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Č. j.:  OU-26359/90-2020 

  

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne  11. května 2020  
      
      

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

    

Omluveni: - 

    

Hosté:   Papřok,  Šumberová, Zářický, Antonín, Černý, Kostolányová, Kubát, Elavsky, Fialová, 
Sochorová, Procházka, Závacká, Iudiciani, Pizzoli, Febbi, Matuszková 

    
Zahájení zasedání: 15:00  
Konec zasedání: 17:15 

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

      

PROGRAM JEDNÁNÍ:      
1. Projednání žádostí o akreditace studijních programů FF a PdF OU 

2. Projednání kontrolních zpráv 

3. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie (IT) 

4. Různé       

 
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na online 
zasedání Rady a uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení. 
 

 

1. Projednání žádostí o akreditace studijních programů FF a PdF OU 

Této části jednání se účastnili zástupci PdF OU a FF OU. Pozván byl také garant studijního 

programu Behaviorální zdraví za VŠB-TUO doc. Černý. 

Čeština pro cizince (Bc., prezenční forma, jazyk český) 

Zpravodaj Kopecký za pracovní skupinu doporučuje program pro akreditaci s výhradou. 

Výhrada je čistě formální, jedná se o jeden chybějící C-I Personální list a další drobné úpravy, 

které spis potřebuje.  

Program spadá pod institucionální akreditaci, Kopecký doporučuje udělit akreditaci na 10 let. 
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Behaviorální zdraví, sport a technologie (NMgr., prezenční forma, jazyk český) 

Jedná se o programovou akreditaci ve spolupráci s VŠB-TUO. Zpravodaj Pánek informoval, 

že je v programu vynikající personální zabezpečení. Spis je přesto ke schválení doporučen 

s výhradou. Je to především z důvodu nejasností v oblastech vzdělávání a nutnosti vymezit 

se vůči biomedicinským programům. Dále jsou požadovány drobné úpravy spisu z formální 

stránky. Výtky hodnotitelů směřovaly také k odpouštění přijímacích zkoušek do průměru 1,2. 

Elavsky (garantka) uvedla, že se při generování spisu v systému AKROS vyskytly problémy 

z hlediska poměru zastoupení jednotlivých oblastí vzdělávání, které ovšem budou odstraněny. 

Černý (garant za VŠB-TUO) uvedl, že podíl kybernetiky je minoritní. Ve spisu bude údaj 

opraven. 

Papřok sdělil, že chyby ve spisu, které jsou dány špatným vygenerováním spisu, bude potřeba 

pravděpodobně opravit ručně. 

Elavsky doplnila, že u povinně volitelných bloků, hodnotitelé nejspíše jen nepochopili dvojí 

profilaci. Ve spisu bude vše lépe vysvětleno. 

Lata poděkoval zástupcům fakult za účast. Poté zástupci fakult opustili zasedání. 

 

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

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci bakalářského 
studijního programu Čeština pro cizince v prezenční formě, s jazykem výuky českým, 
s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle závěrů pracovní skupiny. Akreditace bude 
udělena na 10 let. 
Hlasování:        

Počet členů celkem: 15      
Počet přítomných:  15  
Počet hlasů kladných:  15 

Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se:  0     

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Behaviorální zdraví, sport a technologie, v prezenční 
formě, s jazykem výuky českým, s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle závěrů 
pracovní skupiny. 
Hlasování:        

Počet členů celkem: 15      
Počet přítomných:  15  
Počet hlasů kladných:  15 
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Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se:  0     

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

2. Projednání kontrolních zpráv 

Papřok promítl tabulku s rozdělením kontrolních zpráv a začal postupně vyzývat zpravodaje 

k přednesení závěrů. Zpravodajové stručně okomentovali jednotlivé přidělené kontrolní zprávy 

a navrhli závěrečné stanovisko. (Tabulky s rozdělením a usnesením RVH OU jsou přílohami 

tohoto zápisu.) 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje kontrolní zprávu bez dalších výhrad 
(studijní programy viz příloha č. 2 tohoto zápisu). 
Hlasování:        

Počet členů celkem: 15      
Počet přítomných:  15  
Počet hlasů kladných:  15 

Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se:  0     

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje kontrolní zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanovisek zpravodajů RVH OU (studijní programy viz příloha č. 2 tohoto 
zápisu). 

Hlasování:     
Počet členů celkem: 15      
Počet přítomných:  15  
Počet hlasů kladných:  15 

Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se:  0     

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU neschvaluje kontrolní zprávu. Do 31. 8. 2020 
je vyžadována kontrolní zpráva nová. Její obsah musí být v souladu s předpisy a metodikami 
OU a s pokyny zpravodajů RVH OU pro jednotlivé studijní programy (studijní programy viz 

příloha č. 2 tohoto zápisu).   
Hlasování:   

Počet členů celkem: 15      
Počet přítomných:  15  
Počet hlasů kladných:  15 

Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se:  0     

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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3. Projednání žádosti o akreditace bakalářského studijního programu Fyzioterapie 

(IT) 

Této části jednání se účastnili zástupci LF OU. Pozváni byli také zástupci italského partnera: 

Antonello Iudiciani (hlavní správce – manažer), Alfredo Pizzoli (generální ředitel) a 

Massimiliano Febbi (garant). 

