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   Č. j.: OU-57160/90-2018 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 25. června 2018 

 
Přítomni:  Lata, Jandačka, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Závacká, Labischová, 

Rosii, Antonín, Chytil, Skýpala, Pánek, Malura 
 
Omluveni:   Plevová, Drozd 
 
Hosté: Šumberová, Papřok, krhutová, Habiballa, Volná, Hradecký, 

Kostolányová, Prextová, Burkovičová, Petrová, gejgušová, Malach, 
Zahradník, Kutáč, Rudolf, Guziur, Spisar, Ševčíková, Cieslar, Tvarůžka, 
Kozel, Svobodová, Flajšar, Lacková, Škobrtal, Svobodová Jana, Krpec 

 
 
Zahájení zasedání: 15:00 hod. 
Konec zasedání:  19:20 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 části závěrů pracovních skupin RVH k akreditacím studijních 

programů Pedagogické fakulty OU a Fakulty sociálních studií OU. 

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace: zpravodaj Závacká, garant Krhutová. Akreditační 

spis je bez výhrad, personální zabezpečení je dostatečné. Probíhá diskuze nad změnou 

názvu programu. V případě konsensu o změně to bude oznámeno RVH. Aktuálně je podán 

jeden projekt TAČR. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

Aplikovaná informatika Bc. distanční a kombinovaná forma: zpravodaj Pánek, garant 

Habiballa, oba hodnotitelé doporučují program ke schválení. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

Aplikovaná informatika Dr. český a anglický jazyk: zpravodaj Pánek, garant: Volná. Bez 

výraznějších výtek, jediná výtka se vztahuje na personální zabezpečení a věkovou strukturu.  

Hradecký: Jsme si vědomi, že věková struktura katedry by mohla být lepší a máme v plánu 

situaci řešit. 
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Program je pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Environmentální geografie Bc.: zpravodaj Drozd, pověřený zastupováním na jednání 

Jandačkou, garant Hradecký. Program je hodnotiteli doporučen ke schválení, personální 

zabezpečení je dostatečné. 

Program je za pracovní skupinou ke schválení doporučen ke schválení. 

Environmentální geografie NMgr.: zpravodaj Drozd, pověřený zastupováním na jednání 

Jandačkou, garant Hradecký. Program je doporučen bez výhrad, program je postaven na 

kvalitním výzkumném směru. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání Bc a Dr..: zpravodaj 

Rossi, garant Kostolányová, Prextová. Tento obor je žádoucí, dá se očekávat velká 

společenská poptávka, hodnocení jsou velice pozitivní, hodnotitelé doporučují tento studijní 

program, personální zabezpečení je dostatečné, garant má dostatečnou publikační činnost. 

U dr. je doporučeno pracovat na publikační činnosti. 

Rossi: Proč chybí navazující magisterský stupeň? 

Kostolányová: Navazující magisterský stupeň figuruje v rámci komplexního studijního 

programu Učitelství pro základní školy. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Učitelství pro MŠ jednooborové Bc: zpravodaj Sikorová, garant Burkovičová. Posudky 

jsou kladné, program odráží současné trendy v předškolní pedagogice. Doporučení: rozvíjet 

mezinárodní spolupráci ve výzkumu, věnovat pozornost rozvoji klíčových pracovníků. 

Burkovičová: Máme na katedře perspektivního nástupce, který v budoucnu převezme 

garantování programu. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 
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Učitelství pro SŠ NMgr.: zpravodaj Labischová, garant Petrová. V tomto programu jsou 

zapojeny tři fakulty, posudky jsou pozitivní, kdy první posudek je s jednou výhradou - 

personální zabezpečení oborových didaktik, další doporučení je posílit mezinárodní 

spolupráci. 

Druhý posudek je doporučující s výhradou: personální zabezpečení oborových didaktik, 

druhá výhrada je pak nepropracovaný koncept praxí. 

