Č. j.: OU-33944/90-2019
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 8. dubna 2019
Přítomni:

Kopecký, Malura, Drozd, Chytil, Sibinský, Sikorová, Jandačka,
Plevová, Skýpala, Lata, Pánek, Petrucijová, Kladiwa, Špunda

Omluveni:

Labischová,

Hosté:

Šumberová, Papřok, Hradecký, Maršálek

Zahájení zasedání:
Konec zasedání:
Jednání vedl:

15:00 hod.
17:00 hod.
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 výsledků hodnocení žádosti o akreditaci bakalářského studijního
programu Chemie
Drozd je zpravodajem pro bakalářský studijní program Chemie. Zhodnotil, že všechny
výhrady byly zapracovány a v písemné formě okomentovány. Za katedru Chemie dorazil
Maršálek, aby odpověděl na dotazy Rady.
Malura: Jaký je zájem o studijní program?
Maršálek: Zájem je stabilní a vysoký.
Rada poděkovala zástupcům Přírodovědecké fakulty za účast.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování:
Chemie – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Chemie – bakalářský studijní program.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 701 03 Ostrava / Česká republika
e-mail: rvh@osu.cz / telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

2. Projednání kontrolních zpráv kombinovaných studijních programů schválených
v rámci institucionální akreditace a kontrolní zprávy doktorského studijního
programu Filozofie
Předseda požádal zpravodaje stanovené pro kontrolní zprávy o představení výsledků
kontrol.
Malura byl zpravodajem pro Německou filologii (Bc. a NMgr.) a Anglickou filologii (Bc.).
Zhodnotil, že kontrolní zprávy byly v pořádku a doporučil je vzít na vědomí.
Chytil byl zpravodajem pro kontrolní zprávu Filozofie (Bc.) ke studijním oporám a Filozofie
(Ph.D.) k personálnímu a odbornému zabezpečení. Zhodnotil, že obě kontrolní zprávy byly
naplněny a doporučil je vzít na vědomí.
Drozd byl zpravodajem pro kontrolní zprávy Odborných předmětů se zaměřením na
vzdělávání a Učitelství odborných předmětů. Zhodnotil, že obě kontrolní zprávy byly
naplněny a doporučil je vzít na vědomí.
Kopecký byl zpravodajem pro kontrolní zprávy Španělské filologie (Bc.) a Ruské filologie
(Bc.). Zhodnotil, že opory nejsou zcela dle metodického materiálu Rady a obsahují některé
zastaralé odkazy. Opory jsou ale kompletní. Doporučil zprávy vzít na vědomí, ale vyzvat
Filozofickou fakultu k úpravě.
Plevová byla zpravodajem pro kontrolní zprávy Zdravotně-sociální péče a rehabilitace od
Fakulty sociálních studií. Zhodnotila, že opory zde nebyly kompletní a je nutné je dopracovat.
Dále byla zpravodajem pro Polskou filologii (Bc.) a Francouzskou filologii (Bc.), kde byla
situace označena za obdobnou s programy zpravodaje Kopeckého. U Francouzské filologie
jsou navíc dle podkladů vyučovány v prvním ročníku pouze dva předměty v distanční či
kombinované formě studia.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem si Rada pro vnitřní hodnocení vyžádala další podklady
ze strany fakult a následně bylo o Francouzské filologii hlasováno per rollam v termínu od
16. do 19. dubna 2019. Pro přehlednost je kompletní prezenční i per rollam hlasování
uvedeno níže:
Německá filologie (Bc.)
Německá filologie (NMgr.)
Anglická filologie (Bc.)
Filozofie (Bc.)
Filozofie (Ph.D.)
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Učitelství odborných předmětů (NMgr.)
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
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Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU bere kontrolní zprávu na vědomí
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Španělská filologie (Bc.)
Polská filologie (Bc.)
Ruská filologie (Bc.)
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení bere na vědomí kontrolní zprávu
studijního programu. Vyžaduje však aktualizaci neaktuálních či zastaralých částí
studijních opor. Do budoucna se doporučuje úprava opor dle Metodického
materiálu Rady pro vnitřní hodnocení OU – Studijní opory pro distanční a
kombinaci distanční a prezenční výuky. Termín pro úpravu studijních opor se
stanovuje na 8. 5. 2019.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Francouzská filologie (Bc.) – per rollam
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 10
Počet hlasů kladných: 1
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Nevyjádřili se: 4
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení bere na vědomí kontrolní zprávu
studijního programu. Vyžaduje však aktualizaci neaktuálních či zastaralých částí
studijních opor. Do budoucna se doporučuje úprava opor dle Metodického
materiálu Rady pro vnitřní hodnocení OU – Studijní opory pro distanční a
kombinaci distanční a prezenční výuky. Termín pro úpravu studijních opor se
stanovuje na 8. 5. 2019.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace (NMgr.)
Počet členů celkem: 15
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Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení kontrolní zprávu nebere na vědomí.
Do 8. 5. 2019 se vyžaduje nová kontrolní zpráva obsahující studijní opory pro
všechny povinné předměty vyučované v prvním ročníku s distanční a kombinaci
distanční a prezenční formy výuky. Opory musí být zpracovány dle Metodického
materiálu Rady pro vnitřní hodnocení OU – Studijní opory pro distanční a
kombinaci distanční a prezenční výuky. V případě nedodání kontrolní zprávy
budou muset být přijata opatření vedoucí k řádnému fungování studijního
programu.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

