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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 16. září 2019 

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

 
Omluveni:   Kopecký, Kladiwa, Pánek 
 
Hosté:  Šumberová, Papřok, Zářický, Hradecký, Závacká, Gojová, Krhutová, 

Špiláčková, Hoch, Kristiníková, Jarošová, Jiřík, Tomášková 
 
Zahájení zasedání:  15:00 
Konec zasedání:  18:15 
Jednání vedl:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH 

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., místopředseda 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. Upozornil, že z časových důvodů bude pořadí jednotlivých bodů změněno. 
 
 

1. Projednání výsledků hodnocení žádostí o akreditace Přírodovědecké fakulty 
 

Zpravodaj Pánek se omluvil, zastupuje jej Špunda. Program je dle externích hodnotitelů 
připraven, jen je pro další rozvoj doporučeno zvýšit počty zahraničních stáží a publikací. Není 
to však překážkou ke schválení programu. Program je jako celek hodnocen velmi pozitivně. 
 

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

Politická a kulturní geografie – bakalářský prezenční studijní program 

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 akreditaci bakalářského 

prezenčního studijního programu Politická a kulturní geografie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

 

2. Stav schvalování bakalářského studijního programu Chemie ze strany NAÚ VŠ 

Šumberová informuje, že Chemie (Bc.) byla hodnoticí komisí NAÚ opět nedoporučena pro 
akreditaci. Univerzita bude tvrzení uvedené v podkladech NAÚ rozporovat.    
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Hradecký: Hodnotitelé dle našeho názoru poškozují studijní program, nehodnotí jej jako celek, 
ale hledají možnosti, co vytknout. Studijní program je bakalářský a není v takovém stavu, aby 
jej nebylo možno akreditovat. 
 
 

3. Závěry Národního akreditačního úřadu k situaci na Lékařské fakultě 

NAÚ zahájil řízení o omezení akreditace Všeobecného lékařství. Akreditace tohoto studijního 

oboru nicméně v každém případě končí příští rok v květnu. 

Lata: Je třeba se domluvit a učinit vše pro to, abychom program příští rok úspěšně 

reakreditovali. Žádám LF o urychlené zaslání podkladů a akreditačního spisu. 

Závacká: Rozhodnutí záleží na děkanovi, spis ještě není zcela hotov. 

Lata: Pošlete tedy alespoň pracovní verzi, aby jej RVH OU již nyní mohla vidět. 

Byla prezentována analýza Papřoka, která uvádí termíny, ve kterých byly programy odeslány 

na NAÚ a ve kterých bylo obdrženo usnesení o udělení akreditace. Dle těchto termínů je již 

nyní pozdě na zaslání žádosti o akreditaci. Nemůže být kvůli tomu otevřeno přijímací řízení 

v řádném listopadovém termínu. 

Lata: Jak plánuje LF přijímací řízení pro tento studijní program? 

Závacká: Pokud obdržíme akreditaci, tak v květnu by bylo vypsáno přijímací řízení a přijímací 

zkoušky by byly v srpnu.  

Další postup bude dohodnut na schůzi s vedením LF v pondělí 23. 9. 2019. 

Lata opustil zasedání. 
 
 

4. Žádost NAÚ VŠ o doplnění informací k bakalářskému studijnímu programu 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Papřok: V průběhu prázdnin si NAÚ vyžádal doplňující informace k bakalářskému studijnímu 

programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, který byl schválen v rámci 

institucionální akreditace. 

Šumberová: Ve C-I listu garantky nebyly uvedeny všechny informace o jejím předchozím 

vzdělání, v budoucnu bude zpravodaj mít k dispozici také údaje z REDOPu, aby byl schopen 

ověřit, zda navrhovaný garant splňuje požadavky standardů celonárodních i univerzitních. 

Prozatím jde pouze o informaci, konkrétní výsledek jednání NAÚ zatím nemáme. 

Sibinský opustil zasedání. 
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5. Projednání výsledků hodnocení žádostí o akreditace Pedagogické fakulty 

Papřok informoval, že bylo žádáno o rozšíření dříve akreditovaného doktorského, prezenčního 

studijního programu ICT ve vzdělávání o kombinovanou formu a půjde to znovu na NAÚ. 

Zpravodaj doporučuje schválení, jelikož je shoda s prezenční formou a jedná se o 

programovou akreditaci.  

Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady ke hlasování: 

 

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání – doktorský studijní 

program (žádost o rozšíření o kombinovanou formu) 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 10 

Počet hlasů kladných: 10 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Ph.D.) o 

kombinovanou formu studia. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

Špunda opustil zasedání. 
 
