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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení OU ze dne 9. října 2017 
 
 
Přítomni: Drozd, Honová, Chytil, Jandačka, Kopecký, Labischová, Lata, Malura, Pánek, 

Sikorová, Sibinský, Závacká 

Omluveni: Antonín, Labischová, Madecká 

Hosté:  Juráš, Papřok, Petrucijová, Šumberová 
 
 
 
Rektor jako předseda rady přivítal všechny zúčastněné členy a hosty. Konstatoval, že rada je 
způsobilá k usnášení a jednání zahájil. 
 
 

1. Návrh Opatření rektora Standardy kvality studijních programů na Ostravské 

univerzitě (Příloha č. 1) 
 
Dokument byl projednán v rámci zasedání KR. Výsledkem jednání bylo vytvoření stručnější 
verze a zapracování dosud vznesených připomínek. 
 
Diskuze 

Článek 2 / odst. 6 
Sikorová: Navrhuje zaměnit příliš striktní slovo „nesmí“ za „nedochází“. 
 
Článek 5 
Kopecký: Nahradit slovo „studijní“ za „studijním“. 
 
Ke zbývajícímu obsahu návrhu Opatření nemají členové rady další připomínky. Předseda 
rady proto vyzval přítomné k hlasování o přijetí navrhovaných změn. 
 

Hlasování: 
Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 12 
Počet hlasů kladných: 12 
Počet hlasů záporných: 0 
Zdrželi se: 0 
 

Usnesení: RVH OU schvaluje navržené změny. 
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2. Návrh Opatření rektora Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních 

programů Ostravské univerzity (Příloha č. 2) 
 
Diskuze 

Článek 1 / odst. 5 
Sikorová: Co jsou typy studijního programu? 
Petrucijová: Typem studijního programu je myšlen typ studia bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský apod. 
 
Článek 1 / odst. 3 
Pánek: Existují na OU programy, které končí jen obhajobou? 
Šumberová: Ne. Ale VŠ zákon umožňuje bakalářský studijní program zakončit jen státní 
zkouškou bez obhajoby (výjimku má také všeobecné, zubní a veterinární lékařství, které se 
zakončuje rigorózní zkouškou). 
 
Článek 7 / odst. 7 
Změna formulace věty: „Téma diplomové práce má charakter vztahující se k učitelské profesi 
absolventa.“ 
 
Článek 9 / odst. 1b) 
Rossi: Navrhuji vypustit poznámku ** součástí musí být otištění příspěvku ve sborníku 
Kopecký: Navrhuji změnu názvu článku 9 – „Doporučená specifikace studijního plánu 
v doktorském studijním programu“. 
Smazat řádek – SZZ doktorská zkouška 
Změna formulace odst. 1: „Studijní plán doktorského studijního programu obsahuje zejména 
následující…“ 
 
Článek 4 / odst. 2 
Kopecký: Upřesnění poslední věty: „Součástí studijního plánu completus mohou být 
výběrové předměty, a to do maximální výše 12 % ze standardního počtu kreditů.“  
 
Článek 4 / odst. 4 
Závacká: Prosím o doplnění zdravotnických programů. 
Doplnění poslední věty – „V případě bakalářského studijního programu jsou tyto předměty 
ohodnoceny souhrnnou hodnotou 10 kreditů, u magisterského studijního programu 
souhrnnou hodnotou 20 kreditů, s výjimkou studijního programu vedoucího k přípravě na 
regulované povolání.“ 
 
Článek 5 / odst. 4 

Malura: Úprava poslední věty – „Společný základ specializace musí činit nejméně 50 % 
ze standardního počtu kreditů; nižší podíl musí být odůvodněn garantem studijního programu 
a schválen Radou pro vnitřní hodnocení OU.“ 
Petrucijová: Nelze (musí být „více než“ – vyplývá z Pravidel NAÚ). 
 
Ke zbývajícímu obsahu návrhu nemají členové rady další připomínky. Předseda rady proto 
vyzval přítomné k hlasování o přijetí navrhovaných změn. 
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Hlasování: 
Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 12 
Počet hlasů kladných: 12 
Počet hlasů záporných: 0 
Zdrželi se: 0 
 

Usnesení: RVH OU schvaluje změny v návrhu. 

 

 

3. Průběžná informace o průběhu prací na programové a institucionální akreditaci 

 
Šumberová informovala členy, že všechny dokumenty důležité pro činnost RVH OU budou 
umísťovány na Office 365 – členové RVH OU  byli požádáni o zřízení uživatelských účtů. 
Všechny dokumenty budou na tzv. One Drive (možnost synchronizovat data s počítačem). 
 
Společně s kolegou Papřokem byla vytvořena struktura sebehodnotících zpráv – pro garanty 
i jednotně pro celou instituci. Automatický proces pro vytváření sebehodnotící zprávy v 
Akrosu zatím není připraven – bude se vkládat jako soubor.. 
 
Diskuze 

Sikorová: Které dokumenty se předkládají VR OU? 
 
Šumberová – pro první fázi – záměr – důležitá část týkající se oblasti vzdělávání. V 
současné chvíli vytváříme šablonu, kde budou tematické okruhy a jejich pokrytí. 

Šablona bude zaslána do konce tohoto týdne. 
 
Sikorová: Existuje garant vzdělávací oblasti? 
Šumberová: Existuje pouze koordinátor přípravy institucionální akreditace, pokud se na její 
přípravě bude podílet více než jedna fakulta. 
 

 

4. Průběžný stav přípravy Zprávy o vnitřním hodnocení 

 
Papřok prezentoval aktuální strukturu Zprávy o vnitřním hodnocení. Struktura dokumentu 
bude členům zaslána k připomínkování. (Termín zaslání komentářů: pondělí 16. října 2017) 
 
Evaluace je založena na jednoduchém systému, pro tyto účely byla vypracována také 
metodika hodnocení. Pro potřeby evaluace zprávy a zejména pro zpětnou kontrolu by bylo 
vhodné vybrat 3 zástupce z řad členů RVH OU (hodnotitele) – zástupce za AS OU, VR OU, 
za rektora.  
 
Diskuze 
Sikorová: Hodnotící zpráva se provádí na úrovní instituce? 
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Šumberová: Ano, ale dělí se dále na jednotlivé činnosti. Tímto prokazujeme NAÚ, že 
dovedeme ohodnotit svou instituci a navrhnout opatření ke zlepšení a nápravě nedostatků. 
 
Drozd: Poznámka k hodnocení - za RVH OU nemusí být zvoleni pouze 3 zástupci, ale každý 
si to můžeme zkusit. 
 
Lata: Zástupci za RVH OU, tj. hodnotitelé budou předmětem dalšího jednání RVH OU.  

 

 

5. Různé 
 
V rámci posledního bodu programu nebyly vzneseny další náměty k diskuzi 
 
 
 

Příští zasedání RVH OU se bude konat v pondělí 13. listopadu 2017 od 15 hodin 

v zasedací místnosti rektorátu. 
  
 
Zapsala: Kateřina Chocholová 
Verifikoval: Jan Lata, rektor  
 
 
 

ROZDĚLOVNÍK: 
 
Portál OU 
Členové Rady pro vnitřní hodnocení OU 