3. Projednání žádosti LF o akreditaci studijních programů
Radě pro vnitřní hodnocení byly doručeny žádosti Lékařské fakulty o akreditace studijních
programů. Byly doručeny návrhy externích hodnotitelů, které měla Rada s předstihem
k dispozici. Předseda určil zpravodaje jednotlivých programů. Seznam zpravodajů a
externích hodnotitelů je součástí přílohy č. 2. tohoto zápisu.
Rada přistoupila k hlasování o externích hodnotitelích:
Externí hodnotitelé LF
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje navržené externí hodnotitele pro posouzení
studijních programů Lékařské fakulty.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

4. Projednání žádostí PdF o akreditaci bakalářského studijního programu
Angličtina se zaměřením na vzdělávání a doktorského studijního programu
Pedagogika
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Radě pro vnitřní hodnocení byla předložena žádost o akreditaci bakalářského studijního
programu Angličtina se zaměřením na vzdělávání. Jedná se o stejnou žádost, která byla
skrze interní problémy s garantem vzata zpět. Nyní je předložena v téměř nezměněné verzi
s novou garantkou. Původním zpravodajem byl Malura, který měl nyní posoudit nutnost
nového externího hodnocení. Uvedl, že v tomto případě není nezbytná. Žádost se nezměnila
a původně nevyhovující garant byl nahrazen garantkou, která je v pořádku. Program tímto
doporučuje pro akreditaci. Je ovšem potřeba program podrobně sledovat, především
vzhledem k tomu, že je nový.
Na základě uvedených skutečností Rada přistoupila k hlasování:
Angličtina se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Angličtina se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program pro
akreditaci na 5 let.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 31. 10. 2023 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.

Radě byl taktéž předložen již dříve schválený spis doktorského studijního programu
Pedagogika, který byl fakultou aktualizován, a byly zapracovány původní podněty z externího
hodnocení. Původním zpravodajem byl Chytil, nyní měl posoudit, zda se nejedná o
podstatné změny, díky kterým by bylo nezbytné nové hodnocení. Chytil konstatoval, že nové
hodnocení není nutné a spis je v pořádku.
Rada tuto informaci akceptovala a vzala na vědomí.

5. Projednání žádostí FSS o akreditaci doktorských studijních programů Sociální
práce a Social Work
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Radě pro vnitřní hodnocení byly doručeny žádosti Fakulty sociálních studií o akreditace
studijních programů. Byly doručeny návrhy externích hodnotitelů, které měla Rada
s předstihem k dispozici. Předseda určil zpravodaje jednotlivých programů. Seznam
zpravodajů a externích hodnotitelů je součástí přílohy č. 2. tohoto zápisu.
Rada přistoupila k hlasování o externích hodnotitelích:
Externí hodnotitelé FSS
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje navržené externí hodnotitele pro posouzení
studijních programů Fakulty sociálních studií.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

6. Průběžné informace ke kontrole přijímacího řízení na OU
Členové Rady byli seznámeni s tím, že na Lékařské fakultě proběhla kontrola na místě ze
strany kontrolní skupiny NAÚ VŠ. O výsledcích a závěrech celé kontroly budou členové RVH
informováni.

