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Zápis z mimořádného zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne 1. září 2020  
      
      

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

Omluveni: Sikorová, Chytil, Kladiwa 

    

Hosté:   Papřok,  Šumberová, Závacká, Martínek 

    
Zahájení zasedání: 15:00  
Konec zasedání: 16:40 

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

      

PROGRAM JEDNÁNÍ:      
1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 

2. Různé 

Předseda na úvod přivítal hosty a členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na 
mimořádném zasedání Rady a uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení. Vzhledem 
k mimořádnosti zasedání byla členům RVH OU umožněna účast prezenční i distanční 
(prostřednictvím MS TEAMS). Plevová a Labischová se účastní distančně. 
 

 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 

 

Rada obdržela v červnu žádost o akreditaci profesního bakalářského studijního programu 
Diagnostika ve zdravotnictví. Zpravodajem pro tento studijní program byl Drozd. Mimořádné 
zasedání RVH OU bylo svoláno za účelem umožnit LF OU vypsat na tento program přijímací 
řízení. 
 
Drozd: Hodnotitelé Holý a Lehocká neměli ke spisu z odborného hlediska žádné připomínky. 
Spis však obsahoval mnoho formálních nedostatků. To bylo důvodem, proč spis v první fázi 
nebyl doporučen pro schválení. Následně byla s proděkankou Závackou sjednána náprava. 
Po jejich odstranění spis doporučuji ke schválení. Věková struktura v personálním 
zabezpečení ovšem není ideální. Jedinému profesorovi je již 80 let. 
Závacká: Za LF děkuji za svolání mimořádného zasedání. Omlouvám nepřítomnost garanta 
Švagery, který se nemohl dostavit z důvodu nutnosti jeho přítomnosti na Covid centru. 
Souhlasím s tím, že se ve spise nacházely nedostatky formálního charakteru. 
Drozd: Zdůrazňuji, že by ve všech spisech měli docenti a profesoři vykazovat publikační 
činnost. Bez ohledu na to, zda je program profesní či akademický. 
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Jandačka: Každý studijní program by měl být propojen s tvůrčí činností (ať se již jedná o 
uměleckou činnost, základní výzkum nebo aplikovaný výzkum). 
Závacká: U profesních studijních programů je mnoho zapojených osob z praxe. 
Lata: Pro celou OU platí, že zaměstnanci v pozici akademických pracovníků musí publikovat. 
Zejména pokud jde o docenty a profesory. 
Jandačka: Nejcennější jsou pro nás vždy odborníci z praxe, kteří jsou schopni publikovat. 
Drozd: Měli bychom se více zaměřit na to, aby nám v posudcích externí hodnotitelé uváděli 
doporučení pro další rozvoj studijního programu. 
Kopecký: To již bylo na Radě řešeno a v posudcích by měla být akcentována konstruktivní 
kritika. 
Lata: Přesto doporučuji formuláře pro hodnotitele upravit. Papřok na příští zasedání předloží 
návrh upravených zadání pro hodnotitele, kde bude více zdůrazněn požadavek na 
konstruktivní připomínky a návrhy na možný další rozvoj studijního programu. 
Petrucijová: Chyby, které byly v tomto případě, by žádný spis neměl obsahovat. Měli bychom 
hodnotitele žádat o případnou úpravu posudků. 
Lata: Spis je hodnotiteli kontrolován především z odborné stránky. 
Malura: Pokud je zpravodaj nespokojen s odborným hodnocením, může se na hodnotitele 
v tomto obrátit jako autorita předsedající pracovní skupině. 
Šumberová: Z naší strany probíhá základní formální kontrola nedostatků a příprava analýzy 
personálního zajištění. Na hlubší kontrolu doposud nebyla personální kapacita, máme však 
v plánu přijmout dalšího zaměstnance (aktuálně běží výběrové řízení), která se zaměří na 
hlubší kontrolu a ověřování údajů uvedených ve spisech a zároveň bude metodikem pro oblast 
joint/double degree. 
Malura: V posledních dvou měsících jsem byl členem dvou hodnotících komisí NAÚ VŠ. Silně 
se zde diskutoval věk osob podílejících se na zajišťování studijních programů a celková 
perspektiva programu. Akcent na vyváženou věkovou strukturu je v současnosti daleko větší, 
než tomu bylo v minulosti. Je to citlivé téma, ale apeluji na garanty programů, aby se na něj 
zaměřili. 
Jednání opustili zástupci LF OU. 
Zpravodaj Drozd navrhl akreditaci studijního programu na 5 let, a to vzhledem k personálnímu 
zabezpečení, které vykazuje mírné nedostatky a publikační a tvůrčí činnosti. Tyto oblasti 
mohou ohrozit budoucí perspektivu programu. Rada se shodla na tom, že samostatná/zvláštní 
kontrolní zpráva není potřeba, a to vzhledem k průběžnému hodnocení v polovině platnosti 
programu a kontrolní zprávě nařízené všem bakalářským a navazujícím magisterským 
studijním programům v rámci IA v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory. 
Petrucijová: V usnesení by se mělo objevit, že průběžné hodnocení se zaměří zejména na 
personální zabezpečení a publikační činnost. 
 
