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Č. j.: OU-14310/90-2021 
  

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne 8. března 2021  
      
      

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

Omluveni: - 

    

Hosté: Papřok, Šumberová, Elischer, Taraba, Maďar, Závacká, Zářický 
 
Zahájení zasedání: 15:00  
Konec zasedání: 16:30 
    
Jednání vedl: předseda  RVH  prof. MUDr. Jan Lata, CSc.        

      

PROGRAM JEDNÁNÍ:      

1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu PřF OU 

2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU 

3. Projednání kontrolní zprávy LF OU 

4. Zajišťování kvality praxí na Ostravské univerzitě 

5. Metodický materiál hodnocení studijních programů v průběhu platnosti jejich 

akreditace 

6. Metodický materiál pro společně uskutečňované studijní programy 

7. Záměr MŠMT ke studijním programům spadajícím do OV Učitelství 

8. Různé 

 
Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (dále 

jen Rada). Jednání probíhalo online přes MS Teams. Rada byla způsobilá k usnášení.  

 

1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu PřF OU 

PřF OU zažádala o akreditaci DSP Chemie porézních materiálů (zpravodaj: Špunda, 

hodnotitelé: Šulcová a Pekař). 

Špunda seznámil členy RVH s připomínkami externích hodnotitelů. Ti hodnotili spis veskrze 

pozitivně a měli pouze dílčí výtky, které byly zahrnuty v celkové analýze zpravodaje. 

Program je doporučen ke schválení.  
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Taraba poděkoval za možnost být přítomen a za posudky externích hodnotitelů a zpravodaje 

Špundy. Uznal nutnost dílčích úprav. 

Taraba opustil zasedání. 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního programu 

Chemie porézních materiálů, v prezenční formě, s jazykem výuky českým. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 15 

Počet hlasů kladných: 15 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU 

LF zažádala o akreditaci BSP Radiologie (zpravodaj: Zahradník, hodnotitelé: Skalická a 

Hudzeitzová). 

Zahradník seznámil členy RVH s posudky hodnotitelů. Oba posudky konstatovaly, že navržený 

studijní program je velmi atraktivní a pro absolventy praktický s ohledem na uplatnění po 

absolvování, pozitivně hodnocen je garant programu Dedek a personální zabezpečení. 

Zpravodaj nicméně podotkl, že externí hodnotitelky formulovaly některé výhrady, které je nutno 

zapracovat. Jednalo se především o výhrady ve vazbě na radiologii ve smyslu regulovaného 

povolání. Hodnotitelky se odkazovaly na metodická doporučení pro radiologické pracovníky. 

Šlo například také o změnu názvu z Radiologie na Radiologická asistence. 

Papřok uvedl, že už LF zareagovala na vypořádání se s jednotlivými připomínkami hodnotitelů. 

Prozatím čekáme na stanovisko regulátora.  

Proděkanka Závacká uvedla, spis byl v reakci na externí posudky upraven. Budou ještě 

provedeny dílčí úpravy sebehodnotící zprávy. 

LF dále zažádala o akreditaci DSP Experimentální a klinická medicína (zpravodaj: Lata, 

hodnotitelé: Doubek, Melichar). 

Zpravodaj Lata uvedl, že hodnocení bylo velmi pozitivní. Pouze dva z pracovníků neměli 

uveden dostatek publikací za posledních 5 let. Program je doporučen ke schválení. 

Proděkanka Závacká uvedla, že všechny výtky vzali na vědomí a vše již bylo doplněno.  

Zástupci LF OU opustili zasedání. 
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Rada konstatovala, že je u Radiologie potřeba podrobnější kontrola úprav. Dle dohody s LF 

OU bude dále opravena sebehodnotící zpráva. Brzy také očekáváme stanoviska regulátora – 

MZČR. 

Návrh usnesení: RVH OU přerušuje řízení o žádost o akreditaci bakalářského studijního 

programu Radiologie, v prezenční formě, s jazykem výuky českým. Do 2. 4. 2021 požaduje 

doložení povolení regulátora a zapracování připomínek dle výstupů hodnocení. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 15 

Počet hlasů kladných: 15 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního programu 

Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii, v prezenční a kombinované 

formě, s jazykem výuky českým. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 15 

Počet hlasů kladných: 15 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

3. Projednání kontrolní zprávy LF OU 

Do konce března 2021 je potřeba zaslat kontrolní zprávu pro DSP Klinické neurovědy. KZ byla 

členům RVH k dispozici. 