7. Různé
Drozd: Ve STAGU je velké množství předmětů doktorského studia, které se opakují, mají
však rozdílné počty kreditů a různé neadekvátní rozsahy výuky a požadavků. Předmět
s kratší výukou má například více kreditů, než předmět se stejným názvem a větším
rozsahem výuky. Toto by se mělo sjednotit.
Malura, Kopecký: Na Filozofické fakultě v tomto proběhla reforma a podobné věci by se
neměly stávat.
Rada se shodla, že k celé problematice je potřeba podrobnější analýzy s odfiltrováním
starších předmětů a se zjištěním dalších aspektů. Některé předměty mohou mít stejný
název, ale skrze fakulty značně jiné specifikace. Drozd na příští zasedání přinese podrobnou
analýzu.
Zapsal: Vojtěch Papřok
Verifikovala: Jan Lata, rektor
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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

Chemie

Bc.

p

Schváleno

-

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31. 10. 2023 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.

PdF

Angličtina se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

p

FF

Německá filologie

Bc.

k

FF

Německá filologie

NMgr.

k

FF

Anglická filologie

Bc.

k

FF

Filozofie

Bc.

k

FF

Filozofie

Ph.D.

k

PdF

Odborné předměty se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

k

PdF

Učitelství odborných
předmětů

NMgr.

k

FF

Španělská filologie

Bc.

k

RVH vzala
na vědomí
KZ
RVH vzala
na vědomí
KZ
RVH vzala
na vědomí
KZ
RVH vzala
na vědomí
KZ
RVH vzala
na vědomí
KZ
RVH vzala
na vědomí
KZ
RVH vzala
na vědomí
KZ
RVH vzala
na vědomí
KZ, ale
vyžaduje
aktualizaci
neaktuálních
či
zastaralých
částí
studijních
opor, a to do
8. 5. 2019
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-

-

-

-

-

-

-

-

FF

Polská filologie

Bc.

k

FF

Ruská filologie

Bc.

k

FF

Francouzská filologie

Bc.

k

FSS

Zdravotně-sociální
péče a rehabilitace

NMgr.

RVH vzala
na vědomí
KZ, ale
vyžaduje
aktualizaci
neaktuálních
či
zastaralých
částí
studijních
opor, a to do
8. 5. 2019
RVH vzala
na vědomí
KZ, ale
vyžaduje
aktualizaci
neaktuálních
či
zastaralých
částí
studijních
opor, a to do
8. 5. 2019
RVH vzala
na vědomí
KZ, ale
vyžaduje
aktualizaci
neaktuálních
či
zastaralých
částí
studijních
opor, a to do
8. 5. 2019
RVH nebere
KZ na
vědomí,
nařizuje další
KZ

k
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-

-

-

KZ do 8.5.2019 obsahující studijní opory pro
všechny povinné předměty vyučované v
prvním ročníku s distanční a kombinaci
distanční a prezenční formy výuky.

Příloha č. 2 – Seznam žádostí o akreditace studijních programů, zpravodajů a externích hodnotitelů

Název SP

Typ

Forma

Typ akreditace

Pediatrické
ošetřovatelství

BC

prezenční,
kombinovaná

institucionální

Porodní asistence

BC

prezenční

institucionální

Všeobecné
ošetřovatelství

BC

prezenční,
kombinovaná

institucionální

Komunitní porodní
asistence

NMGR

prezenční,
kombinovaná

institucionální

Geriatrické
ošetřovatelství

NMGR

prezenční,
kombinovaná

institucionální

Ošetřovatelství

DSP

prezenční,
kombinovaná

institucionální

Neurověda

DSP

prezenční,
kombinovaná

programová

Sociální práce
Social work

DSP

prezenční,
kombinovaná

programová

Hodnotitel

VŠ/jiné

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

UPOL

Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.

SŠ a VoŠ Zdravotnická,
Ostrava

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D.
Doc. Mgr. Elena Gurková, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Bašková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
doc. Martina Tomagová, Ph.D.
doc. Ph.Dr. Andrea Pokorná, Ph.D.

ZČU
ČK porodních
asistentek
FN Ostrava
UPOL
JLF UK Martin
ZČU
JLF UK Martin
MUNI

prof. Mgr. Katarína Žiaková, Ph. D.
prof. PhDr. Valeria Tóthová, Ph.D.
prof. MUDr. David Školudík, Ph.D.

JLF UK Martin
JU
UPOL

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

UK

prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

MUNI

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Trnavská univerzita

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.
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Návrh na
zpravodaje

Petrucijová

Petrucijová
Petrucijová
Chytil
Chytil
Lata
Lata

Plevová