 

6. Projednání výsledků hodnocení žádostí o akreditace Lékařské fakulty 

Fyzioterapie 
Chytil jako zpravodaj představil závěry hodnocení. U bakalářského programu je jeden posudek 

externího hodnotitele kladný a druhý je mírně kritičtější, nicméně připomínky jsou orientovány 

tak, aby studijnímu programu pomohly. Dále jsou v C-I listech nekompletní údaje o publikační 

činnosti. 

Kristiníková: S připomínkami jsme se seznámili a budou zapracovány. 

Navazující magisterský program byl hodnocen stejnými hodnotitelkami.  A výhrady jsou 

minimální, obsahují pouze doporučení do budoucna. 

Jandačka: Publikační činnost musí být kompletní, není možné, aby v C-I listech chyběla. Žádá 

LF, aby věnovala více pozornosti zpracovávání akreditačních spisů a nepředkládala spisy 

nedodělané, jako tomu bylo v téměř všech případech nyní. 

 

 



 

 4 

Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady ke hlasování: 

Fyzioterapie – bakalářský prezenční studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Fyzioterapie – bakalářský prezenční studijní program, a to pro akreditaci na 10 let, 

s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu a zapracování 

případných připomínek a výhradou nutnosti doplnění informací o publikační 

činnosti a dalších připomínek dle stanoviska pracovní skupiny. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Fyzioterapie – navazující magisterský prezenční studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Fyzioterapie – navazující magisterský prezenční studijní program, a to pro 

akreditaci na 10 let, s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu 

a zapracování případných připomínek a výhradou nutnosti doplnění informací o 

publikační činnosti a dalších připomínek dle stanoviska pracovní skupiny. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

 

Psychiatrické ošetřování  
 
Zpravodajem byl Chytil. Informuje, že obě externí hodnotitelky studijní program doporučují. Co 

se týče personálního složení, u některých budou nově úvazky na neurčito. Je doporučeno 

dopracovat C-I listy. 

Češková: Tento obor v ČR ještě není a bude tedy raritou. Reaguje na aktuální požadavky 

společnosti. 

 



 

 5 

Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady ke hlasování: 

Psychiatrické ošetřování – navazující magisterský prezenční a kombinovaný 

studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Psychiatrické ošetřovatelství – navazující magisterský prezenční a kombinovaný 

studijní program, a to pro akreditaci na 10 let, s výhradou nutnosti kladného 

rozhodnutí regulačního orgánu a zapracování případných připomínek a výhradou 

nutnosti doplnění informací o publikační činnosti a dalších připomínek dle 

stanoviska pracovní skupiny. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy  

obsahující   informace   o   studijních   oporách   a   jejich   pokrytí   u   předmětů   s  

kombinovanou  či  distanční  formou  výuky.  Tyto  informace  jsou  vyžadovány  

pro všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Dále Rada pro vnitřní hodnocení požaduje po 3 letech předložení  kontrolní  zprávy 

obsahující informace o personálním zajištění programu a o uskutečňování 

studijního programu.  Jde  zejména  o  počty  uchazečů,  počty  přijatých  studentů,  

úspěšnost  u přijímacích zkoušek, počty výjezdů a příjezdů studentů, studijní 

neúspěšnost, počty absolventů, témata závěrečných prací a jejich počet na 

jednoho akademika. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Ergoterapie 
Zpravodajem byl Chytil. Informuje, že externími hodnotitelkami je akreditace doporučena. Na 

LF již byly všechny doporučení realizovány. Program jako takový je doporučen ke schválení. 

Ovšem výhrada vznikla směrem ke garantce programu, která nemá dostatečnou publikační 

činnost. Zmíněny byly i nutné úpravy C-I listů. 

Závacká: Práce garantky je spíše o tvůrčí a přednáškové činnosti, ale za přibližně dva roky by 

měla být možná personální změna, v osobě garanta. Nový garant již bude mít i publikační 

činnost. 
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Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady ke hlasování: 

Ergoterapie – bakalářský prezenční studijní program 
Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Ergoterapie – bakalářský prezenční studijní program, a to pro akreditaci na 5 let, 

s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu a zapracování 

případných připomínek a výhradou nutnosti doplnění informací o publikační 

činnosti a dalších připomínek dle stanoviska pracovní skupiny. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje po 3 letech předložení  kontrolní  zprávy 

obsahující informace o personálním zabezpečení studijního programu, se 

zaměřením především na publikační činnost garanta programu. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

 

Ochrana a podpora (veřejného) zdraví 

 
Zpravodajkou je Petrucijová. Doporučuje vyhovět žádosti o akreditaci, ovšem má výhradu 

k nutnosti realizace profesorských a habilitačních řízení u některých pracovníků, které program 

značně posílí. Doporučuje také zapracovat další podněty ze strany externích hodnotitelů a 

provést úpravy v C-I listech. 