Návrh usnesení: RVH OU bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 15 

Počet hlasů kladných: 15 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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4. Zajišťování kvality praxí na Ostravské univerzitě 

Informace o činnosti pracovní skupiny (zpravodajka: Labischová). Byla sestavena struktura 

sebehodnotící zprávy, otázkou je možné určení tvrdých kritérií pro hodnocení. 

Dle Labischové se členové této skupiny shodli na tom, že je možné vytvořit jednotnou metodiku 

pro všechny praxe. Labischová představila metodický materiál Hodnocení kvality praxí 

a uvedla závěry, se kterými všichni členové souhlasili. 

U bodu ohledně hodnocení praxe bylo řešeno, že je velmi složité, ale Labischová uvedla, že 

se pracovní skupina shodla, že škála hodnocení by mohla být třístupňová a doplněna slovním 

komentářem. 

Diskuze: 

Kopecký: Je dobře, že se skupina promptně ustavila a výsledek byl tak rychle připraven. 

Navrhuji, aby nyní byl materiál k dispozici členům RVH k připomínkám a komentářům. 

Labischová: Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že dané hodnocení bude možno 

aplikovat na všechny praxe na OU. 

Šumberová: Měl by být vypracován také standard praxí na OU. 

Labischová: Prezentovaný materiál by mohl být osnovou standardu. 

 

5. Metodický materiál hodnocení studijních programů v průběhu platnosti jejich 

akreditace 

Materiál byl projednán v rámci minulých zasedání. Byla představena finální verze se 

zapracovanými připomínkami. 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje Metodický materiál pro hodnocení SP v průběhu platnosti 

jeho akreditace. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 15 

Počet hlasů kladných: 15 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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6. Metodický materiál pro společně uskutečňované studijní programy 

Metodický materiál byl zpřístupněn členům RVH OU v podkladech. Nebyly vzneseny 

připomínky. 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje Metodický materiál pro společně uskutečňované studijní 

programy. 

Hlasování:     

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 15 

Počet hlasů kladných: 15 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

7. Záměr MŠMT ke studijním programům spadajícím do OV Učitelství 

Byla shrnuta prezentace záměrů MŠMT ke SP Učitelství, tedy zařazení pod profesní studijní 

programy. 

Uvedený záměr mělo MŠMT uveden také ve Strategickém záměru. Materiál je dán členům 

RVH na vědomí.  

Diskuze: 

Lata: Problematika již byla diskutována na Kolegiu děkana PdF. 

Sikorová: Zítra bude PdF jednat s MŠMT. S výsledkem jednání členy RVH seznámím.  

8. Různé 

Rada byla informována o menších změnách ve studijních programech PdF, jež nespadají do 

informační a schvalovací povinnosti. 

Lata všem poděkoval za účast. Uvedl, že termín dalšího zasedání bude 12. 4. 2021. 
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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, PhD. 

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 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy  

     

Fakulta Studijní program Typ Forma Jazyk Závěr Kontrolní zpráva 

PřF 
Chemie porézních 

materiálů 
Ph.D. p Český 

RVH OU schvaluje žádost o 

akreditaci doktorského studijního 

programu Chemie porézních 

materiálů, v prezenční formě, s 

jazykem výuky českým. 

- 

LF Radiologie Bc. p Český 

RVH OU přerušuje řízení o žádost 

o akreditaci bakalářského 

studijního programu Radiologie, v 

prezenční formě, s jazykem výuky 

českým. Do 2. 4. 2021 požaduje 

doložení povolení regulátora a 

zapracování připomínek dle 

výstupů hodnocení. 

- 

LF 

Experimentální 

klinická medicína 

v hematologii a 

onkologii 

Ph.D. p, k Český 

RVH OU schvaluje žádost o 

akreditaci doktorského studijního 

programu Experimentální a 

klinická medicína v hematologii a 

onkologii, v prezenční a 

kombinované formě, s jazykem 

výuky českým. 

- 

 
 