Petrucijová (zpravodajka) shrnula fakta, na kterých se již na minulých zasedáních Rada 

shodla. Po schůzce rektora se zástupci LF byly doloženy další podklady. Petrucijová na jejich 

základě své stanovisko upravila. Šlo zejména o popis kontroly studijního programu v průběhu 

aktuální epidemické situace.  

Lata: Kdy by bylo případně zahájeno uskutečňování studijního programu?  

Závacká: Předpokládaný začátek výuky je 1. 11. 2020.  

Petrucijová: U studijního programu ve Švýcarsku byl vždy speciální harmonogram 

akademického roku. 

Zářický: Dle mého by tímto mohl vzniknout problém. Akademický rok podle Studijního a 

zkušebního řádu OU začíná 1. září a k tomu se váže zahájení uskutečňování studijního 

programu. 

Závacká: Dříve byl harmonogram akademického roku vytvářen na OU centrálně. Tato 

pravomoc ale byla později převedena na fakulty. Akademický rok má 12 měsíců a nezáleží na 

přesném začátku. 

Závacká: Dnes dopoledne LF zaslala RVH OU video. Italští partneři mohli video dotočit až 

nyní. Bohužel tedy nešlo zaslat dříve. Video ukazuje podobu prostor určených pro výuku. 

Papřok: Radě bylo video zasláno, ovšem vzhledem k času nebylo možné s ním všechny členy 

řádně seznámit. Video je v italském jazyce, ale LF OU poskytla textový dokument s překladem. 

Vzhledem k formě zasedání a separátnímu překladu není možné video na zasedání přehrát. 

Kopecký: Společně s Jandačkou jsme byli na školení pro členy RVH, které pořádal NAÚ VŠ. 

Vzhledem k současné situaci by bylo vhodné zvážit podrobné posouzení partnerských smluv 

ke studijnímu programu. 

Závacká: Smlouvy jsou součástí spisu. Letos budou končit, ale nové smlouvy jsou připraveny 

k předložení pro podpis vedením OU.  

Jandačka: Souhlasím s Kopeckým, smlouvy by se měly prověřit a ke spisu by již měla být 

přiložena smlouva nová. V projednávání by bylo vhodné pokračovat až s novými smlouvami. 
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Lata poděkoval zástupcům fakulty a italským partnerům za účast. Poté zástupci fakult a italští 

partneři opustili zasedání. 

 

Rada pokračovala v diskuzi nad smlouvami a případným pokračováním v projednávání až po 

obdržení a podpisu nových smluv. V ostatních ohledech je již spis na dobré úrovni a byly 

odstraněny nedostatky. Byl také jmenován nový garant, který je v souladu s předpisy. Dále se 

Rada shodla na tom, že LF dostatečně doložila podklady pro kontrolu realizace studijního 

programu v  situaci, kdy je omezena možnost cestování. Předběžně se Rada shodla, že toto 

by mohlo být považováno za alternativní naplnění původního požadavku na návštěvu 

zpravodaje v místě realizace programu. 

Plevová: Ve smlouvě je uvedeno, že se automaticky prodlužuje. 

Lata: Jsou ale plánovány smlouvy nové. Rada by je při rozhodování měla mít k dispozici. 

 

Návrh usnesení: : Rada pro vnitřní hodnocení OU do 8. 6. 2020 přerušuje projednávání žádosti 
o akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie v prezenční formě, s jazykem 
výuky italským, a požaduje doložení nových uzavřených partnerských smluv ke studijnímu 
programu. 
Hlasování: 

Počet členů celkem: 15      
Počet přítomných:  15  
Počet hlasů kladných:  14 

Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se:  1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

4. Různé 

 
Na podnět Petrucijové byl přečten v průběhu jednání zaslaný e-mail Závacké ke smlouvám. 
Lata uvedl, že s LF OU očekává na toto téma schůzku. 
 
Předseda ukončil jednání, poděkoval všem zúčastněným a doplnil, že příští jednání 8. 6. 2020 
by již nemělo být on-line, ale tradičně v zasedací místnosti na rektorátu. 

 
 

ROZDĚLOVNÍK:        
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.        
místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Daniel  Jandačka,  Ph.D.        
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: Eva  Haroníková    
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy  

     

Fakulta Studijní program Typ Forma Jazyk Závěr Kontrolní zpráva 

FF Čeština pro cizince Bc. p český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 
schvaluje žádost o akreditaci 
bakalářského studijního 
programu Čeština pro cizince v 
prezenční formě, s jazykem 
výuky českým, s výhradou 
nutnosti zapracování připomínek 
dle závěrů pracovní skupiny. 
Akreditace bude udělena na 10 

let.    

