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   Č. j.: OU-22072/90-2018 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 12. března 2018 

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

Labischová, Rosii, Antonín, Chytil, Skýpala 
 
Omluveni:   Pánek 
 
Hosté: Šumberová, Papřok, Baumgartner, Čech, Černý,  Čížek, David, Fialová, 

Holeš, Jelínek, Kajfosz, Kalnická, Mlčák, Mlčoch, Mostýn, Otisk, Petrů, 
Pokludová, Psík, Rywiková, Vorel, Zářický, Závodná 

 
 
Zahájení zasedání: 15:00 hod. 
Konec zasedání:  18:10 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. 

Psychologie Bc.: Zpravodaj Sikorová, garant Mlčák - žádost splňuje požadavky na 

Bc. program, spis byl hodnocen bez výhrad. Závěr: pracovní skupina doporučuje 

Radě, aby schválila studijní program Bc. Psychologie. 

Psychologie Mgr.: Zpravodaj Sikorová, garant Baumgartner, žádost splňuje 

všechny formální náležitosti, slabou stránkou je personální zabezpečení – 

v posudcích je konstatováno, že na katedře je silná starší generace s kvalitními 

publikačními výstupy, a pak jsou zde lidé narozeni až po roce 1980 s nedostatečnými 

výstupy a je tudíž třeba zaměřit se na jejich publikační činnost. 

Papřok: Filozofická fakulta stále čeká na vyjádření MŠMT k psychologii jako 

regulovanému povolání. 

Sociologie Bc.: zpravodaj Sikorová, garant Kajfosz, silnou stránkou jsou 

mezinárodní kontakty a důraz na internacionalizaci. Doporučení pro další rozvoj – 
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katedra má silný potenciál růstu, ale je třeba důrazně dbát na další kvalifikační rozvoj 

pedagogů. Pracovní skupina doporučuje ke schválení. 

Sikorová: Ve všech spisech jsou zdůrazňovány plusy, ale jsou opomíjené příležitosti 

pro zlepšení. 

Drozd: U sociologie chybí publikační činnost za rok 2017.  

Kajfosz: Za rok 2017 údaje doplníme. Chci zdůraznit, že naše katedra získala tento 

rok univerzitní institucionální rozvojový projekt, kde se jako výstup předpokládají 

publikace s impact faktorem, takže předpokládáme díky tomuto projektu další rozvoj 

publikační činnosti.  

Kopecký: Na katedru sociologie byl nedávno přijat čerstvý absolvent doktorského 

studia, jehož publikační činnost je již nyní velká, což je dobrý krok k dalšímu rozvoji 

pracoviště. 

Lata: Jaký je zájem o uvedené obory? 

Mlčák: Přihlášek na psychologii (Bc.) je cca 450, budeme brát tři skupiny po 25, 

zájem je obrovský. 

Kajfosz: Čísla jsou na sociologii ve srovnání s psychologií menší, ale příjímací řízení 

probíhá standardně, tj. není to obor bez přijímacího řízení.  

K zasedání se připojila Závacká. 

Francouzská filologie Bc.: Zpravodaj Honová, garant Holeš, hodnotitelé doporučili 

žádost ke schválení bez připomínek, zdůraznili, že program splňuje požadavky na 

tento typ programu, personální zabezpečení je odpovídající. 

Francouzská filologie Mgr.: Zpravodaj Honová, garant Holeš, hodnotitelé doporučili 

žádost ke schválení bez připomínek, program je dostatečně variabilní, aby reagoval 

na budoucí zaměření studentů. 

Španělská filologie Bc.: Zpravodaj Honová, garant Mlčoch, studijní program byl 

doporučen ke schválení. Studijní program je dobře promyšlený, vyvážený. Je dobře 

připraven jak po obsahové tak organizační stránce, má dobré personální zajištění. 

Hodnotitel doporučuje zvážit, zda nový obor nerozšířit o nové odbornosti, vyučovat 

nejen předměty španělština v cestovním ruchu a hospodářská španělština. Bylo 

přihlédnuto k doporučení a program bude rozšířen o lékařskou či právní španělštinu.  

Španělská filologie Mgr.: Zpravodaj Honová, garant Drozdowicz, v posudku je 

doporučeno zvážit, zda by u specializace  „překladatelství“ neměl být zařazen jeden 
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semestr češtiny. Dle celé pracovní skupiny je to sice relevantní, ale jednosemestrální 

studium češtiny je vyučováno v navazujícím programu v povinně volitelných 

předmětech. Další doporučení je zajistit předmět Lingvistické analýzy. Pracovní 

skupina akceptuje tento návrh a bude navýšena hodinová dotace. Posledním 

doporučením je získat jednoho vyučujícího s hodností docent nebo profesor. 

