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   Č. j.: OU-86447/90-2018 

 

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

 
Přítomni:  Lata, Jandačka, Kopecký, Závacká, Volná, Zářický, Malura, Plevová, 

Drozd, Chytil, Skýpala, Sibinský, Labischová 
 
Omluveni:   Pánek, Sikorová 
 
Hosté: Šumberová, Papřok 
 
 
Zahájení zasedání: 8:30 hod. 
Konec zasedání:  10:15 hod. 
Jednání vedl:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH 
 
Předseda na úvod přivítal členy 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 žádostí Filozofické fakulty OU o akreditaci sloučených doktorských 

studijních programů a kombinované formy doktorských programů 

Chytil jako zpravodaj pro žádosti o akreditaci sloučených studijních programů uvedl, že dle 

jeho analýzy studijních programů jsou spojené studijní programy obsahově shodné 

s původními spisy. Není tedy potřeba vyžadovat další externí hodnocení. Původní externí 

posudky a vyjádření lze aplikovat na aktuální spisy. Na základě těchto informací přešla Rada 

k hlasování o spojených doktorských studijních programech. 

Hlasování: 

Anglická filologie – doktorský studijní program, prezenční 

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 – doktorský studijní program, prezenční, pro akreditaci na 10 let 

s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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English Philology – doktorský studijní program, prezenční 

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 – doktorský studijní program, prezenční, pro akreditaci na 10 let 

s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Historické vědy – doktorský studijní program, prezenční 

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 – doktorský studijní program, prezenční, pro akreditaci na 10 let. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

 
Filozofická fakulta požádala o rozšíření akreditace dříve předložených prezenčních 

doktorských studijních programů o kombinovanou formu studia. Pánek (písemně před 

zasedáním), Kopecký, Malura, Chytil, Labischová a Plevová, jako zpravodajové prezenčních 

doktorských programů Filozofické fakulty, posoudili shodu spisů kombinované a prezenční 

formy studia. Byli požádáni o vyjádření, zda se ve spisech nachází podstatné obsahové 

rozdíly oproti spisům prezenčním. Na základě toho bylo Radou vyžádáno doporučení, zda 

má dojít k dalšímu externímu hodnocení. Zpravodajové se jednohlasně shodli, že spisy 

vykazují velmi podobné znaky (jsou téměř shodné) a není potřeba další externí hodnocení. 

Na základě těchto informací přešla Rada k hlasování o rozšíření akreditace o kombinovanou 

formu studia u následujících doktorských studijních programů. 

Hlasování: 

Anglická filologie – doktorský studijní program, kombinovaná forma studia 

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 rozšíření akreditace studijního 

programu Anglická filologie – doktorský studijní program, o kombinovanou formu 

studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

English Philology – doktorský studijní program, kombinovaná forma studia 

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 rozšíření akreditace studijního 

programu Anglická filologie – doktorský studijní program, o kombinovanou formu 

studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Český jazyk – doktorský studijní program, kombinovaná forma studia 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Český jazyk – doktorský studijní program, o kombinovanou formu 

studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Didaktika dějepisu – doktorský studijní program, kombinovaná forma studia 

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 rozšíření akreditace studijního 

programu Didaktika dějepisu – doktorský studijní program, o kombinovanou formu 

studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Filozofie – doktorský studijní program, kombinovaná forma studia 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Filozofie – doktorský studijní program, o kombinovanou formu studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Historické vědy – doktorský studijní program, kombinovaný 

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 rozšíření akreditace studijního 

programu Anglická filologie – doktorský studijní program, o kombinovanou formu 

studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Literární věda – Teorie a dějiny národních literatur – doktorský studijní 

program, kombinovaná forma studia 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Literární věda – Teorie a dějiny národních literatur – doktorský studijní 

program, o kombinovanou formu studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Německá filologie – doktorský studijní program, kombinovaná forma studia 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 
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Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Německá filologie – doktorský studijní program, o kombinovanou formu 

studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Polský jazyk – doktorský studijní program, kombinovaná forma studia 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Polský jazyk – doktorský studijní program, o kombinovanou formu 

studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika – doktorský studijní 

program, kombinovaný forma studia 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika – doktorský studijní 

program, o kombinovanou formu studia. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Teorie a dějiny české literatury – doktorský studijní program, kombinovaná 

forma výuky 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

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

programu Teorie a dějiny české literatury – doktorský studijní program, o 

kombinovanou formu studia. Schválení je s výhradou nutnosti obdržení kladného 

rozhodnutí o tvorbě studijních programů s AVČR v rámci institucionální 

akreditace. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání kontrolní zprávy k magisterskému studijnímu programu Filozofické 

fakulty Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství španělského 

jazyka a literatury pro střední školy 

Radě aktuálně přísluší projednávání všech v minulosti ze strany NAÚ nařízených kontrolních 

zpráv u programů, které spadají do oblastí vzdělávání, pro které byla udělena institucionální 

akreditace. 