 

Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady ke hlasování: 

Ochrana a podpora zdraví – bakalářský prezenční studijní program 
Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Ochrana a podpora zdraví – bakalářský prezenční studijní program, a to pro 

akreditaci na 10 let, s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu 

a zapracování případných připomínek a výhradou nutnosti doplnění informací o 

publikační činnosti a dalších připomínek dle stanoviska pracovní skupiny. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Ochrana a podpora veřejného zdraví – navazující magisterský prezenční studijní 

program 
Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Ochrana a podpora veřejného zdraví – navazující magisterský prezenční studijní 

program, a to pro akreditaci na 10 let, s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí 

regulačního orgánu a zapracování případných připomínek a výhradou nutnosti 

doplnění informací o publikační činnosti a dalších připomínek dle stanoviska 

pracovní skupiny. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

7. Projednání výsledků hodnocení žádostí o akreditace Fakulty sociálních studií 

Zpravodajkou byla Plevová. Informuje, že externí hodnotitelé hodnotí pozitivně oba studijní 
programy. Dle zpravodajky samotné, je vše také v pořádku a připravené, jen opět se naskýtá 
otázka personálního zabezpečení, které se již řešilo a s ním spojené úpravy C-I listů. 

 

Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady ke hlasování: 

Sociální práce – bakalářský prezenční a kombinovaný studijní program 
Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Sociální práce – bakalářský prezenční a kombinovaný studijní program, a to pro 

akreditaci na 10 let. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy  

obsahující   informace   o   studijních   oporách   a   jejich   pokrytí   u   předmětů   s  

kombinovanou  či  distanční  formou  výuky.  Tyto  informace  jsou  vyžadovány  

pro všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Sociální práce – navazující magisterský prezenční a kombinovaný studijní program 
Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 9 

Počet hlasů kladných: 9 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Sociální práce – navazující magisterský prezenční a kombinovaný studijní 

program, a to pro akreditaci na 10 let. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy  

obsahující   informace   o   studijních   oporách   a   jejich   pokrytí   u   předmětů   s  

kombinovanou  či  distanční  formou  výuky.  Tyto  informace  jsou  vyžadovány  

pro všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

8. Projednání změn v akreditovaných programech Filozofické fakulty 

Filozofická fakulta mění garanta u bakalářského studijního programu Sociologie (programová 

akreditace) a bakalářského studijního programu Španělská filologie (institucionální 

akreditace). Filozofická fakulta informaci o změně garanta v Sociologii zašle NAÚ. U 

institucionální akreditace spadá změna pod schválení RVH OU. Zpravodajem byl stanoven 

Malura, který na příštím zasedání předloží své stanovisko k této změně.  

 

9. Harmonogram kontrolních zpráv a hodnocení v polovině platnosti akreditace 

programů 

Papřok představil zpracovaný návrh tabulky s harmonogramem, která obsahuje kontrolní 

zprávy a termíny hodnocení ex post. Tabulku Papřok ještě jednou všem rozešle. 

 

10. Koncepce doktorské školy na OU 

Drozd děkuje za zaslané připomínky. Dále informuje o aktuálním stavu prací na koncepci 

doktorské školy. Na konci září by měl mít další informace o tom, jak pokračují jednání. 

 
 
 
 



 

 9 

11. Různé 

Drozd: Rád bych upozornil, že je obecně potřeba dbát na to, aby se na univerzitě v publikační 

činnosti nevyskytovaly publikace z predátorských časopisů. 

 

Petrucijová: V návaznosti na hodnocení studijních programů bychom se měli zamyslet nad 

otázkou, zda RVH OU provádí také sebehodnocení. 

Papřok: Je součástí Zprávy o vnitřním hodnocení a mělo by být součástí dodatků. 

Jandačka: Bylo by velmi prospěšné, pokud by se nám podařilo získat data od jiných univerzit, 

abychom mohli provést benchmarking. 

 

Chytil: Naši práci by velmi posílilo, kdyby mohli externí hodnotitelé své posudky prezentovat 

osobně. Otázkou je finanční stránka věci. 

 
Zapsala: Eva Haroníková 
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: Jiří Skýpala, Mgr. 
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. 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 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy  

      

Fakulta Studijní program Typ Forma Závěr Kontrolní zpráva 

PřF 
Politická a kulturní 
geografie  

Bc. p 
RVH OU schvaluje žádost o 
akreditaci studijního programu 

- 

LF Fyzioterapie Bc. p 

RVH OU schvaluje žádost o 

akreditaci studijního programu, a 

to pro akreditaci na 10 let, 

s výhradou nutnosti kladného 

rozhodnutí regulačního orgánu a 

zapracování případných 

připomínek a výhradou nutnosti 

doplnění informací o publikační 

činnosti a dalších připomínek dle 

stanoviska pracovní skupiny. 

