Č. j.: OU-105013/90-2019
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 9. prosince 2019
Přítomni: Lata, Jandačka, Drozd, Špunda, Petrucijová, Kopecký, Kladiwa, Pánek, Sikorová,
Malura, Sibinský
Omluveni: Chytil, Plevová, Skýpala, Labischová
Hosté: Šumberová, Papřok, Siwek, Závacká
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:00
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na
mimořádném zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada
způsobilá k usnášení.

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PřF OU
Politická a kulturní geografie (NMgr., prezenční forma, jazyk český)
Pánek byl zpravodajem pro studijní program a závěr pracovní skupiny je doporučení
s výhradou. Garant byl o výhradách informován a již všechny zapracoval. Spis ovšem zatím
nebyl zaslán Radě. Jde o marginální změny, správnost jejich zapracování bude následně
zkontrolována zpravodajem.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 10
Počet hlasů kladných: 10
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Politická a kulturní geografie v prezenční
formě, s jazykem výuky českým s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle
stanoviska pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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Informace o udělení akreditace Bc. Chemie ze strany NAÚ
Šumberová: OU rozporovala podklady pro rozhodnutí o akreditaci bakalářského studijního
programu Chemie ze strany NAÚ. Na základě toho Rada NAÚ akreditaci schválila na dobu 10
let. Původní podklady akreditaci nedoporučovaly vůbec.
K jednání se připojil Jandačka.

2. Žádost o akreditaci studijního programu LF OU
Papřok informuje, že LF žádá o akreditaci bakalářského studijního programu Zdravotnické
záchranářství v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým, a je třeba schválit
pracovní skupinu. Jako zpravodajka je navržena Petrucijová. Ta nemá výhrady k externím
hodnotitelům, které navrhla Lékařská fakulta. Vzhledem k omezenému času bude program
nejspíše zaražen na únorové zasedání Rady.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovní
skupiny pro žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Zdravotnické
záchranářství v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým. Členy
jsou doc. Jelena Petrucijová (zpravodaj), dr. Olga Klementová a prof. Oto Masár.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
3. Projednání změn názvů studijních programů LF OU
Z legislativních důvodů je nutná formální změna pouze názvů několika dříve schválených SP
LF OU. Jde o změny v následujících navazujících magisterských programech:
Fyzioterapie – změna na Aplikovaná fyzioterapie
Psychiatrické ošetřovatelství – změna na Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Komunitní porodní asistence – změna na Komunitní péče v porodní asistenci
Závacká: Změna názvů je jen kosmetická úprava, kdy náplň zůstává stejná. Změna názvů je
ústupkem ze strany LF směrem k MZČR, aby byly programy akreditovány a bylo vydáno
rozhodnutí s co nejmenší časovou prodlevou, která byla již nyní velká.
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Petrucijová: Tyto programy byly projednávány a schváleny s výhradou v červnu 2019, zbývalo
pouze doplnění souhlasného stanoviska regulátora. Nyní stanovisko máme (s výhradou
změny názvu) a fakulta byla nucena provést úpravy názvů. Jiné změny provedeny nebyly a
doporučuji programy schválit.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje změny názvů ve studijních
programech LF OU. Jedná se o navazující magisterské studijní programy:
Fyzioterapie – změna na Aplikovaná fyzioterapie
Psychiatrické ošetřovatelství – změna na Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Komunitní porodní asistence – změna na Komunitní péče v porodní asistenci
Výsledek: Výsledek: Usnesení bylo přijato.
4. Změna garanta studijního programu FF OU
Papřok informuje o změně garanta bakalářského studijního programu Psychologie. Původní
garant doc. Mlčák se funkce vzdal a nově bude garantem doc. Baumgartner. Jedná se o
programovou akreditaci, pro RVH OU jde tedy pouze o informaci, kterou dle vnitřních předpisů
není nutno schvalovat.
Malura: Můžeme zjistit úvazek garanta na jiné univerzitě?
Šumberová: Pokud jde o docenta či profesora, lze tuto informaci získat z REDOP.
Lata: V tomto případě jde ovšem o odpovědnost fakulty.

5. Různé
Předseda Rady informoval ohledně probíhajících kontrol přijímacího řízení ze strany NAÚ.
Prozatím proběhla kontrola na místě k přijímacímu řízení LF na obor Všeobecné lékařství.
Další kontrola se chystá (na přijímací řízení dalších fakult a dalších studijních programů na
LF). Aktuálně se shromažďují materiály vyžádané NAÚ a během tohoto týdne budou odeslány.
Dále byly zaslány výsledky interního auditu přijímacího řízení na fakulty. Na dalším zasedání
budou projednány zprávy z přijímacího řízení, je to nově přidaná povinnost fakult v Řádu
přijímacího řízení.
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Papřok informuje, že harmonogram zasedání Rady pro příští rok bude opět dle pravidla
druhého pondělí v měsíci.
Malura: Jak to vypadá s akreditací Všeobecného lékařství?
Lata: Stále se čeká na vyjádření regulátora, pak se bude posílat na NAÚ.
Petrucijová: Z Předsednictva RVŠ nám byl zaslán materiál k Hlavním směrům vzdělávací
politiky ČR do roku 2030+, který je otevřený připomínkování. Poskytnu jej členů Rady.

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

PřF

Politická a kulturní
geografie

Typ

NMgr.

Forma

p

Jazyk

Závěr

Kontrolní zpráva

český

RVH OU schvaluje žádost o
akreditaci navazujícího
magisterského studijního
programu Politická a kulturní
geografie v prezenční formě, s
jazykem výuky českým s
výhradou nutnosti zapracování
připomínek dle stanoviska
pracovní skupiny.
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