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Č.j.: OU-47016/90-2022 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
ze dne 9. května 2022 

 
 
Přítomni: Lata, Kopecký, Kladiwa, Labischová, Malura, Pánek, Petrucijová, Sibinský, 
Skýpala, Špunda, Zahradník 
 
Omluveni: Drozd, Chytil, Sikorová, Václavíková 
 
Hosté: Elischer, Durčák, Maďar, Závacká, Školoudík, Antonín, Psík, Vido  
 
Zahájení zasedání: 15:00 
Konec zasedání: 16:20 
 
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 PdF OU  

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FSS OU  

4. Hodnocení ex post studijního programu FF OU  

5. Změna garanta studijního programu PdF OU  

6. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2021/2022  

7. Různé  
 
Předseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně s možností 
účasti online přes MS Teams. Rada byla způsobilá k usnášení. 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

Lata uvedl projednávání žádosti Lékařské fakulty o akreditaci magisterského studijního 

programu General Medicine v prezenční formě s výukou v jazyce anglickém, který je anglickou 

verzí magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Projednání byli přítomni děkan 

LF Maďar, proděkanka Závacká a garant studijního programu prof. Školoudík. Závacká 

potvrdila, že fakulta čeká na vyjádření uznávacího orgánu. Lata navrhnul žádost projednat a 

následně hlasovat po získání souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví.  

Zpravodaj Kopecký představil závěry pracovní skupiny, která konstatovala, že se jedná o 

dobře postavený studijní program, jenž bude konkurenceschopný nejen v ČR, ale i 
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v mezinárodním měřítku. Za slabší stránky označil personální zabezpečení některých 

předmětů a omezenou mezinárodní spolupráci. Uvedl však, že je znatelný trend pozitivního 

vývoje ve srovnání s žádostí o akreditaci MSP Všeobecné lékařství, která byla schválena 

v roce 2021. Za nástroj garance dalšího vývoje označil zejména opatření děkana LF z ledna 

2021, které zavádí systém supervize a expertních komisí. V současnosti na LF působí šest 

komisí, jež mají napomoci zlepšovat personální rozvoj příslušných pracovišť. Změnová zpráva 

vypravovaná LF mimo jiné dokládá, že se mezi dubnem 2021 a dubnem 2022 habilitovalo 9 

docentů. Za pracovní skupinu Kopecký doporučil žádost ke schválení.  

Kladiwa se dotázal, zda je v průběhu přijímacího řízení dostatečně ověřována znalost 

angličtiny, zda všichni vyučující mají dostatečnou úroveň angličtiny pro výuku, a zda po vzniku 

programu budou mít všichni vyučující dvojnásobné pracovní zatížení. Závacká uvedla, že LF 

přijímá studenty do programů vyučovaných v angličtině na základě odborných písemných 

testů, což je osvědčený způsob aplikovaný při příjímacím řízení během posledních dvou 

uskutečňovaných ročníků. K jazykovým kompetencím vyučujících se vyjádřila v tom smyslu, 

že od studentů doposud nebyly zaznamenány žádné stížnosti. K tématu pracovního zatížení 

zdůraznila, že všichni vyučující uvedení v akreditačním spise se nutně nemusí v daném roce 

objevit ve výuce nebo přednášejí pouze své specializované téma.  

Školoudík zdůraznil, že studium General Medicine je placené a je tak odpovědností uchazečů, 

aby usilovali o svou odpovídající úroveň anglického jazyka. Ohledně kvality angličtiny 

vyučujících uvedl, že se v tomto se situace na LF OU nikterak neliší od jiných lékařských fakult. 

Řada z velkého množství vyučujících vede pouze menší skupinky studentů, kdy prezentují jen 

omezené odborné téma. LF si však uvědomuje nutnost systematické práce v této oblasti. 

Maďar zdůraznil, že se v zásadě jedná o reakreditaci studijního programu General Medicine, 

takže vedení fakulty má informace o schopnostech vyučujících, kteří navíc před žádostí o 

stávající akreditaci prošli několikaletou přípravou. Školoudík doplnil, že by všichni vyučující 

s titulem Ph.D. měli mít zkoušku z angličtiny na úrovni B2, publikují v angličtině a jezdí na 

kongresy. 

Hosté opustili zasedání. 

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU  

 
Elischer představil žádost Pedagogické fakulty o akreditaci doktorského studijního programu 

Intermediální a novomediální umění ve vzdělávání v prezenční formě, s jazykem výuky 

českým. Jedná se o kombinovaný studijní programu spadající do oblastí vzdělávání Učitelství 

a Umění. Navrhovaným zpravodajem je Malura, jako hodnotitelé byli navrženi doc. Badalíková 

(UPOL), prof. Štreit (Slezská univerzita v Opavě), doc. Franta (AVU v Praze) a doc. Pospiszyl 

(AVU v Praze). 
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Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci doktorského studijního programu Intermediální a novomediální 

umění ve vzdělávání v prezenční formě, s jazykem výuky českým.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 11 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FSS OU  

Elischer představil žádost Fakulty sociálních studií o akreditaci navazujícího magisterského 

studijního programu Sociální práce a sociální podnikání v prezenční a kombinované formě, s 

jazykem výuky českým. Navrhovaným zpravodajem je Sikorová, jako hodnotitelé byli navrženi 

doc. Mojžíšová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), doc. Matulayová (UP v 

Olomouci) a dr. Kállay (MCI, Die Untermenische Hochschule, Innsbruck). 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Sociální 

práce a sociální podnikání v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 11 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

4. Hodnocení ex post studijního programu FF OU  

Elischer Radu informoval o probíhajícím hodnocení ex post bakalářského studijního programu 

Sociologie v prezenční formě. Za FF se zasedání zúčastnili děkan Antonín, proděkan Psík a 

garant dr. Vido. Zpravodajka Petrucijová uvedla, že personální zajištění daného studijního 

programu není ideální, avšak má tendenci ke stabilizaci. Proklamovanou ambici pracoviště k 

získání kmenového docenta nepovažuje v krátkodobém horizontu za realistickou. Tvůrčí 

činnost akademických pracovníků označila za ne zcela dostatečnou a je potřeba ji navýšit. 

