Č. j.: OU-36748/90-2020

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 8. června 2020
Přítomni: Lata, Jandačka, Drozd, Špunda, Kopecký, Kladiwa, Pánek, Labischová, Malura,
Skýpala, Chytil, Plevová, Sikorová, Sibinský
Omluveni: Petrucijová
Hosté: Papřok, Šumberová, Zářický, Závacká, Krömer, Sochorová, Sieber
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:30
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního program Fyzioterapie (IT)
2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU
3. Projednání Metodického materiálu Rady pro vnitřní hodnocení ke koncepci
distančního a kombinovaného studia na OU
4. Různé
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na zasedání
a uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení.
1. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního program Fyzioterapie
(IT)
Na úvod byla shrnuta jednání provedená od minulého zasedání RVH OU. Sieber a Krömer
shrnuli jednání o memorandu, které bylo předloženo advokátní kanceláří PRK Partners s. r. o.
Byl projednán zejména právní stav v Itálii a způsob stanovení správního poplatku za studium.
Memorandum obsahuje několik návrhů možných postupů, jak jde daná problematika řešit.
K personálnímu zabezpečení Krömer uvedl, že zvolený koncept mezinárodního pronájmu
pracovní síly formálně nezakládá z pohledu českého práva pracovněprávní vztah, avšak dává
OU ve vztahu k zahraničnímu pracovníkovi práva zaměstnavatele. Dle italského práva je dle
Krömera nezbytné, aby byly osoby s italským partnerem v pracovním poměru. Jde tedy o
otázku kolize dvou právních režimů v pracovněprávní oblasti.
Sieber uvedl, že žádost bude muset být upravena tak, aby odpovídala buď požadavkům na
akreditaci v rámci institucionální akreditace, nebo v rámci programové akreditace. V případě
institucionální akreditace musí být minimálně garant studijního programu a garanti základních
teoretických předmětů profilujícího základu akademickými pracovníky OU.

Předseda shrnul, že LF se musí rozhodnout, jaké úpravy budou provedeny a zda následně
akreditace má proběhnout prostřednictvím institucionální akreditace či programové akreditace
zasílané na NAÚ. Upravená žádost musí být zaslána RVH. Pokud nebudou provedeny změny
v odborné části akreditace, ale budou pouze administrativního charakteru, nebude potřeba
nové externí hodnocení. Hodnocení zpravodajky Petrucijové bude ale potřeba v každém
případě.
Závacká: Rádi bychom požádali o zpětnou vazbu právního oddělení k tomuto jednání, a k
memorandu.
Sieber: Finální podklady nám byly zaslány před dvěma dny – tj. během víkendu. Budeme na
ně reagovat.
Papřok: Vzhledem k tomu, že nyní není možno do vyjasnění skutečnosti, zda se jedná o žádost
v rámci programové nebo institucionální akreditace, žádost schválit, může Rada projednávání
žádosti přerušit nebo zamítnout a vrátit předkladateli. V tom případě předkladatel rozhodne o
přepracování či zastavení žádosti. Vhodné by ale bylo přerušení do dalšího zasedání
(14. 9. 2020) s výzvou k úpravám v žádosti.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje řízení o žádosti o akreditaci LF OU
pro bakalářský studijní program Fyzioterapie v italském jazyce do 14. 9. 2020. Je vyžadována
úprava žádosti tak, aby odpovídala požadavkům a podmínkám buď žádosti v rámci
institucionální, nebo programové akreditace.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU
Papřok Radu informoval ve věci tří žádostí ke studijním programům LF OU. Je potřeba schválit
pracovní skupiny. U dvou programů se jedná o novou žádost o udělení akreditace. U
bakalářského studijního programu Pediatrické ošetřovatelství je žádáno o prodloužení
akreditace o 6 měsíců – důvodem je úprava studijního programu související se skutečností,
že v rámci získaného projektu byl obsah studijního programu upraven, byla upravena
charakteristika studijního programu, anotace jednotlivých předmětů, atd. Hodnocení ale bude
probíhat shodně, jako v případě žádostí o akreditace nové. Navržení zpravodajové se
složením pracovních skupin souhlasí.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupiny pro žádosti o
akreditace a pro žádost o prodloužení akreditace studijních programů LF OU (viz příloha č. 1
tohoto zápisu).
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
3. Projednání Metodického materiálu Rady pro vnitřní hodnocení ke koncepci
distančního a kombinovaného studia na OU
Papřok informoval o aktuální podobě metodického materiálu Rady pro vnitřní hodnocení OU
ke koncepci distančního a kombinovaného studia na OU. Materiál byl připomínkován Studijní
komisí i členy RVH OU. Vzhledem k nutnosti vypořádat poslední připomínky Rada na zasedání
provedla poslední úpravy.
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje metodický materiál „Koncepce
distančního a kombinovaného studia na Ostravské univerzitě“.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