Personální zabezpečení: na tomto programu participuje cca 190 akademiků, Petrová - 

v rámci souvislé praxe bude dotace 30 hodin. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Učitelství pro 1. stupeň Mgr.: zpravodaj Sikorová, garant: Gejgušová. Posudky jsou kladné, 

dobře je hodnocen systém praxí. Připomínky: zvážit využití novějších titulů literatury, další 

doporučení - nesrovnalosti v osobních listech – konce platnosti pracovních smluv. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Učitelství pro ZŠ NMgr.: zpravodaj Sikorová, garant Malach. Velký program se 

specializacemi se společným jádrem. Zvážit doplnění o zahraniční literaturu, věnovat se 

požadavkům na metodologii, prokázat reflexe u pedagogických praxí, celkově je program 

doporučen, je však doporučeno zaměřit se více na publikační činnost. 

 

Pedagogika Bc.:  zpravodaj Labischová, garant Sikorová. Hodnotiteli doporučeno ke 

schválení bez výhrad. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Pedagogika Dr.: zpravodaj Chytil, garant Malach. Posudky jsou doporučující. Doporučení, 

která se vyskytují v posudcích, jsou smysluplná a je vhodné je zakomponovat. Personální 

zabezpečení: problém je opět v personálních listech s datem konce pracovních smluv. Dále 

je problém v tvůrčí činnosti pracoviště. Nutno doplnit seznam řešených projektů 

s mezinárodním kontextem 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 
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Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Antonín, garant Zahradník. 

Došlo zde k rozporu obou hodnotitelů, kdy jeden doporučuje bez výhrad a jeden 

nedoporučuje z těchto důvodů:  

- Malé zastoupení praxe 

- Nedostatečná hodinová dotace některých předmětů atletika a plavání 

- Nevhodní zařazení předmětu diagnostika TV 

- Malý počet vyučujících 

- Jeden předmět nemá garanta (garant je uveden, ale na druhé straně, čehož si zřejmě 

hodnotitel nevšimnul) 

Personální zabezpečení: upřesnit personální listy. 

I když jeden posudek je nedoporučující, pracovní skupina se shodla na tom, že toto 

hodnocení bylo účelově negativní a pracovní skupina doporučuje radě RVH program ke 

schválení. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Tělesná výchova a sport Bc.: zpravodaj Antonín, garant: Kutáč. Hodnotitelé program 

doporučují ke schválení, výtky jsou pouze formálního charakteru. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Kinantropologie NMgr.: zpravodaj Antonín, garant: Jandačka. Jeden posudek doporučuje, 

jeden posudek doporučuje s výhradou. Nejsou zde ale podstatné připomínky. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Kinantropologie Dr.: zpravodaj Antonín, garant Jandačka. Jeden posudek doporučuje bez 

výhrad, druhý posudek doporučuje s výhradou, mezi nejzásadnější připomínky patřilo 

neadekvátní kreditové ohodnocení předmětů. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 
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Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) Bc.: zpravodaj Drozd, 

zastupováním za nepřítomného Drozda pověřen Jandačka, garant Rudolf. Oba hodnotitelé 

se vyjadřují pozitivně a výhrady jsou jen formálního charakteru. Personální zabezpečení je 

dostatečné.  

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Učitelství odborných předmětů NMgr:  zpravodaj Drozd, zastupováním za nepřítomného 

Drozda pověřen Jandačka, garant doc. Rudolf. Spis je hodnotiteli doporučen ke schválení s 

drobnými doporučeními. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Sibinský, 

garant Guziur. Program je hodnotiteli doporučen ke schválení, naplňuje standarty, personální 

a odborné zabezpečení je dostatečné, některé smlouvy ale končí 2018-2021. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Sibinský, garant Cieslar. 

Program je doporučen, naplňuje standarty, personální a odborné zabezpečení, některé 

smlouvy ale končí 2018-2021. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Malura, garant: Spisar. 

Program je doporučen ke schválení, kladen důraz na vyváženost hudební a pedagogickou. 

Doporučení: zvážit zavést předmět hudební management. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Hudební teorie a pedagogika Dr.: zpravodaj Sibinský, garant: Ševčíková. Program je 

doporučen ke schválení, posudky hodnotitelů jsou bez výhrad. Doporučení: je navrženo 
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navýšení přijetí nových studentů na 5. Personální zabezpečení: u dvou garantů profilujících 

předmětů končí smlouvy 2020. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání  Bc.: zpravodaj Drozd, zastupováním za 

nepřítomného Drozda pověřen Jandačka, garant Tvarůžka. Program je doporučen ke 

schválení bez výhrad, zpravodaj doporučuje doplnit a dopsat část v sebehodnotící zprávě o 

tvůrčí činnosti a personální struktuře. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Labischová, garant Kozel. 

