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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne 8. února 2021  
      
      

Přítomni:  Lata, Kopecký, Drozd, Chytil, Kladiwa, Labischová, Malura, Petrucijová, Plevová, 
Sibinský, Sikorová, Skýpala, Špunda, Zahradník 

 

Omluveni: Pánek 

 

Hosté: Papřok, Šumberová, Elischer 

 

Zahájení zasedání: 15:00  
Konec zasedání: 17:00 
    
Jednání vedl: místopředseda RVH OU doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

      

PROGRAM JEDNÁNÍ:      

1. Zajištění a hodnocení kvality praxí na OU 

2. Hodnocení studijních programů v průběhu jejich akreditace 

3. Kvalita studijních opor pro distanční výuku 

4. Projednání dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení OU 

5. Různé 

 

Místopředseda Kopecký na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské 

univerzity (dále jen Rada). Jednání probíhalo online přes MS Teams. Kopecký omluvil Latu, 

který se k jednání připojí později. Rada byla způsobilá k usnášení.  

 

1. Zajištění a hodnocení kvality praxí na OU 

Papřok uvedl, že členům Rady zpřístupnil dokument, ve kterém jsou uvedeny příklady typů 

praxí. Dokument vypracoval Elischer dle STAGu. 

Elischer doplnil, že by mělo dojít k rozšíření informací v sekcích jednotlivých fakult na webu 

OU. Tyto informace by měly být doplněny zejména pro uchazeče, kteří nemají přístup do 

Portálu OU. Při vypracovávání dokumentu, který byl Radě předložen, byly využity informace 

ze STAGu. Vyhledávání informací na webu OU bylo obtížné, proto by se mělo ze strany fakult 

ulehčit také absolventům. 

Papřok připomněl, že loni na konci roku 2020 bylo řečeno, že se budou hodnotit praxe, proto 

je nutné sjednotit jejich typy. Je to první krok k nastavení rámce kvality. 
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Diskuze: 

Labischová: Zjistili jsme, že dochází k duplicitě názvů. Komunikovala jsem to také s členy 

programových rad učitelství. 

Sibinský: Řada praxí Fakulty umění v dokumentu chybí, týká se to hlavně nových programů. 

Praxí je na FÚ mnohem více. 

Papřok: Vycházeli jsme pouze z předmětů realizovaných v tomto akademickém roce. 

Šumberová: Bylo by vhodné vytvořit pracovní skupinu, která by byla složena z lidí, kteří se 

praxemi zabývají. Důležitá je doba i způsob hodnocení. 

Plevová: Na LF máme hodně oborů, které mají tzv. odborné praxe. Např. na Ústavu 

ošetřovatelství a porodní asistence mají všeobecné sestry a porodní asistentky dva druhy 

praxí. Odbornou (řízenou) praxi v akreditovaných zdravotnických zařízeních v rámci výuky 

v semestru a poté individuální, kterou mohou mít již ve zdravotnickém zařízení v místě svého 

bydliště. U mediků je ve třetím ročníku v LS odborná ošetřovatelská praxe. 

Kopecký: První variantou dalšího postupu je předat požadavek na Studijní komisi. Druhou je 

zmíněná pracovní skupina.  

Chytil: Jsem pro pracovní skupinu, která by byla složená z osob, které se problematikou 

zabývají. FSS má prezentaci praxí na webu dobře zpracovánu. Mělo by to tak být na všech 

fakultách. 

Kopecký: Budou tedy osloveni děkani, kteří navrhnou relevantní osoby. Jako zpravodajku 

pracovní skupiny navrhuji Labischovou. Pokud souhlasí, mohla by pracovní skupinu 

koordinovat. 

Labischová: Ano, souhlasím. 

Šumberová: Centrum pro kvalitu technicky zajistí fungování této pracovní skupiny. 

 

2. Hodnocení studijních programů v průběhu jejich akreditace 

Papřok členům Rady představil koncept metodického materiálu, slovního hodnocení i 

hodnotícího formuláře. Byly projednány připomínky zaslané před zasedáním i připomínky, jež 

vznikly na zasedání. Změny budou zapracovány. Metodický materiál bude Radě předložen na 

příštím zasedání. Slovní hodnocení bude předmětem jednání dalších zasedání. 

 

K jednání se připojil Lata. Na jeho podnět jednání dále vedl Kopecký. 

 

Papřok přešel k druhému dokumentu a představil, jak by mohla vypadat sebehodnotící zpráva, 

kterou bude vyplňovat garant. Dále prošel dokument Slovní hodnocení kvality. 
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3. Kvalita studijních opor pro distanční výuku 

Papřok uvedl, že toto téma bylo zahájeno už na minulém zasedání, kdy se Malura dotazoval, 

jak to bude s hodnocením výstupů šablonových projektů v rámci IRP. Radě byl předložen 

konkrétní seznam s 22 podpořenými projekty. 

Šumberová Radě popsala postup při hodnocení a metodický materiál. Po odevzdání výstupů 

Centrum pro kvalitu připraví Radě všechny potřebné podklady. 

  

 

4. Projednání dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení OU 

Radě byl v podkladech pro zasedání zpřístupněn dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení za rok 

2019. Před zasedáním ani v jeho průběhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Na základě výše předložených podkladů vyzval místopředseda členy Rady k hlasování: 

 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje dodatek Zprávy o vnitřním 

hodnocení za rok 2019. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 14 

Počet hlasů kladných: 14 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

5. Různé 

Z NAÚ jsme dnes obdrželi žádost o doplnění informací, které jsme zasílali v rámci informační 

povinnosti ke studijním programům Fisioterapia v italštině. Je požadován překlad spisu a také 

některé informace, které jsou již obsaženy v původně zaslaných spisech. Lékařská fakulta 

zajistí předložení překladů spisů a také vypracuje shrnující materiál pro personální a materiální 

zajištění, který bude souhrnně reflektovat ve spisu obsažené informace. 

 

Radě byla podána informace ke stavu aktuálně projednávaných studijních programů. Dle 

plánu budou zařazeny za zasedání v březnu. 

 

Bylo krátce shrnuto téma Blended Learning (kombinovaná výuka). Členové Rady byli pozváni 

na jednání, které se bude konat ve středu 16. 2. 2021 v 11:00. V budoucnu je předpoklad, že 

budou upraveny metodické materiály NAÚ VŠ a další předpisy tak, aby nedocházelo ke kolizi 

s tímto konceptem výuky. 
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Lata poděkoval Kopeckému za vedení zasedání a všem členům za účast. Uvedl, že další 

zasedání RVH OU proběhne 8. března 2021. 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, 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. David Zahradník, 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 

      
    
Zapsala: Adriana Kubisová  
Verifikoval: Jan Lata 
 