4. Různé
Papřok: NAÚ si vyžádal doplnění informací k žádosti o akreditaci bakalářského studijního
programu Zdravotnické záchranářství. Jedná se o formální požadavky, které se týkají zejména
zapojení garantky. Ve spolupráci s LF OU jim budou veškeré informace zaslány.
Lata: Byly Vám zaslány podklady pro rozhodnutí NAÚ o akreditaci magisterského studijního
programu Všeobecné lékařství. Závěry hodnotící komise byly negativní. Kritizováno je
zejména personální zabezpečení a oblast související s fakultní nemocnicí. Volbu dalšího
postupu nechávám na vedení LF OU. V současné situaci je hlavním rozhodnutím to, zda
žádost stáhnout či ji ponechat k projednání Radou Národního akreditačního úřadu. Pokud
vedení LF žádost nestáhne a Rada NAÚ udělení akreditace zamítne, nebude moci OU podat
novou žádost další dva roky od pravomocného rozhodnutí o zamítnutí (což fakticky znamená
zdržení 3 roky).
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Jandačka: Jedná se o významnou celouniverzitní záležitost. Je na zvážení, zda bychom
k tomu jako Rada neměli zaujmout nějaké stanovisko.
Kladiwa: Rozhodnutí by mělo být primárně na vedení LF, které má za toto plnou zodpovědnost.
Malura: Nemyslím si, že to je záležitost pouze LF, zodpovědnost ano, ale rozhodnutí vedení
LF může významným způsobem ovlivnit celou OU. Rada již při projednávání daného studijního
programu konstatovala nedostatky z hlediska personálního zabezpečení, což se nyní
potvrdilo.
Jandačka: Zvážit by se mělo přepracování spisu. LF by v každém případě měla udělat vše pro
to, aby byl studijní program akreditován nejpozději v příštím akademickém roce.
Drozd: V případě přepracování spisu je požadavek na 15 nových garantů. Pokud se má ovšem
vše stihnout, musel by být na RVH přepracovaný spis doručen nejpozději v září.
Lata: Studijní program půjde zachránit, pokud budou podniknuty viditelné snahy o nápravu.
Na základě diskuze se RVH OU v současné situaci rozhodla nepřijímat ve vztahu
k magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství žádné usnesení, které by bylo
převážně deklaratorní. Konečné rozhodnutí a zodpovědnost v této věci je na LF OU.
Papřok: LF OU připravuje dalších několik studijních programů, které ovšem nestihli připravit
na toto zasedání. Aby mohly být programy hodnoceny přes léto, budou Vám pracovní skupiny
ke schválení formou per rollam zaslány do konce června.
Kopecký: Na minulém zasedání RVH OU byly projednávány kontrolní zprávy ke studijním
oporám. Při kontrole studijních opor programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání jsem
do hodnocení zahrnul i texty, které do daného programu nepatří. Celkově velmi pozitivní
hodnocení z minula bych ještě vylepšil. Opory jsou zpracovány výborně, doplnit je třeba jen
několik málo údajů o časové náročnosti.
Papřok: Ze strany FF OU nám byla doručena kontrolní zpráva k bakalářskému studijnímu
programu Psychologie. Vzhledem k tomu, že se jedná o programovou akreditaci, byly Vám
podklady zpřístupněny k nahlédnutí. Po kontrole z naší strany bude kontrolní zpráva zaslána
na NAÚ VŠ.
Předseda všem poděkoval za účast na jednání a uvedl, že další zasedání RVH OU bude
14. 9. 2020.
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.
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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: Eva Haroníková
Verifikoval: Jan Lata

