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Č.j.: OU-1612/90-2023 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
ze dne 9. ledna 2023 

Přítomni: Drozd, Chytil, Kopecký, Labischová, Lata, Malura, Pánek, Petrucijová, Pumprová, 

Špunda, Václavíková, Zahradník 

 

Omluveni: Sibinský, Sikorová 

 

Hosté: Durčák, Elischer, Kostolányová, Kozáková, Ševčíková, Šumberová, Závacká 

 

Zahájení zasedání: 15:00 

Konec zasedání: 16:05 

 

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

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

  
1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU  

4. Harmonogram hodnocení SP ex post pro rok 2023  

5. Hodnocení ex post studijního programu LF OU  

6. Hodnocení ex post studijního programu PřF OU  

7. Hodnocení ex post studijního programu PdF OU  

8. Kontrolní zpráva studijního programu PdF OU  

9. Standard přístupnosti uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími 

potřebami  

10. Různé  

 

Předseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně. Rada byla 

způsobilá k usnášení. 
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1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

Lata uvedl projednání žádosti Lékařské fakulty o akreditaci navazujícího magisterského 

studijního programu Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech v prezenční a kombinované 

formě. Jedná se o profesní studijní program pro oblast vzdělávání v rámci institucionální 

akreditace. Zpravodajem byl Zahradník. Projednání byla přítomna proděkanka LF Závacká. 

Zahradník uvedl, že studijní program je zpracován na velmi dobré úrovni, co se týče 

personálního zajištění i odborné stránky, což potvrzují i posudky externích hodnotitelek. 

Zpravodaj formuloval tato doporučení pro rozvoj: rozvoj metod simulační výuky ve výuce 

specificky odborných ošetřovatelských předmětů, zvýšení učitelských mobilit pro rozvoj 

mezinárodního pohledu na poskytování specializované ošetřovatelské péče, podpora 

spolupráce v rámci translation researchs výrobci a dodavateli zdravotnických prostředků a 

kontinuální rozvoj akademických pracovníků pro oblast vzdělávání v chirurgickém 

ošetřovatelství v ČR. Pracovní skupina doporučila žádost o akreditaci ke schválení RVH.  

Závacká uvedla, že LF ještě nemá k dispozici povolení uznávacího orgánu MZ ČR. Usnesení 

o akreditaci bude vyhotoveno po jeho dodání. 

Hlasování proběhlo po bodu 3. 

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

Lata uvedl projednání žádosti Lékařské fakulty o akreditaci navazujícího magisterského 

studijního programu Ošetřovatelská péče v interních oborech v prezenční a kombinované 

formě. Jedná se o profesní studijní program pro oblast vzdělávání v rámci institucionální 

akreditace. Zpravodajem byl Drozd. Projednání byla přítomna proděkanka LF Závacká a 

garantka studijního programu doc. Kozáková. Zpravodaj uvedl, že akreditační spis je připraven 

velmi kvalitně, personální složení akademických pracovníků zajišťujících studijní program 

splňuje požadavky a výkon v oblasti tvůrčí činnosti je nadstandardní. Externí hodnotitelky ve 

svých posudcích rovněž nevyjadřují žádné pochybnosti o kvalitě studijního programu. 

Zpravodaj doporučil zapracovat jejich dílčí připomínky a za pracovní skupinu byla žádost o 

akreditaci doporučena ke schválení RVH. 

Závacká poděkovala za hodnocení a uvedla, že LF ještě nemá k dispozici povolení 

uznávacího orgánu MZ ČR. Usnesení o akreditaci bude vyhotoveno po jeho dodání. 

Hosté z LF opustili zasedání. Hlasování proběhlo po bodu 3. 
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3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU  

Lata uvedl projednání žádosti Pedagogické fakulty o akreditaci doktorského studijního 

programu Hudební teorie a pedagogika v prezenční a kombinované formě. Projednání byla 

přítomna proděkanka PdF Kostolányová a garantka studijního programu doc. Ševčíková. 

Zpravodajem byl Kopecký, který uvedl, že se s akreditačním spisem seznámil již na zasedání 

Vědecké rady Pedagogické fakulty, kde spis zaznamenal pozitivní ohlasy. Zpravodaj 

konstatoval, že navržený studijní program naplňuje ve všech ohledech požadované standardy 

pro doktorské studijní programy a vhodně reflektuje aktuální badatelské trendy v oboru 

Hudební teorie a pedagogika, časové rozvržení studia, studijní plán a dílčí výstupy z učení pak 

umožňují kontinuální rozvoj studentů. Za pracovní skupinu doporučil prezentovat doktorské 

studium a jeho výsledky v oborovém odborném plénu, rozšiřovat prostor mezinárodní 

spolupráce a dbát na zapojení doktorandů do vyhledávání zahraničních kontaktů s odborníky, 

do vytváření společných projektů, kulturně-vzdělávacích programů i uměleckých představení 

a udržovat a zvyšovat odbornou graduaci akademiků zajišťujících studijní program.  