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:      

 
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje žádost o akreditaci bakalářského 
studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě, s jazykem 

výuky českým, a to pro akreditaci na 5 let.   
Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných:  12 

Počet hlasů záporných: 0 
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Zdrželi se: 0     
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

2. Různé 

 
Šumberová prezentovala Radě strategické priority MŠMT pro oblast vysokého školství na 

období 2021+.  

Plevová opustila jednání. 

Diskuse: 
Kopecký: Pro Radu je důležité znát strategii na 5–10 let dopředu. 
Šumberová: Strategický záměr máme předložit do 31. 3. 2021. V prosinci vyvrcholí všechny 
přípravy a pak už bude docházet jen k malým změnám. Rada bude o všem informována. 

 
Šumberová představila prezentační rozhraní s vybranými monitorovacími ukazateli o činnosti 
OU, které je připraveno softwarem POWER BI – 23. 9. 2020 bude do zápisu doplněn aktuální 
odkaz (k tomuto datu bude měněn). 

 
Jandačka: Jaký je aktuální stav žádosti o akreditaci Všeobecného lékařství? 
Lata: Aktuálně se pracuje na nápravě oblastí personální a publikační činnosti. Fakultní 
nemocnice zpracovává motivační systém pro to, aby si lékaři dělali habilitace a profesury. Co 
se týče situace na LF, senát LF vypíše nové volby na děkana. Do zvolení nového děkana 
zůstane děkanem Martínek. Celkově LF usilovně pracuje na nápravě všech oblastí vytýkaných 
NAÚ VŠ s cílem získat akreditaci Všeobecného lékařství. 
Jandačka: S ohledem na strategický význam Všeobecného lékařství pro OU navrhuji založit 
celouniverzitní podpůrnou pracovní skupinu, která by LF OU pomohla s prací na žádosti o 
akreditaci. 
Malura: Podporuji tento návrh. 
Lata: Na příští zasedání bude pozván i garant Procházka, abychom s ním mohli situaci probrat. 
Jako univerzita musíme postupovat jednotně. Je naším zájmem akreditaci získat. Podpůrná 
skupina může pomoci. Radě zašlu návrhy osob, které by mohly být členy skupiny. Půjde o 
osoby z Lékařské fakulty Ostravské univerzity (včetně zástupců AS LF), Fakultní nemocnice 
Ostrava i Rady pro vnitřní hodnocení OU. Z Rady to musí být osoba, která má velké zkušenosti 
s akreditačním procesem a hodnocením v rámci NAÚ. 
Papřok: Na příští jednání jsou pozváni zástupci LF OU v souvislosti s jinými žádostmi o 
akreditace studijních programů. Bude pozván i garant Všeobecného lékařství Procházka. 
 
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:      

 
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU iniciuje vznik celouniverzitní pracovní skupiny 
pro podporu zajištění požadavků NAÚ VŠ ve věci žádosti o akreditaci magisterského studijního 
programu Všeobecné lékařství. 
Hlasování:        

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných:  11 
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Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
Předseda všem poděkoval za účast na jednání, uvedl, že další jednání bude 14. září 2020 od 
15:00 a následně ukončil jednání.  

 

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: 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   
Web OU    
    
Zapsala: Adriana Kubisová  
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy  

     

Fakulta Studijní program Typ Forma Jazyk Závěr Kontrolní zpráva 

LF 
Laboratorní 
diagnostika ve 
zdravotnictví 

Bc. p český 

Rada pro vnitřní hodnocení 
schvaluje žádost o akreditaci 
bakalářského studijního programu 
Laboratorní diagnostika ve 
zdravotnictví v prezenční formě, s 
jazykem výuky českým, a to pro 

akreditaci na 5 let.   

- 

 