Rada stanovila, že kontrolní zprávy budou vždy přiděleny zpravodaji z řad členů Rady. Pro 

kontrolní zprávu studijního programu Učitelství pro střední školy, oboru Učitelství 

španělského jazyka a literatury pro střední školy byla zpravodajem určena Labischová. 

O výsledcích analýzy kontrolní zprávy bude informovat na příštím zasedání. 

3. Prezentace návrhu materiálu pro kontrolu studijních opor kombinovaných 

studijních programů 

Papřok prezentoval první návrh dvou variant materiálu pro kontrolu studijních obor 

kombinovaných a distančních studijních programů. Podklady budou členům Rady zaslány 

k připomínkování. 

4. Finální projednání metodického materiálu pro tvorbu studijních opor 

kombinované formy studijních programů 

Byl opět diskutován metodický materiál pro tvorbu studijních opor kombinované a distanční 

formy studijních programů. Papřok členy Rady seznámil se zapracovanými připomínkami do 

původního textu. 

Jandačka: Korespondenční úkol by neměl být za každým tématem, ale za celým předmětem. 

Závacká: Nemůžeme stanovit povinný korespondenční úkol za každým tématem. Pro 

vyučující jsou časově velmi náročné na opravování. 

Chytil: Neměly by vznikat mustry a nutné náležitosti, které budou vyučující zbytečně 

svazovat. 
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Šumberová: Úkoly a kontrolní otázky na koncích témat slouží k ověření pochopení 

vyučované látky. Vyučující pochopení nemá v případě distanční a kombinované výuky jinou 

možnost, jak jej ověřit. Student naopak nemá k dispozici vyučujícího. 

Labischová: Měli bychom zvážit nutnost odkazů na kapitoly u literatury. 

Jandačka: Cílem je studentovi pomoct s orientací. 

Plevová: Dle mého názoru je v textu zbytečná kapitola 4, která obsahuje rozhodovací praxi 

NAÚ. 

Kopecký: Může být uvedena jako příloha. 

Na základě diskuze byl dokument upraven a zaslán členům Rady k dalším připomínkám za 

účelem finalizace. 

5. Různé 

Příští termín řádného zasedání Rady připadá na termín výjezdního zasedání rozšířeného 

kolegia rektora. Členové Rady souhlasili, že zasedání proběhne v rámci výjezdního 

zasedání. Šumberová zašle členům Rady program výjezdního zasedání. Papřok zašle 

upřesnění programu a času zasedání Rady. 

 
Zapsal: Vojtěch Papřok 
Verifikoval: 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: PhDr. Ilona Plevová, 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: prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

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

člen RVH OU za VR OU: prof. PhDr. Aleš Zářický, 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: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D. 

Portál OU 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy 
   

      Fakulta Studijní program Typ Forma Závěr Kontrolní zpráva 

FF Anglická filologie Ph.D. p 
Schváleno na 
10 let s KZ 

KZ do 14.11.2022, zaměření na personální 
zabezpečení. 

FF English Philology  Ph.D. p 
Schváleno na 
10 let s KZ 

KZ do 14.11.2022, zaměření na personální 
zabezpečení. 

FF Historické vědy  Ph.D. p 
Schváleno na 

10 let 
- 

FF Anglická filologie Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 
akreditace 

prezenčního 

programu o 
kombinovanou 

formu 

- 

FF English Philology  Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 
akreditace 

prezenčního 

programu o 

kombinovanou 
formu 

- 

FF Český jazyk Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 
formu 

- 

FF Didaktika dějepisu  Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 

formu 

- 

FF Filozofie Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 

prezenčního 
programu o 

kombinovanou 

formu 

- 

FF Historické vědy Ph.D. k 

Schváleno 
rozšíření 

akreditace 

prezenčního 

programu o 
kombinovanou 

formu 

- 
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FF 

Literární věda – Teorie 

a dějiny národních 

literatur 

Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 
akreditace 

prezenčního 

programu o 

kombinovanou 
formu 

- 

FF Německá filologie Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 
formu 

- 

FF Polský jazyk Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 

formu 

- 

FF 

Jazykovědná a 

literárněvědná 
srovnávací slavistika 

Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 

prezenčního 
programu o 

kombinovanou 

formu 

- 

FF 
Teorie a dějiny české 

literatury 
Ph.D. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 

formu s 
nutností 

nutnosti 

obdržení 
kladného 

rozhodnutí o 

tvorbě 

studijních 
programů s 

AVČR v rámci 

institucionální 
akreditace. 

- 

 