Posudky hodnotitelů jsou pozitivní. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Antonín, garant Jarmara. 

Hodnotiteli doporučeno bez výhrad, doporučení pro další rozvoj: zvýšit publikační činnost. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Bc: zpravodaj Kopecký, garant Svobodová. 

Návrh je dobře koncipován, program je doporučen ke schválení. Doporučení: podporovat 

publikační aktivity a odborný růst pracovníků. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Malura, garant Flajšar. 

Doporučeno s výhradou, zvláště v otázce personálního zabezpečení.  

Flajšar: Personální otázku řešíme navýšením úvazků. Publikační literaturu pro děti a mládež 

máme, ohrazuji se proti hodnocení prof. Malury.  

Lata: Personální zabezpečení považuji na hraně, ptám se děkana, kdo tedy nastoupí v září. 
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Jarmara: Jedna kolegyně se vrátí z mateřské a nastoupí v září na plný úvazek. V případě, že 

bude studijní program akreditován, u akademiků bude navýšen úvazek na 1,0, jinak 

nemůžeme katedru finančně udržet. V optimálním případě tedy očekáváme 5,0 úvazků.  

Chytil: Aktuálně má program 1,5 úvazku, což je málo. 

Závacká: Metodické materiály NAU na to myslí a mohou se uvádět budoucí smlouvy 

Antonín: Upozorňuji, že anglisti FF nemohou nijak participovat na studijním programu PdF, 

vedou hodně závěrečných prací, nemají čas na vědu, proto nemohou učit navíc i na PdF. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Závacká, garant Lacková. 

Program je hodnotiteli doporučen bez výhrad. Doporučení: podívat se v rámci profilu 

absolventa na možnosti rozšíření portfolia uplatitelnosti absolventů. Personální zabezpečení 

je dostatečné. Věková struktura cca 65 let, zvážit zařadit náhrady za starší kolegy a toto 

popsat v sebehodnotící zprávě. 

Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení. 

 

Psychologie se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Chytil, garant Škobrtal. Oba 

hodnotitelé doporučili s výhradou. Rada pro vnitřní hodnocení souhlasí s připomínkami, které 

jsou uvedeny v posudcích. 

Program je za pracovní skupinou ke schválení doporučen s výhradou. 

 

Didaktika českého jazyka a literatury Dr.: zpravodaj Kopecký, garant Svobodová. U 

některých pracovníků je potřeba zvýšit publikační činnost. A zvýšit celkově kvalitu 

personálního zabezpečení. 

Svobodová: tento program je velmi mladý, akreditace proběhla v roce 2015, zatím nemáme 

žádného absolventa, nicméně tento program je potřebný. Podobný studijní program má 

pouze UK.  

Antonín: Dr. program vzniká na pracovišti, které má doložitelnou vědeckou i grantovou 

minulost. Ale je otázka, zda garant s habilitací v jazykovědě, může zastřešovat program 

Český jazyk s didaktikou. 
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Kopecký: na základě svých zkušeností jsem se přiklonil ke schválení s výhradou, neboť vím, 

jak to NAU posuzuje. Doufám, že naše připomínky budou zapracovány.  

Program je za pracovní skupinou ke schválení doporučen s výhradou. 

 

Matematika se zaměřením na vzdělávání Bc.: zpravodaj Rossi, garant: Krpec. Posudky 

hodnotitelů jsou pozitivní, doporučující, pracovní skupina také doporučuje program ke 

schválení.  