Stanovisko pracovní skupiny je zde kladné, bude přijat nový pracovník. 

Lata: Jaký je zájem o obory? 

Holeš: Na francouzštině se potýkáme se nedostatkem studentů, což souvisí 

s demografickou situací a také s tím, že francouzština se na středních školách učí 

stále méně. 

Mlčoch: Zájem o španělštinu je stabilní, máme cca sto studentů a přijímací řízení 

bude probíhat standardně.  

Filozofie Bc.: zpravodaj Antonín, garant Čížek, na základě externích posudků je 

tento spis připraven bez problémů, filozofie má na OU tradici, ale rovněž i význam do 

budoucna, je dobře personálně obsazen.  

Filozofie Mgr.: zpravodaj Antonín, garant Kalnická, doporučeno ke schválení, bez 

výhrad.  

Filozofie Ph.D.: zpravodaj Antonín, garant Otisk, doporučeno ke schválení bez 

výhrad.  

Základy společenských věd Bc.: zpravodaj Antonín, garant Petrů, doporučen ke 

schválení bez výhrad.  

Lata: Jaký je zájem o Filozofii a ZSV? 

Petrů, Otisk: Evidujeme nárůst přihlášek a je to lepší než v minulých letech, ZSV je 

také nárůst přihlášek 

Historie Mgr.: zpravodaj Antonín, garant Popelka, posudek je kladný, jediným 

doporučením pro další rozvoj je zařazovat větší množství předmětu v cizím jazyce 

(angličtině, nebo němčině). Doporučení ke schválení bez výhrad. 

Středoevropská historická studia Mgr.: zpravodaj Antonín, garant Zářický 

doporučeno ke schválení, bez výhrad.  
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České a československé dějiny Ph.D.: zpravodaj Antonín, garant Kladiwa, studijní 

program z hlediska hodnotitelů nemá slabiny, je to tradiční dr. studijní program na 

OU a pracovní skupina jej doporučuje ke schválení. 

Hospodářské a sociální dějiny Ph.D.: zpravodaj Antonín, garant Zářický 

doporučeno ke schválení. Jedno doporučení z posudků je uvažovat o akreditaci 

tohoto studijního programu v cizím jazyce. 

Kulturní dějiny Ph.D.: zpravodaj Antonín, garant Pokludová, tento studijní obor 

reprezentuje jeden z nových trendů na OU, doporučeno ke schválení bez výhrad. 

Didaktika dějepisu Ph.D.: zpravodaj Antonín, garant Gracová, doporučeno ke 

schválení, nicméně shledány nedostatky, které lze ošetřit dopracováním 

sebehodnotící zprávy. Jde zejména o udržitelnost personálního zabezpečení, otevřít 

studijní program do mezinárodního rozměru (výuka v cizím jazyce), formální výtky - 

v rámci vyplňování sylabů, není oddělena doporučená a povinná literatura apod.  

Lata: Jaký je zájem o tyto programy? 

Zářický: Pokud byl v posledních letech pokles, nebyl ohrožující.  

Středoevropská historická studia Mgr.: zpravodaj Antonín, garant Zářický. Studijní 

program je realizován ve spolupráci s polskými a slovenskými partnery a v rámci 

tohoto studijního programu musí student vycestovat na jeden semestr k těmto 

partnerům, kde se seznámí s kulturou těchto zemí. Pracovní skupinou je doporučen 

ke schválení. 

Lata: Jaká je úspěšnost dokončení dr. studia? 

Zářický: jak ve kterém roce. Obecně lze říci, že není zásadní problém s množstvím 

studentů, ale historie je věda, vyžadující trpělivost, kterou nemají všichni studenti. 

Úspěšnost je na 20-30 %.  

Český jazyk a literatura Mgr.: zpravodaj Kopecký, garant Malura. Spis nevykazuje 

žádné nedostatky, program je dostatečně personálně i materiálně zabezpečen, je 

dostatečně internacionalizační a je doporučen pracovní skupinou ke schválení. 

