Č.j.: OU-19210/90-2020

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 9. března 2020
Přítomni: Lata, Jandačka, Drozd, Špunda, Kopecký, Kladiwa, Pánek, Labischová, Malura,
Skýpala, Chytil, Plevová, Sikorová, Sibinský
Omluveni: Petrucijová
Hosté: Šumberová, Papřok, Závacká, Procházka, Kowolovski, Čurda, Kostolányová,
Jarmara, Psennerová, Ženka, Rumpel, Hradecký
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 17:30
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na
zasedání. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení.
Na začátek Rada schválila přidání projednání změny názvu Geriatrického ošetřovatelství do
programu k bodu 1.

1. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů LF OU
Zdravotnické záchranářství (Bc., prezenční a kombinovaná forma, jazyk český)
Papřok informoval Radu o závěrech zpravodajky, jelikož byla omluvena kvůli nemoci.
Zpravodajka doporučila program ke schválení, jelikož výtky, které byly minule na Radě
projednávány, byly vyřešeny. Na dotaz Kopeckého, zda by byl ještě prostor pro zvýšení praxe,
odpověděla Závacká, že prostor již není, ale v tuto chvíli je vše dle platné legislativy.
Psennerová doplnila, že požadavek na praxi je 1800 hodin, kdy studenti třetího ročníku mají
již jen praxi a žádné teoretické předměty. Zvýšení počtu hodin praxe by bylo již na úkor
teoretických předmětů.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství v prezenční i
kombinované formě, jazykem výuky českým, pro akreditaci na 10 let s výhradou
nutnosti kladného stanoviska regulátora. RVH OU požaduje kontrolní zprávu do 31.
8. 2021 obsahující celkový přehled o personálním zajištění, tvůrčí a vědecké
činnosti související se studijním programem.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Fyzioterapie (Bc., prezenční forma, jazyk italský)
Papřok informoval Radu, že podklady byly zaslány teprve k dnešnímu datu. Je tedy nutné dát
zpravodajce prostor ke kontrole. Nabízí se tedy přerušení projednávání. Předseda doplnil, že
to, že garant neumí italsky, vidí jako problém. Závacká uvedla, že toto problém není, jelikož
komunikace probíhá buď v angličtině anebo tlumočnickou formou. Navíc s nimi garantka již
nějakou dobu spolupracuje a italštinu již přiměřeně ovládá. Spousta odborných termínů navíc
vychází z latiny. Na dotaz předsedy, zda by garanta mohl dělat Ital, odpověděla Závacká, že
tato možnost je.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie v prezenční formě,
s jazykem výuky italským, a požaduje stanovisko zpravodaje k úpravám žádosti.
Dále požaduje zprávu zpravodaje z osobní návštěvy na místě. Doporučuje také
zvážit změnu garanta.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Geriatrické ošetřovatelství (NMgr., prezenční a kombinovaná forma, jazyk český)
Rada projednala změnu názvu Geriatrického ošetřovatelství na Ošetřovatelskou péči
v geriatrii dle požadavků MZ ČR.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje změnu názvu navazujícího
magisterského studijního programu Geriatrické ošetřovatelství v prezenční i
kombinované formě, s jazykem výuky českým, na název Ošetřovatelská péče
v geriatrii.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

2. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů PdF OU
Andragogika (Bc., kombinovaná forma, jazyk český)
Zpravodajka informovala Radu, že oba hodnotitelé spis doporučili s výhradou a výhrady bude
nutné před schválením zapracovat. Posudky se rozcházejí v hodnocení garanta, kdy jeden
s ním souhlasil a druhý jej nedoporučil a navrhl jeho změnu, což ale na pracovišti není v tuto
chvíli možné. Nejspíše byly u garanta Chmury vybrány špatné publikace, bude nutné vybrat
publikace s úzkou vazbou k programu. Garant by měl mít kvalifikační růst a dodělat
si docenturu. Další výhrady byly v uplatnění studentů, pojetí reflektované praxe, popisu
některých předmětu, aby bylo jasné, že se jedná o vzdělávání dospělých. Personální
zabezpečení bude třeba doplnit alespoň o jednoho člověka se zaměřením na Andragogiku.
Děkan Jarmara doplnil, že peníze na personální zabezpečení jsou, ale nejsou lidé. Je opravdu
velký problém sehnat docenty v oboru. Chmura chce habilitovat v oboru. Otázkou je, zda
v Olomouci požádají o prodloužení oprávnění provádět habilitace. Jsou jediní v ČR.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci bakalářského studijního programu Andragogika v kombinované formě,
s jazykem výuky českým, do doby dopracování žádosti dle výstupů pracovní
skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Sociální pedagogika (Bc., prezenční a kombinovaná forma, jazyk český)
Zpravodajka informovala Radu, že oba hodnotitelé doporučili spis s výhradou. Bude potřeba
lépe specifikovat cíle a profil absolventa. Budou zapracovány další předměty, které jsou pro
obor stěžejní, a změní se názvy některých předmětů. Podmínky ukončení předmětů by
se měly shodovat v prezenčním a kombinovaném studiu. Systém přidělování kreditů
k jednotlivým předmětům projde kontrolou, aby to bylo v souladu s ECTS.
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Personální zabezpečení hodnotitelé nevidí jako problém, ale chtělo by to více publikovat např.
ve SCOPUS.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti
o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální pedagogika v prezenční i
kombinované formě, s jazykem výuky českým, do doby dopracování žádosti dle
výstupů pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Sociální pedagogika (NMgr., prezenční a kombinovaná forma, jazyk český)
Zpravodajka informovala Radu, že hodnocení se velmi podobá Bc. formě. Personální
zabezpečení je již po úpravě v pořádku a předměty budou garantovány docenty.
Diskuze k Bc. i NMgr. programu:
Chytil má vidí problém u Sociální práce a paní Kubíčkovou, která učí, ale nepublikuje a nemá
ani potřebné vzdělání. Sekera Radě vysvětlil, že u tohoto programu jsou dvě základní
koncepce a je na každé univerzitě jakým se vydá směrem. Možná i z tohoto důvodu mohou
být připomínky jednoho z hodnotitelů p. Čecha. Koncepce Bc. programu je vedena na
dovednostní úroveň a znalosti, více teorie je pak v NMgr. Pro Sikorovou je program velmi
perspektivní, prosazuje výzkum jako prioritu.
Zpravodajka by tedy doporučila hlasování per rollam a vezme si na starost kontrolu, zda byly
zapracovány všechny požadavky.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Sociální pedagogika
v prezenční i kombinované formě, s jazykem výuky českým, do doby dopracování
žádosti dle výstupů pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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3. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů FU OU
Komorní hra; Chamber Music (NMgr., prezenční forma, jazyk český a anglický)
Hodnotitelé program doporučují bez výhrad, byly zde jen komentáře k diskuzi. Problémem by
mohlo být personální zabezpečení, kde by bylo v horizontu pár let dobré doplnit habilitace.
Jako výhoda bylo vyzdviženo vytváření komorních souborů hned po přijímacím řízení a
přijímání celých souborů.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Komorní hra v prezenční formě,
s jazykem výuky českým.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Chamber Music v prezenční
formě, s jazykem výuky anglickým.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

4. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů PřF OU
Politická a ekonomická geografie (DSP, prezenční forma, jazyk český)
Zpravodaj informoval Radu, že ani jeden z hodnotitelů nedoporučil předložit spis NAÚ.
Hlavním důvodem je nutná změna garanta, jelikož stávající již garantuje Bc. program, což je
v rozporu s předpisy. Dále jsou u některých autorů nesprávné publikace, což bude třeba
opravit. Zpravodaj doporučil projednávání žádosti přerušit. Po zapracování změn by se pak
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mohl program znovu projednat na RVH s tím, že už by se znovu nezasílalo hodnotitelům. Z PřF
doplnili, garanta Bc. programu plánují změnit. Podklady dodají.
Dále se v diskuzi řešilo, že není požadavkem NAÚ, aby garant měl hotového doktoranda,
protože jinak vše splňuje. Jandačka doplnil, že i dříve byli na univerzitě garanti bez doktoranda.
Dle Papřoka můžeme předpokládat, že z NAÚ podklady k vyjádření přijdou s největší
pravděpodobností až po prázdninách. V této době již garant bude doktoranda mít. Je vhodné
to uvést do sebehodnotící zprávy. Dále by bylo vhodné do budoucna doplnit více externích
pracovníků na DPP nebo DPČ.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
1
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci doktorského studijního programu Politická a ekonomická geografie
v prezenční formě, s jazykem výuky českým, do doby dopracování žádosti dle
výstupů pracovní skupiny. Pro zapracování změn stanovuje termín 3. 4. 2020.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Environmentální geografie (DSP, forma prezenční a kombinovaná, jazyk český)
Zpravodaj informoval Radu, že posudky hodnotitelů byly víceméně kladné a zpravodaj tedy
doporučuje spis ke schválení. Z hlediska personálního zabezpečení je spis v pořádku.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu Environmentální geografie v prezenční a
kombinované formě, s jazykem výuky českým.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Analytická chemie (NMgr., forma prezenční, jazyk český)
Papřok informoval Radu, že se jedná o novou žádost o akreditaci. Navrženým zpravodajem je
Pánek a hodnotitelé prof. Šulcová, doc. Kučerík a prof. Ševčík.
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Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovní
skupiny pro posouzení žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního
programu Analytická chemie v prezenční formě, s jazykem výuky českým.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

