF OU 

PdF OU žádala o akreditaci doktorského studijního programu Didaktika českého jazyka a 

literatury; zpravodaj: Kopecký, hodnotitelé: Jaklová a Hník. 

Kopecký přednesl stanovisko pracovní skupiny na doporučení studijního programu k 

akreditaci. Jde o velmi dobře zpracovaný akreditační spis.  

Svobodová (garantka studijního programu) poděkovala za hodnocení a potvrdila, že je důležité 

dále pracovat na posílení publikační činnosti. Poukázala na perspektivu zvážení počtu 
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předmětů. Motivace PdF byla nabídnout zájemcům o doktorské studium co nejširší paletu 

předmětů.  

Kostolányová podpořila filozofii Svobodové. Vysvětlila, že chtějí dát uchazečům na výběr 

různé předměty. 

Předseda poděkoval za kvalitní přípravu akreditačního spisu a poděkoval zástupcům PdF OU 

za účast. Zástupci PdF OU opustili zasedání. 

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování (hlasování 

proběhlo po odchodu zástupců fakulty po bodu č. 2): 

 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského 

studijního programu Didaktika českého jazyka a literatury v prezenční i kombinované formě, 

s jazykem výuky českým. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 14 

Počet hlasů kladných: 14 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU 

Byla hodnocena nově zaslaná žádost o akreditaci Fyzioterapie (Bc.; Švýcarsko); zpravodajem 

byl Chytil, externí hodnotitelé Přidalová a Tichá. 

Zpravodaj Chytil se omluvil za zpoždění materiálů ze strany hodnotitelů. Dle Chytila jde po 

dlouhé době o velmi kvalitně zpracovaný akreditační spis, zdůraznil však, že pracovní smlouvy 

jsou uzavřeny pouze do 2024. Doporučení pracovní skupiny vychází z hodnocení obou 

externích hodnotitelek. Tichá doporučila spis s výhradou, ale LF se se všemi připomínkami 

vyrovnala, zpravodaj Chytil tedy doporučuje bez výhrad.  

Šumberová doplnila, že zdržení zpracování smluv k oběma studijním programům v italštině je 

aktuálně na straně OU. Právní oddělení se zabývá přeformulováním smluv. Po dokončení 

bude vše předáno LF. Předpokládaný termín je do konce tohoto týdne, tedy 15. 11. 2020.  

Proděkanka Závacká potvrdila slova Šumberové a vysvětlila délku pracovních smluv do 2024. 

Zmínila spolupráci s organizací Mazars, která řeší právní kroky v této souvislosti. 

Papřok shrnul, že Chytil z odborného hlediska plně doporučuje studijní program k akreditaci, 

ale vzhledem k tomu, že jsou zde ještě technické nedostatky (smlouvy), bude muset být řízení 
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přerušeno do dalšího zasedání Rady (14. 12. 2020). Stejná situace platí pro studijní program 

Fyzioterapie s realizací v Itálii. 

Předseda poděkoval za kvalitní přípravu akreditačního spisu a poděkoval zástupcům LF OU 

za účast. Zástupci LF OU opustili zasedání. 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádostí o akreditaci 

bakalářských studijních programů Fyzioterapie (Fisioterapia) v prezenční formě, v italském 

jazyce s realizací v Itálii a ve Švýcarsku do 14. 12. 2020. Je vyžadována úprava žádosti 

v souladu se standardy. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 14 

Počet hlasů kladných: 14 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

3. Aktuální stav žádosti o akreditaci magisterského studijního programu 

Všeobecné lékařství 

Lata shrnul minulá jednání a činnost Pracovní skupiny. Kopecký shrnul aktuální 

činnost Pracovní skupiny. Zásadní změnou je, že nový děkan LF Maďar přináší v práci této 

skupiny nové prvky. Skupina úzce spolupracuje také s proděkankou Závackou. Pracuje se 

v tematických blocích, řeší vědecké i personální posílení na straně OU i FNO, a jak toto 

mediálně komunikovat. Pracovní skupina funguje ve stále stejném personálním složení. 