Pracovní skupina doporučila žádost o akreditaci ke schválení RVH. 

Garantka Ševčíková poděkovala za možnost účastnit se jednání. Cení si toho, že spolu 

s kolegy připravila spis, který má takto pozitivní ohlas. Konstatovala, že spolupráce tří fakult je 

v zásadě novum a jedná se o trend, kterým by se doktorská studia měla ubírat. Drozd ocenil 

spolupráci programu nejen mezi fakultami OU, ale v rámci celé ČR. 

Hosté z PdF opustili zasedání. 

Pumprová poukázala na C-I listy akreditačních spisů Lékařské fakulty, jež v některých 

případech obsahují publikace starší 5 let. Durčák uvedl, že garanti a proděkani pro studium 

jsou při formální kontrole akreditačních spisů ze strany Centra pro kvalitu na toto upozorňováni.    

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího 

magisterského studijního programu Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech v prezenční 

a kombinované formě, s jazykem výuky českým, s akreditací na 10 let.   

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 
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Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího 

magisterského studijního programu Ošetřovatelská péče v interních oborech v prezenční a 

kombinované formě, s jazykem výuky českým, s akreditací na 10 let. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního 

programu Hudební teorie a pedagogika v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky 

českým.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

K zasedání se připojila Václavíková. 

4. Harmonogram hodnocení SP ex post pro rok 2023  

Elischer popsal jakým způsobem budou v roce 2023 realizována hodnocení studijních 

programů v průběhu jejich realizace (tzv. hodnocení ex post). Bylo vybráno 27 studijních 

programů napříč všemi fakultami. Po schválení bude harmonogram hodnocení odeslán 

proděkanům pro studium.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předložený harmonogram studijních 

programů (příloha č. 1 tohoto zápisu) pro hodnocení v průběhu jejich akreditace na rok 2023. 
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Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

5. Hodnocení ex post studijního programu LF OU  

Elischer uvedl, že v první vlně hodnocení jsou tři studijní programy s akreditací na 5 let, pro 

jejichž posouzení je zapotřebí určit zpravodaje. Hodnocením ex post na LF bude procházet 

bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě. 

Navrženým zpravodajem je Pánek. Navržený zpravodaj s nominací souhlasí. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje prof. Pánka k hodnocení ex 

post studijního programu Lékařské fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

6. Hodnocení ex post studijního programu PřF OU  

Hodnocením ex post na PřF bude procházet doktorský studijní program Biofyzika a fyzika 

nanostruktur v prezenční formě. Navrženým zpravodajem je Drozd. Navržený zpravodaj s 

nominací souhlasí. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Drozda k hodnocení ex 

post studijního programu Přírodovědecké fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
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Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

7. Hodnocení ex post studijního programu PdF OU  

Hodnocením ex post na PdF bude procházet navazující magisterský studijní program 

Speciální pedagogika v prezenční a kombinované formě. Navrženým zpravodajem je 

Labischová. Navržený zpravodaj s nominací souhlasí. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Labischovou k 

hodnocení ex post studijního programu Pedagogické fakulty. 

8. Kontrolní zpráva studijního programu PdF OU  

Elischer uvedl schválení zpravodaje pro posouzení kontrolní zprávy navazujícího 

magisterského studijního programu Učitelství pro SŠ v prezenční formě. Navrženým 

zpravodajem je Pumprová, se svou nominací souhlasí.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Pumprovou pro 

posouzení kontrolní zprávy studijního programu Pedagogické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 
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Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

9. Standard přístupnosti uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími 

potřebami  

Členové RVH dostali k dispozici materiál Standard přístupnosti Ostravské univerzity 

uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Šumberová požádala členy 

Rady o vyjádření. Považuje za prioritní začít měřit propadovost studentů se specifickými 

potřebami, aby bylo možno hodnotit efektivitu dosavadních opatření. OU má mezi českými 

vysokými školami etablované centrum na podporu studentů se specifickými potřebami. 

Šumberová navrhla vytipování studijních programů, o které je mezi tímto typem studentů 

zvýšený zájem, a které již jsou na jejich specifické potřeby adaptované, a takto je uchazečům 

se specifickými potřebami nabízet. Petrucijová připomněla existující analýzu studijních 

programů a jejich vhodnosti a dostupnosti pro studenty se specifickými potřebami. Šumberová 

reagovala, že tato analýza bude aktualizována. Dále sdělila, že byly vytvořeny vzdělávací 

materiály včetně videí, jež pomohou garantům a vyučujícím se s danou problematikou více 

seznámit. Malura uvedl, že je nezbytná kontinuální osvěta. Chytil doporučil, aby monitorování 

bylo praktické a nevedlo jen ke zvýšení administrativní zátěže fakult. Popsal praxi z FSS, kdy 

monitorování spočívá v osobním kontaktu vyučujících, kteří si vyměňují zkušenosti týkající se 

konkrétních studentů. Standard přístupnosti bude projednán s vedením fakult. 