5. Projednání změny žádosti zaslané na NAÚ – DSP Aplikovaná fyzika
(změna na Biofyzika a fyzika nanostruktur, DSP, forma prezenční, jazyk
český)
Zpravodaj informoval Radu ohledně požadavku NAÚ, aby v doktorském studiu nebyly
specializace. Původně se mělo jednat o studijní program Aplikovaná fyzika se dvěma
specializacemi. Nyní je připraven návrh studijního programu Biofyzika a fyzika nanostruktur.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem:
15
Počet přítomných:
14
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se:
1
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu Biofyzika a fyzika nanostruktur v prezenční
formě, s jazykem výuky českým.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

6. Vyhodnocení evaluace studia
Šumberová informovala Radu ohledně výsledků evaluace – kolik bylo celkem odevzdáno
dotazníků, na jednotlivých fakultách, z hlediska typu studijního programu a další.
Výsledky budou zveřejněny. Plevová měla dotaz, zda by se mohlo u některých
studentů, kteří mají například výuku blokově, otevřít už dříve, protože si poté již nepamatují
podrobnosti a evaluace se jim dělá špatně. Šumberová souhlasí a je to na zvážení a další
diskuzi.
Sikorová informovala Radu ohledně věcné stránky výsledků evaluace.
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7. Různé
Jandačka a Kopecký předali Radě informace ze školení k institucionální akreditaci.
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
Zapsala: Eva Haroníková
Verifikoval: Jan Lata
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

LF

LF

PdF

PdF

Typ

Zdravotnické
záchranářství

Bc.

Fyzioterapie (IT)

Bc.

Andragogika

Bc.

Sociální pedagogika

Bc.

Forma

p, k

p

k

p, k

Jazyk

Závěr

Kontrolní zpráva

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
bakalářského studijního
programu Zdravotnické
záchranářství v prezenční i
kombinované formě, jazykem
výuky českým, pro akreditaci na
10 let s výhradou nutnosti
kladného stanoviska regulátora.

RVH OU požaduje kontrolní zprávu do
31. 8. 2021 obsahující celkový přehled
o personálním zajištění, tvůrčí a
vědecké činnosti související se
studijním programem.

italský

Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci bakalářského
studijního programu Fyzioterapie
v prezenční formě, s jazykem
výuky italským, a požaduje
stanovisko zpravodaje k úpravám
žádosti. Dále požaduje zprávu
zpravodaje z osobní návštěvy na
místě. Doporučuje také zvážit
změnu garanta.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci bakalářského
studijního programu Andragogika
v kombinované formě, s jazykem
výuky českým, do doby
dopracování žádosti dle výstupů
pracovní skupiny.

-

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci bakalářského
studijního programu Sociální
pedagogika v prezenční i
kombinované formě, s jazykem
výuky českým, do doby
dopracování žádosti dle výstupů
pracovní skupiny.

-

-
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PdF

FÚ

FÚ

PřF

PřF

Sociální pedagogika

Komorní hra

Chamber Music

NMgr.

NMgr.

NMgr.

Politická a
DSP
ekonomická geografie

Environmentální
geografie

DSP

p, k

p

p

p, k

p, k

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci navazujícího
magisterského studijního
programu Sociální pedagogika v
prezenční i kombinované formě, s
jazykem výuky českým, do doby
dopracování žádosti dle výstupů
pracovní skupiny.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského
studijního programu Komorní hra
v prezenční formě, s jazykem
výuky českým.

-

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského
studijního programu Chamber
Music v prezenční formě, s
jazykem výuky anglickým.

-

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci doktorského studijního
programu Politická a ekonomická
geografie v prezenční formě, s
jazykem výuky českým, do doby
dopracování žádosti dle výstupů
pracovní skupiny. Pro
zapracování změn stanovuje
termín 3. 4. 2020.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu
Environmentální geografie v
prezenční a kombinované formě,
s jazykem výuky českým.

-

-
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PřF

Biofyzika a fyzika
nanostruktur.

DSP

p

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu
Biofyzika a fyzika nanostruktur v
prezenční formě, s jazykem
výuky českým.

-
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