- 

PdF 
Behaviorální zdraví, 
sport a technologie 

NMgr. p český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje žádost o akreditaci 

navazujícího magisterského 

studijního programu Behaviorální 

zdraví, sport a technologie, v 

prezenční formě, s jazykem 

výuky českým, s výhradou 

nutnosti zapracování připomínek 

dle závěrů pracovní skupiny.    

- 

LF Fyzioterapie (IT) Bc. p italský 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

do 8. 6. 2020 přerušuje 

projednávání žádosti o akreditaci 

bakalářského studijního 

programu Fyzioterapie v 

prezenční formě, s jazykem 

výuky italským, a požaduje 

doložení nových uzavřených 

smluv ke studijnímu programu. 

- 
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Příloha č. 2 - Projednané kontrolní zprávy 

 

Nadpis Forma St. typ Jazyk Požadavky na kontrolní zprávu Zpravodaj Usnesení 

Odborné 
předměty  se 
zaměřením na 
vzdělávání 

Kombinovaná Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Drozd 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Učitelství 
odborných 
předmětů 

Kombinovaná NMgr. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 

studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Drozd 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Filozofie 
Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Chytil 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Ošetřovatelská 
péče v 
psychiatrii 

Prezenční, 
kombinovaná 

NMgr. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Chytil 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Filozofie 
Prezenční, 
kombinovaná 

DSP čeština 

2020 - celkový  přehled  o  
dosavadní  realizaci  doktorského  

studia,  včetně  složení  a 
fungování  oborové rady   (včetně 
zápisů   z   jednání),   vykonaných   
státních   závěrečných   zkouškách   
a   obhajob disertačních  prací  
(včetně zápisů  o  jejich  průběhu),  
o  počtech  doktorandů  a  
publikační  činnost školitelů 

Chytil 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Francouzská 
filologie 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Kladiwa 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU neschvaluje kontrolní 
zprávu. Do 31. 8. 2020 je 
vyžadována kontrolní zpráva 
nová. Její obsah musí být v 
souladu s předpisy a 
metodikami OU. Vyžaduje se 
doplnění opor NEBO popis 
koncepce předmětu a rozdílů 
mezi kombinovanou a 
prezenční formou. 

Španělská 
filologie 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Kladiwa 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU neschvaluje kontrolní 
zprávu. Do 31. 8. 2020 je 
vyžadována kontrolní zpráva 
nová. Její obsah musí být v 
souladu s předpisy a 
metodikami OU. Vyžaduje se 
doplnění opor NEBO popis 
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koncepce předmětu a rozdílů 
mezi kombinovanou a 
prezenční formou. 

Občanská 
výchova se 
zaměřením na 
vzdělávání 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Kladiwa 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU neschvaluje kontrolní 
zprávu. Do 31. 8. 2020 je 
vyžadována kontrolní zpráva 
nová. Její obsah musí být v 
souladu s předpisy a 
metodikami OU, jsou 
vyžadovány úpravy studijních 
opor dle výstupů zpravodaje. 

Tělesná 
výchova a sport 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Kladiwa 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanoviska 
zpravodaje RVH OU. 

Polská filologie 
Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Kopecký 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanoviska 
zpravodaje RVH OU. 

Ruská filologie 
Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 

studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Kopecký 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanoviska 

zpravodaje RVH OU. 

Český jazyk se 
zaměřením na 
vzdělávání 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Kopecký 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanoviska 
zpravodaje RVH OU. 

Anglická filologie 
Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Malura 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Německá 
filologie 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 

formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Malura 

Rada pro vnitřní hodnocení 

OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 
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Německá 
filologie 

Prezenční, 
kombinovaná 

NMgr. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Malura 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

ICT se 
zaměřením na 
vzdělávání 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Pánek 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Zdravotně-
sociální péče a 
rehabilitace 

Kombinovaná NMgr. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 

s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Plevová 

Rada pro vnitřní hodnocení 

OU schvaluje kontrolní 
zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanoviska 
zpravodaje RVH OU. 

Sociální práce 
Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Plevová 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanoviska 
zpravodaje RVH OU. 

Sociální práce 
Prezenční, 
kombinovaná 

NMgr. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Plevová 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu, ale vyžaduje 
doplnění opor dle stanoviska 
zpravodaje RVH OU. 

Učitelství pro 1. 
stupeň ZŠ 

Prezenční, 
kombinovaná 

Mgr. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Sikorová 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Učitelství pro 2. 
stupeň ZŠ 

Prezenční, 
kombinovaná 

NMgr. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Sikorová 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 
zprávu bez dalších výhrad. 

Učitelství pro 
mateřské školy 

Prezenční, 
kombinovaná 

Bc. čeština 

2020 - informace o studijních 
oporách a jejich pokrytí u předmětů 
s kombinovanou či distanční 
formou výuky. Tyto informace jsou 

vyžadovány všechny ročníky 
studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí 

Sikorová 
Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje kontrolní 

zprávu bez dalších výhrad. 