Ocenila publikační výstupy dr. Chromkové. Garant studijního programu vykazuje dva 
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bibliometrizovatelné výstupy za pět let. Výuku hodnotí zpravodajka jako kvalitní, resp. výsledky 

studentských evaluací jsou vynikající. Grantovou činnost programu popsala jako ne zcela 

dostatečnou, ale s rostoucí tendencí ke zlepšování. Petrucijová dále ocenila propracovanou 

koncepci studentských praxí, ale doporučila zaměřit se i na spolupráci se zahraničními 

institucemi. Internacionalizaci označila za slabší stránku studijního programu, ale s příslibem 

rozvoje v rámci projektů uvedených v sebehodnotící zprávě.  

Celkově Petrucijová zhodnotila program jako naplňující minimální standardy. Doporučila 

zaměřit se i na propadovost studentů. Ocenila činnost programové rady daného studijního 

programu, přístup garanta a jeho reflexi silných a slabých stránek uvedených v sebehodnotící 

zprávě. Petrucijová navrhla hodnocení studijního programu celkovým stupněm D. Garant Vido 

poděkoval zpravodajce za analýzu, přičemž stav studijního programu označil nikoliv za 

optimální, avšak s trendem ke zlepšení. Děkan Antonín rovněž poděkoval za vypracované 

hodnocení. Zdůraznil, že program vidí z lepší stránky, protože může srovnat stav katedry před 

a po tom, co se vedení ujal dr. Vido. Uvedl, že během příštího roku se ukáže, zda jsou naděje 

opodstatněné. Kladiwa poznamenal, že jej zarazila nízká publikační činnost participujících 

akademiků. Antonín řekl, že s katedrou bylo o tomto v nedávné době jednáno. Lata prohlásil, 

že ve vývoji katedry vidí přes veškeré nedostatky progres. Kopecký navrhnul vyžádat si 

strategii publikační a tvůrčí činnosti jako v předchozích ex post hodnoceních s výsledným 

stupněm D.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení Sociologie v prezenční formě 

s výsledným stupněm D, na jehož základě přijímá opatření v podobě nutnosti předložení plánu 

publikační a tvůrčí činnosti a personální strategie v horizontu jednoho roku, včetně 

rozpracované publikační a tvůrčí činnosti, s nutností předložení tohoto plánu do 6. června 

2022. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 11 
Počet hlasů kladných: 11 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

5. Změna garanta studijního programu PdF OU  

Elischer informoval Radu o žádosti Pedagogické fakulty o změnu garanta bakalářského 

studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě. 

Navrhovaným zpravodajem pro posouzení této změny je Kladiwa.  
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Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje prof. Kladiwu k posouzení 

změny garanta v bakalářském studijním programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 

v prezenční formě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 11 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

6. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2021/2022  

Prorektor Zářický informoval Radu o Zprávě o průběhu přijímacího řízení v předchozím 

akademickém roce 2021/2022. Zprávu má Rada k dispozici. Zářický uvedl, že studenti byli na 

všech fakultách přijímáni řádně dle pravidel přijímacího řízení. Institut odvolání byl uplatněn 

pouze na úrovni fakult v záležitostech technického charakteru.  

7. Různé 

Lata informoval Radu o návštěvě na místě realizace studijního programu Fisioterapia v Itálii, 

která se uskuteční v druhé polovině druhého květnového týdne ve složení Lata, Zahradník a 

Šumberová. Rada bude o výsledku informována. 

Durčák informoval Radu o změně termínů probíhající realizace certifikace systému řízení 

kvality OU u akreditační agentury ASIIN. Novým termínem odevzdání sebehodnotící zprávy je 

polovina července 2022 a návštěva hodnotící komise proběhne v září 2022. 

Lata požádal členy Rady, aby se napříště účastnili zasedání Rady osobně. V případě vážných 

důvodů je nutno potřebu online účasti projednat s předsedou Rady. 

Lata poděkoval všem za účast a odvedenou práci, popřál všem pevné zdraví a uvedl, že příští 

zasedání se bude konat 13. června 2022 v 15:00. 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. 
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. 
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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 
 
Zapsal: Petr Durčák 
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 – Pracovní skupiny 

 

DSP Intermediální a novomediální umění 

Zpravodaj 

prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 
Externí hodnotitelé 

doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D. (PdF UP v Olomouci) 

doc. ak. mal. Roman Franta (AVU v Praze) 

doc. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. (AVU v Praze) 

prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SU v Opavě) 

 

NMSP Sociální práce a sociální podnikání 

Zpravodaj 

doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. 

Externí hodnotitelé 

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci) 

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. (Ústav sociální a sociálněpedagogických věd, Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích) 

PhDr. Andrej Kállay, PhD. (MCI, Die Untermenische Hochschule, Innsbruck) 
 