- 

LF Fyzioterapie NMgr. p 

RVH OU schvaluje žádost o 
akreditaci studijního programu, a 
to pro akreditaci na 10 let, 
s výhradou nutnosti kladného 
rozhodnutí regulačního orgánu a 
zapracování případných 
připomínek a výhradou nutnosti 
doplnění informací o publikační 

činnosti a dalších připomínek dle 
stanoviska pracovní skupiny. 

- 

LF 
Psychiatrické 
ošetřovatelství 

NMgr. p, k 

RVH OU schvaluje žádost o 
akreditaci studijního programu, a 
to pro akreditaci na 10 let, 
s výhradou nutnosti kladného 
rozhodnutí regulačního orgánu a 
zapracování případných 
připomínek a výhradou nutnosti 
doplnění informací o publikační 
činnosti a dalších připomínek dle 
stanoviska pracovní skupiny. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující   informace   o   studijních   

oporách   a   jejich   pokrytí   u   předmětů   

s kombinovanou  či  distanční  formou  

výuky.  Tyto  informace  jsou  vyžadovány  

pro všechny ročníky studijního programu a 

vyžadováno je 100% pokrytí. 

Dále Rada pro vnitřní hodnocení požaduje 

po 3 letech předložení  kontrolní  zprávy 

obsahující informace o personálním 

zajištění programu a o uskutečňování 

studijního programu.  Jde  zejména  o  

počty  uchazečů,  počty  přijatých  

studentů,  úspěšnost  u přijímacích 

zkoušek, počty výjezdů a příjezdů 

studentů, studijní neúspěšnost, počty 

absolventů, témata závěrečných prací a 

jejich počet na jednoho akademika. 
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LF Ergoterapie Bc. p 

RVH OU schvaluje žádost o 
akreditaci studijního programu, a 
to pro akreditaci na 5 let, 
s výhradou nutnosti kladného 
rozhodnutí regulačního orgánu a 
zapracování případných 
připomínek a výhradou nutnosti 
doplnění informací o publikační 
činnosti a dalších připomínek dle 
stanoviska pracovní skupiny. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje po 3 

letech předložení  kontrolní  zprávy 

obsahující informace o personálním 

zabezpečení studijního programu, se 

zaměřením především na publikační 

činnost garanta programu. 

LF 
Ochrana a podpora 
zdraví 

Bc. p 

RVH OU schvaluje žádost o 
akreditaci studijního programu, a 
to pro akreditaci na 10 let, 
s výhradou nutnosti kladného 
rozhodnutí regulačního orgánu a 
zapracování případných 

připomínek a výhradou nutnosti 
doplnění informací o publikační 
činnosti a dalších připomínek dle 
stanoviska pracovní skupiny. 

- 

LF 
Ochrana a podpora 
veřejného zdraví 

NMgr. p 

RVH OU schvaluje žádost o 
akreditaci studijního programu, a 
to pro akreditaci na 10 let, 
s výhradou nutnosti kladného 
rozhodnutí regulačního orgánu a 
zapracování případných 
připomínek a výhradou nutnosti 
doplnění informací o publikační 
činnosti a dalších připomínek dle 
stanoviska pracovní skupiny. 

- 

FSS Sociální práce Bc. p, k 

RVH OU schvaluje žádost o 

akreditaci studijního programu a 

to pro akreditaci na 10 let. 

 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy  

obsahující   informace   o   studijních   

oporách   a   jejich   pokrytí   u   předmětů   

s kombinovanou  či  distanční  formou  

výuky.  Tyto  informace  jsou  vyžadovány  

pro všechny ročníky studijního programu a 

vyžadováno je 100% pokrytí. 

 

FSS Sociální práce NMgr. p, k 

RVH OU schvaluje žádost o 

akreditaci studijního programu a 

to pro akreditaci na 10 let. 

 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy  

obsahující   informace   o   studijních   

oporách   a   jejich   pokrytí   u   předmětů   

s kombinovanou  či  distanční  formou  

výuky.  Tyto  informace  jsou  vyžadovány  

pro všechny ročníky studijního programu a 

vyžadováno je 100% pokrytí. 
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PdF 

Informační a 
komunikační 
technologie ve 
vzdělávání 

Ph. D. 
p, k 
(nově) 

RVH OU schvaluje žádost o 

rozšíření akreditace studijního 

programu o kombinovanou formu 

studia. 

 

- 

 