Ruská filologie Bc.: zpravodaj Kopecký, garant Jelínek. Tento program je 

dostatečně vyvážený a je doporučen ke schválení, důležitou součást tvoří nácvik 

tlumočnických dovedností. V posudku je zmiňován nesoulad mezi požadavkem 

zpracovat závěrečnou bakalářskou práci  v cizím jazyce a profilem studenta na 
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jazykovou vybavenost, kde se uvádí požadavek C1. Je nutno sjednotit požadavek na 

jazykovou vybavenost v případě, že bakalářská práce je psána v cizím jazyce. 

Pracovní skupinou je doporučen ke schválení. 

Ruská filologie Mgr.: zpravodaj Kopecký, garant Vorel. Dobře zpracovaný program, 

doporučen ke schválení bez výhrad. 

Lata:  Jaký je zájem o tyto programy? 

Čech, Jelínek: Došlo ke stabilizaci zájmu o ruštinu a zájem mírně roste, máme cca 

90 zájemců a do prvního ročníku nastoupí více jak polovina. 

Historie Bc.: zpravodaj Malura, garant Antonín. Ke spisu nebyly připomínky, 

program je dobře strukturovaný, dobře personálně zabezpečený, je doporučen ke 

schválení. 

Český jazyk a literatura Bc.: zpravodaj Malura, garant Čech - program je bez 

koncepčních připomínek, personální zabezpečení v pořádku. Pracovní skupinou je 

doporučen ke schválení. 

Čeština pro cizince Mgr.: zpravodaj Malura, garant David. Program je dobře 

připravený - bez připomínek a výhrad. Jako silná stránka je zmiňován potenciál pro 

mezinárodní spolupráci, doporučeno ke schválení. 

Český jazyk Ph.D.: zpravodaj Malura, garant David, hodnocení bez připomínek, 

zdůrazněno personální zázemí a mezinárodní rozměr. Doporučeno ke schválení. 

Lata: Jaký je zájem o tyto programy? 

David, Čech: Je sice pokles studentů oproti minulým letům, ale nedělá nám problém 

naplnit studijní skupiny, máme celkem tři studijní skupiny.  

Drozd: Vzniká v rámci oboru Čeština pro cizince nějaká učebnice? 

David: Máme jednu učebnici vlastní a v současnosti jedna kolegyně dokončuje 

didaktiku na Univerzitě Karlově a předpokládá se, že napíše učebnici češtiny pro 

cizince. 

Německá filologie Bc., Mgr., Ph.D.: zpravodaj Malura, garant Vaňková a Mostýn, 

spis bez koncepčních připomínek, oceněno didaktické zpracování programu, 

doporučení v oblasti seznamu literatury. U dr. studia je oceňováno personální 

zabezpečení a profil absolventa, za vhodné vidí rozdělení na dvě části lingvistickou a 

literárněvědnou, návrhy na zpestření charakteristiky předmětů. 
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Programy jsou doporučeny ke schválení. 

Lata: Jaký je zájem o tyto programy? 

Mostýn: Germanistika se potýká s výrazným úbytkem, ale v posledních letech se 

zájem stabilizoval, k čemuž přispívají i německé firmy v našem regionu.  

Zasedání opustila Šumberová. 

Dějiny umění Bc., Mgr.: zpravodaj Sibinský, garant Rywiková, Deluga, studijní 

programy naplňují standardy, program je vyvážen v oblasti teorie i praxe. Programy 

jsou doporučeny ke schválení. Doporučení z posudků jsou: klást větší důraz na 

zahraniční mobilitu a systém kvalifikačního růstu pedagogů, klást větší důraz na 

nabídku kurzů v cizím jazyce. 

Lata: jaký je zájem o tyto programy? 

Rywiková: Máme oproti kolegům opačný trend, studenti nám přibývají. Máme 

přihlášených 82, vezmeme všechny a první ročník bereme jako příjímací řízení. Do 

druhého ročníku nám prochází cca dvě třetiny. 

Zasedání opustili Baumgartner, Čech, Černý,  Čížek, David, Fialová, Holeš, Jelínek, 

Kajfosz, Kalnická, Mlčák, Mlčoch, Mostýn, Otisk, Petrů, Pokludová, Psík, Rywiková, 

Vorel, Zářický, Závodná. 

Diskuze: 

Následovala diskuze k projednaným programům. 

Jandačka: Při prohlížení spisů Psychologie jsem si všiml, že mají uvedeny starší 

grantovou činnost, některé granty končily v roce 2008. U Bc. programů by měly být 

uvedeny za poslední 3 roky, u Mgr. za 5, u Dr. za 10. Granty z posledních let zcela 

chybí. Měly by být doplněny a v případě, že žádné nejsou, mělo by to být popsáno 

v sebehodnotící zprávě. 