Lata poděkoval za práci všech, ocenil spolupráci FNO, LF a této Pracovní skupiny.  

 

4. Projednání žádostí o akreditace studijních programů PřF OU a LF OU 

PřF OU zaslala akreditační spis doktorského studijního programu Biologie, zpravodajem je 

navržen Špunda, externí hodnotitelé jsou přílohou zápisu. 

LF OU zaslala žádost o akreditaci doktorského studijního programu Chirurgické obory. 

Navrženým zpravodajem je Lata, externí hodnotitelé jsou přílohou zápisu. 

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování: 

 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovních skupin pro 

žádost PřF OU o akreditaci doktorského studijního programu Biologie v prezenční formě 
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studia; a žádosti LF OU o akreditaci doktorského studijního programu Chirurgické obory 

v prezenční a kombinované formě studia.  Složení pracovních skupin je přílohou č. 2 zápisu. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 14 

Počet hlasů kladných: 14 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

5. Určování profilů studijních programů OU (akademický/profesní) 

Na minulém zasedání bylo otevřeno téma nízké míry užívání profesních studijních programů. 

Členové Rady zaslali své podněty k tomuto tématu. 

Papřok shrnul všechna vyjádření, která členové RVH zaslali. 

Šumberová vysvětlila, že tato diskuze je důležitá pro spolupráci s MŠMT, protože MŠMT klade 

důraz na zvýšení počtu profesních studijních programů. Je nutné se domluvit, jak v tomto 

případě postupovat. Měly by být jasné rozdíly mezi těmito dvěma studijními programy. Zatím 

je definováno velmi nejasně i na MŠMT.  

Diskuze: 

Kopecký: Klíčovým materiálem je uvedené shrnutí podnětů členů Rady.  

Šumberová: Problémem je praxe garanta, která koliduje s požadavkem na plný úvazek na 

univerzitě. Možnou cestou je obdobné řešení, které je využito u zdravotnických studijních 

programů.  

Sikorová: Je důležité, aby garant měl i vědecké výstupy. Nevidím jako nutné, aby to byly 

mezinárodní výstupy.  

Špunda: Souhlasím, aby byly jako výstupy konkrétně uvedeny certifikované metodiky a 

výzkumné zprávy.  

Chytil: Měly by se odlišit rozdílné přístupy k bakalářským a magisterským studijním 

programům. Upozorňuji na vývoj této problematiky v Německu, kde vznikly univerzity 

aplikovaných věd, které jsou zaměřeny na praxi, ale mají vysokou vědeckou činnost. Musíme 

být opatrní vzhledem k požadavkům MŠMT, které se po změně vlády mohou znovu změnit.  

Malura: Musíme od sebe odlišit přístup ke garantům studijních programů a k ostatním, kteří se 

na studijním programu podílejí. Garant musí být vždy ideálně osoba s vědeckou činností a se 

100% úvazkem na OU, ne pouze odborník z praxe nebo aplikovaného výzkumu. 
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Šumberová: Musíme brát ohled také na uměleckou činnost.  

Sibinský: V současné době je na NAÚ ke schválení studijní program Produkce v KKO, který 

by snad měl být úspěšně akreditován. Tento studijní program je profesní. Měly by se objevit i 

umělecké bakalářské studijní programy. 

Drozd: Minulý týden byla na Mezinárodním evaluačním panelu (MEP) Fakulta umění 

oceňována za snahu zařadit profesní studijní programy. 

Šumberová: Obdobným směrem chtějí jít i další univerzity. Dokonce se hovoří o zrušení 

bakalářských prací v rámci umělecké činnosti.  

Sikorová: Profesní program vyžaduje 18 týdnů praxe, přičemž učitelé mají aktuálně 9 týdnů 

praxe, v bakalářském má být 12 týdnů praxe a je na tom založen. Student by měl nejdříve 

splnit všechny povinnosti a pak teprve absolvovat praxi. 

Labischová: Učitelské programy jsou již dnes kreditně významně zatíženy. 