10. Různé  

Členům RVH byl předložen dokument Obecná osnova zpracování kontrolní zprávy pro RVH 

OU. Tato osnova by měla sloužit garantům jako vodítko při zpracovávání kontrolních zpráv a 

měla by tak zajistit, že zpráva bude obsahovat všechna nezbytná data. Dokument bude 

rozeslán proděkanům pro studium. Durčák navrhl, aby zpravodajové kontrolních zpráv 

případné nedostatky a rozpory řešili s garantem ještě před zasedáním Rady, ať už přímo nebo 

prostřednictvím Centra pro kvalitu. Kopecký požádal o doplnění uvedené osnovy o téma 

mezinárodního rozměru SP. Pumprová se dotázala, jak je myšlena formulace „vyšší věk 

garanta“. Šumberová odpověděla, že se jedná o blížící se důchodový věk. Pumprová se 

zeptala, zda je v kontrolní zprávě nutné uvádět seznam publikací. Durčák uvedl, že to není 

nezbytné, zásadní je tabulka publikací jednotlivých akademiků rozčleněná podle typu 

publikací. Špunda požádal o drobné změny některých formulací. Durčák upozornil na nově 

generovanou souhrnnou tabulku v oddílu C-I, která je využitelná pro účely zpracování 

kontrolních zpráv. 
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Členové Rady mají k dispozici analýzu právní regulace týkající se podmínek garantování 

studijních předmětů profilujícího základu, z níž vyplývá, že garant PZ musí být na OU 

zaměstnán v pracovním poměru (až na jednotlivé odůvodněné výjimky). Problematika byla 

konzultována s NAÚ. 

RVH byla informována o změně garanta u doktorského studijního programu Sociální práce a 

doktorského studijního programu Social Work. Novou garantkou se stala prof. Kalenda, která 

nahradila prof. Chytila. 

Lata všem poděkoval za účast a uvedl, že příští zasedání se bude konat 20. února 2023 v 

15:00 pouze prezenční formou. Následně ukončil zasedání RVH OU. 

ROZDĚLOVNÍK:     

 

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

místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

předsedkyně AS OU: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. 

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. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: doc. Mgr. Anna Pumprová, 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 

 

Zapsal: Petr Durčák 

Verifikoval: Jan Lata 

 



 

 

 

 

1. Příloha č. 1 – Harmonogram hodnocení SP ex post pro rok 2023  

 

Studijní program Fakulta Garant Forma 
Typ 
SP 

Speciální pedagogika PdF doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. Prezenční, kombinovaná NMgr. 

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví LF RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. Prezenční Bc. 

Biofyzika a fyzika nanostruktur PřF Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. Prezenční Ph.D. 

Analytická chemie PřF Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. Prezenční NMgr. 

Intenzivní péče LF prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. Kombinovaná NMgr. 

Fisioterapia (ITA) LF MSc Massimiliano Febbi, PhD Prezenční Bc. 

Sociální pedagogika PdF doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. Prezenční, kombinovaná NMgr. 

Fisioterapia (CHE) LF MD De Sena Gabriele, PhD Prezenční Bc. 

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích FU doc. MgA. František Kowolowski Prezenční NMgr. 

Všeobecné lékařství LF doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D. Prezenční Mgr. 

Chirurgické obory LF prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA Prezenční, kombinovaná Ph.D. 

Románská filologie FF doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. Prezenční, kombinovaná Ph.D. 

Biologie PřF doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. Prezenční Bc. 

Biologie PřF doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. Prezenční NMgr. 

Aplikovaná informatika PřF doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D. Prezenční Bc. 

Fyzika PřF Mgr. František Karlický, Ph.D. Prezenční Bc. 

Aplikovaná informatika PřF doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D. Kombinovaná Bc. 

Aplikovaná informatika PřF doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D. Distanční Bc. 

Matematika PřF doc. Ing. Ondřej Turek, Ph.D. Prezenční Bc. 

Matematika PřF doc. Ing. Ondřej Turek, Ph.D. Prezenční NMgr. 

Mathematics PřF doc. Ing. Ondřej Turek, Ph.D. Prezenční Bc. 

Mathematics PřF doc. Ing. Ondřej Turek, Ph.D. Prezenční NMgr. 



 

 

 

 

Matematika PřF prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. Prezenční Ph.D. 

Mathematics PřF prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. Prezenční Ph.D. 

Zdravotně-sociální péče FSS doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Prezenční Bc. 

Anglická filologie FF Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. Prezenční, kombinovaná Bc. 

Anglická filologie FF doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. Prezenční NMgr. 

Český jazyk FF doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Prezenční, kombinovaná Ph.D. 

Český jazyk a literatura FF Mgr. Michal Místecký, Ph.D.  Prezenční Bc. 

Český jazyk a literatura FF prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Prezenční NMgr. 

Čeština pro cizince FF doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Prezenční NMgr. 

 

 

 