Antonín: Akreditační spisy zaslané NAÚ musí být dobře zpracovány, nemůžeme jim 

zaslat programy, jejichž spisy nejsou v pořádku. 

Chytil: Problémem je u některých programů především personální zabezpečení, 

hodnotitelé často vyžadují uvedení záruk a plánů habilitačních řízení pracovníků. 

Antonín opustil zasedání. 
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Sikorová: V posudcích mých pracovních skupin hodnotitelé poukazují na možné 

problémy personálního zabezpečení. 

Drozd: Jak bylo uvedeno již v úvodní diskuzi, u Sociologie chybí uvedena publikační 

činnost z poslední doby. 

Lata: Bakalářská sociologie a psychologie mají na naší univerzitě již tradici, o 

akreditaci magisterské psychologie bude žádáno poprvé. Proto je důležité, aby 

zaslané akreditační spisy na NAÚ byly v pořádku. V případě, že Rada doporučí 

k postoupení na NAÚ studijní program, který následně NAÚ nebude schválen, 

indikuje to problém v nastavení systému kvality na OU. 

Papřok: Pokud by některé z programů nebyly dnes na Radě schváleny, mohou být 

později Radě zaslány k projednání per rollam. 

Hlasování:  

Následovalo hlasování o návrzích schválení žádostí o akreditaci studijních programů: 

 

České a československé dějiny – 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 České a československé dějiny (Ph.D). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Český jazyk – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 
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Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Český jazyk (PhD). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Český jazyk a literatura – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Český jazyk a literatura (BC). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Český jazyk a literatura – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Český jazyk a literatura (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 
 

Čeština pro cizince – 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 Čeština pro cizince (nav. Mgr.). 
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Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Dějiny umění – 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 Dějiny umění (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Dějiny umění – 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 Dějiny umění (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

 

Didaktika dějepisu – 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 Didaktika dějepisu (PHD) 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Filozofie –  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 Filozofie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Filozofie – 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 Filozofie (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Filozofie –  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 Filozofie (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Francouzská filologie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 
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Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Francouzská filologie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Francouzská filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Francouzská filologie (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Historie – 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 Historie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Historie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 
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Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Historie (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Hospodářské a sociální dějiny – 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 Hospodářské a sociální dějiny (PHD). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Kulturní dějiny – 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 Kulturní dějiny (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Německá 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 Německá filologie (Bc.). 
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Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Německá 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 Německá filologie (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Německá filologie – 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 Německá filologie (Ph.D.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Psychologie – 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 Psychologie (Bc.) s výhradou nutnosti doplnění akreditačního 

spisu, konkrétně - úprava informací o grantech (formulář CII - u BC za 3 

roky) a podrobnější popis grantové činnosti v sebehodnotící zprávě. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Psychologie – 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 přerušuje projednávání žádosti o akreditaci 

studijního programu Psychologie (nav. Mgr.). Žádost bude vrácena 

předkladateli k dopracování. Předkladatel upraví informace o grantech 

(formulář CII - u NMgr. za 5 let), podrobněji popíše grantové činnosti v 

sebehodnotící zprávě a upraví informace v sebehodnotící zprávě 

především s ohledem na plán vývoje personálního zabezpečení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Ruská 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 Ruská filologie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Ruská 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 Ruská filologie (Nav. Mgr.). 
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Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Sociologie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Sociologie (BC) s výhradou nutnosti doplnění akreditačního 

spisu, konkrétně rozpracování sebehodnotící zprávy v problematických 

oblastech - viz posudky a stanovisko pracovní skupiny, zejména výhled pro 

publikační činnost a grantové projekty, dále pak personální zabezpečení - 

plán jeho vývoje a plán pro habilitační řízení vyučujících. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a 

slovenské dějiny – 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 Středoevropská historická studia se zaměřením na české, 

polské a slovenské dějiny (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Španělská filologie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 
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Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Španělská filologie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

 

Španělská filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního 

programu Španělská filologie (nav. Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Základy společenských věd – 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 Základy společenských věd (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

2. Různé 

Lata: ČKR organizuje setkání s prof. Labíkem z NAÚ. V případě jakýchkoli 

dotazů, které byste na něj chtěli směřovat, mne kontaktuje e-mailem. 

 

Zapsala: Anna Štarhová 

Verifikovala: Jan Lata, rektor 
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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. 

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 
 