Šumberová: Cílem je zbořit mýtus, že profesní studijní programy by se neměly na univerzitách 

dělat. 

Chytil: Musíme se řídit tím, co je aktuálně v předpisech, metodikách a standardech. Jak budou 

upraveny v budoucnu je nejasné a může se to měnit. 

Členům Rady budou zpřístupněny všechny podstatné předpisy a metodiky a celkové shrnutí, 

které bude upraveno na základě diskuze. Poté členové Rady zašlou své další podněty, které 

budou podkladem pro příští zasedání. 

6. Různé 

Vzhledem k epidemiologické situaci navrhne rektor na pondělí 16. 11. 2020 rektorské volno.  

Sikorová z PdF vznesla dotaz, zda už někdy na jiných fakultách nominovali někoho do pozice 

garanta určité oblasti vzdělávání. Na PdF mají několik studijních programů a považují za 

vhodné najít jednu osobu, která by je koordinovala. Na OU nikdo zkušenost nemá. Bude 

zjištěno, zda podobný institut existuje na jiných univerzitách. 

 
Předseda všem poděkoval za účast, popřál hodně zdaru a zdraví a uvedl, že další zasedání 
RVH OU, které bude zřejmě opět online, proběhne 14. 12. 2020. 

 

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

předsedkyně AS OU: PhDr. Ilona Plevová, Ph.D. 

studentský zástupce v RVH OU za AS OU: Jiří Skýpala, Mgr. 
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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: doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. PaeDr. Oldřich Chytil, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. PhDr. Pavel Kladiwa, 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 rektora OU: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. 

Portál OU 

    
   
Zapsala: Adriana Kubisová  
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy  

     

Fakulta Studijní program Typ Forma Jazyk Závěr Kontrolní zpráva 

PdF 
Didaktika českého 

jazyka a literatury 
Ph.D. p, k český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje žádost o akreditaci 

doktorského studijního programu 

Didaktika českého jazyka a 

literatury v prezenční i 

kombinované formě, s jazykem 

výuky českým. 

- 

LF Fyzioterapie Bc. p 
Italský 

(Itálie) 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

přerušuje projednávání žádostí o 

akreditaci bakalářských studijních 

programů Fyzioterapie 

(Fisioterapia) v prezenční formě, v 

italském jazyce s realizací v Itálii a 

ve Švýcarsku do 14. 12. 2020. Je 

vyžadována úprava žádosti v 

souladu se standardy. 

- 

LF Fyzioterapie Bc. p 
Italský 

(Švýcarsko) 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

přerušuje projednávání žádostí o 

akreditaci bakalářských studijních 

programů Fyzioterapie 

(Fisioterapia) v prezenční formě, v 

italském jazyce s realizací v Itálii a 

ve Švýcarsku do 14. 12. 2020. Je 

vyžadována úprava žádosti v 

souladu se standardy. 

- 

PřF Biologie Ph.D. p český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje složení pracovních 

skupin pro žádost PřF OU o 

akreditaci doktorského studijního 

programu Biologie v prezenční 

formě studia; a žádosti LF OU o 

akreditaci doktorského studijního 

programu Chirurgické obory v 

prezenční a kombinované formě 

studia.  Složení pracovních skupin 

je přílohou č. 2 zápisu. 

- 

LF Chirurgické obory Ph.D. p, k český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje složení pracovních 

skupin pro žádost PřF OU o 

akreditaci doktorského studijního 

programu Biologie v prezenční 

formě studia; a žádosti LF OU o 

akreditaci doktorského studijního 

programu Chirurgické obory v 

prezenční a kombinované formě 

studia.  Složení pracovních skupin 

je přílohou č. 2 zápisu. 

- 
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Příloha č. 2 – Pracovní skupiny pro žádosti o akreditace studijních programů 

 

Biologie, DSP 

Zpravodaj: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. 

Externí hodnotitelé: - doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

   - prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 

   - prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.  

 

Chirurgické obory, DSP 

Zpravodaj: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Externí hodnotitelé: - prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. 

   - prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. 