 

Hlasování: 

Zdravotně sociální péče a rehabilitace – 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 

Zdravotně sociální péče a rehabilitace (NMgr.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Aplikovaná informatika (dist.) – 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 

Aplikovaná informatika (dist., Bc.), s doporučením zvážení zapracování 

připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Aplikovaná informatika (kombi) – 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 

Aplikovaná informatika (kombi, Bc.), s doporučením zvážení zapracování 

připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Aplikovaná informatika – 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 

Aplikovaná informatika (Ph.D.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Applied Informatics – 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 

Applied Informatics (Ph.D.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Enviromentální geografie – 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 

Enviromentální geografie (Bc.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Enviromentální geografie – 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 

Enviromentální geografie (NMgr.), s doporučením zvážení zapracování 

připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – 

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 

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (Bc.), 

s doporučením zvážení zapracování připomínek uvedených ve výstupech 

hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – 

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 

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (Ph.D.), 

s doporučením zvážení zapracování připomínek uvedených ve výstupech 

hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Učitelství pro MŠ – 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 

Učitelství pro MŠ (Bc.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Učitelství pro SŠ – 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 

Učitelství pro SŠ (NMgr.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

 



 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 

e-mail: karin.sykorova@osu.cz / telefon: +420 597 091 002 

www.osu.cz / www.alive.osu.cz 

 

Učitelství pro 1. stupeň – 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 

Učitelství pro 1. stupeň (Mgr.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Učitelství pro ZŠ – 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 

Učitelství pro ZŠ (NMgr.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Pedagogika – 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 

Pedagogika (Bc.), s doporučením zvážení zapracování připomínek uvedených ve 

výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Pedagogika – doktorský 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 

Pedagogika (Bc.), s doporučením zvážení zapracování připomínek uvedených ve 

výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání – 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 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Tělesná výchova a sport – 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 

Tělesná výchova a sport (Bc.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Kinantropologie – 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 

Kinantropologie (NMgr.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Kinantropologie – 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 

Kinantropologie (Ph.D.), s doporučením zvážení zapracování připomínek 

uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – 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 

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Učitelství odborných předmětů – 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 

Učitelství odborných předmětů (NMgr.), s doporučením zvážení zapracování 

připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání – 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 

Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.), 

s doporučením zvážení zapracování připomínek uvedených ve výstupech 

hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání – 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 

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Hudební teorie a pedagogika – 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 

Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.), s doporučením zvážení zapracování 

připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání – 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 

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání – 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 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – 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 

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – 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 

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – 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 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – 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 s výhradou žádost o akreditaci studijního 

programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.). U programu je nutno 

provést úpravy spisu dle připomínek uvedených v posudku, vyjádření a 

stanovisku pracovní skupiny, a to do 31. 8. 2018. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – 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 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Psychologie se zaměřením na vzdělávání – 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 s výhradou žádost o akreditaci studijního 

programu Psychologie se zaměřením na vzdělávání (Bc.). U programu je nutno 

provést úpravy spisu dle připomínek uvedených v posudku, vyjádření a 

stanovisku pracovní skupiny, a to do 31. 8. 2018. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Didaktika českého jazyka a literatury – doktorský program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 2 

Návrh usnesení: RVH OU zastavuje řízení o žádosti o akreditaci studijního 

programu Didaktika českého jazyka a literatury (Ph.D.). Rada vyzývá k úpravě 

spisu dle připomínek uvedených v posudku, vyjádření a stanovisku pracovní 

skupiny. Program bude předmětem příštího zasedání Rady. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Matematika se zaměřením na vzdělávání – 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 

Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc.), s doporučením zvážení 

zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

2. Různé 

Lata: Musíme se zaměřit na otázku hodnotitelů, kteří jsou spjatí s oborovými radami či jinak 

zainteresovaní, musíme dávat pozor, koho oslovujeme jako hodnotitele.  

Chytil: Hodnotil jsem dr. program na MUNI, kde jsem zároveň členem oborové rady, takže ta 

důvěra v tom, že to budu hodnotit objektivně je veliká a nevidím v tom rozpor.  

Jandačka: Můžeme požádat hodnotitele o vyjádření, zda vidí střet zájmů. 

Antonín: Minimálně u 4 programů FF jsou hodnotitelé v oborových radách. Jsme ochotni 

nechat vypracovat posudky nové. Jen varuji před tím, ať se nedostaneme do neřešitelné 

situace, neboť hodnotitelů je málo a většina z nich je právě angažována v oborových nebo 

jiných radách. 
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Závěr: Členství hodnotitelů v oborových radách nebude překážkou pro funkci externího 

hodnotitele. Hodnotitelé budou předem dotázáni, zda se necítí být ve střetu zájmů. 

Příští termín zasedání RVH se koná  10. 9. 2018 

 
 
Zapsala: Anna Štarhová 
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: 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 

 