5

Příloha č. 1 – Pracovní skupiny
Fakulta Studijní program

Typ

Forma

Jazyk

LF

Laboratorní
diagnostika ve
zdravotnictví

Bc.

p

český

LF

Hygiena, preventivní
lékařství a
epidemiologie

DSP

p, k

český

LF

Pediatrické
ošetřovatelství

Bc.

p, k

český

Zpravodaj

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Hodnotitelé

doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

prof. MUDr. Milena černá, DrSc.
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.
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Příloha č. 2 – Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

LF

Fyzioterapie (IT)

Typ

Bc.

Forma

p

Jazyk

italský

Závěr
Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje řízení o žádosti o
akreditaci LF OU pro bakalářský
studijní program Fyzioterapie v
italském jazyce do 14. 9. 2020.
Je vyžadována úprava žádosti
spočívající ve změně v úvazku
garanta v souladu s předpisy.
Dále je požadována úprava
žádosti tak, aby odpovídala
požadavkům na akreditaci v
rámci institucionální či
programové akreditace.
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Kontrolní zpráva

-

Příloha č. 3 – Metodický materiál

METODICKÝ MATERIÁL

Koncepce distančního a kombinovaného studia na Ostravské univerzitě
Článek 1
Obecná východiska metodického materiálu
Tento metodický materiál upřesňuje požadavky při přípravě a schvalování studijních
programů uskutečňovaných v distanční a kombinaci prezenční a distanční formy studia (dále
jen „kombinovaná forma studia“). Požadovaná podoba studijních opor, které jsou
požadovány tímto metodickým materiálem, je upravena zvláštním metodickým materiálem
Rady pro vnitřní hodnocení.
Článek 2
Specifické požadavky na studijní program v kombinované formě studia
U studijního programu v kombinované formě studia je požadováno, aby bylo minimálně 50
% povinných předmětů vyučováno v distanční či kombinaci distanční a prezenční formy
výuky. Do těchto předmětů nejsou započítávány předměty státní závěrečné zkoušky.
Zároveň musí být dodrženo pravidlo, že program musí obsahovat minimálně 80 hodin přímé
výuky za semestr, s výjimkou posledního semestru studia.
Předměty pouze s prezenční formou výuky nemusí být pokryty studijními oporami.
Předměty s distanční formou výuky či s kombinací distanční a prezenční formy výuky, musí
být v době podání žádosti o schválení studijního programu kompletně pokryty studijními
oporami.
Článek 3
Specifické požadavky na studijní program v distanční formě studia
Studijní programy v distanční formě studia musí mít v době podání žádosti o akreditaci
studijního programu kompletní pokrytí všech svých předmětů studijními oporami, s výjimkou
předmětů státní závěrečné zkoušky.
Článek 4
Specifické podklady pro schvalování studijních programů v distanční a kombinované
formě studia
Při předložení žádosti o schválení studijního programu v kombinované formě studia předkládá
garant tabulku se specifikací formy výuky jednotlivých předmětů a odkazu na příslušnou
studijní oporu, pokud existuje. Tabulka je součástí přílohou č. 1 tohoto metodického materiálu.
Při předložení žádosti o schválení studijního programu v distanční formě studia předkládá
garant tabulku se seznamem všech předmětů a odkazem na příslušné studijní opory.
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Příloha č. 1 Metodického materiálu Koncepce distančního a kombinovaného studia na Ostravské univerzitě

Podklad pro posouzení studijního programu s kombinací prezenční a distanční formy výuky
Název studijního
programu:
Typ studijního programu:
Název specializace:
Fakulta:
Garant:
Zkratka
Název předmětu
předmětu

Počet
kreditů

Garant

Typ
předmětu
(P/Pv)**

*v případě potřeby přidejte řádky
** Povinný/Povinně
volitelný
*** Předmět profilujícího základu/Základní teoretický
předmět

Ročník

Semestr
(ZS/LS)

PZ/ZT/Ostatní***

Počet hodin přímé Odkaz na
výuky
studijní oporu

Doplňující komentář ke
způsobu organizace
výuky (nepovinné)

