Č. j.: OU-7593/90-2020
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 10. února 2020
Přítomni: Lata, Drozd, Špunda, Kopecký, Labischová, Malura, Skýpala, Plevová, Sikorová,
Sibinský, Petrucijová, Chytil
Omluveni: Jandačka, Pánek, Kladiwa
Hosté: Šumberová, Papřok, Závacká, Kostolányová, Jarmara, Kovářová, Franiok, Lauer,
Čurda, Kowolovski
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 17:05
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na zasedání
Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení.

1.

Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU

Zdravotnické záchranářství (Bc., prezenční a kombinovaná forma, jazyk český)
Petrucijová jako zpravodajka informovala Radu o tom, že posudky hodnotitelů jsou kladné. V
závěrech jsou však uvedena doporučení, která musí být zapracována. Garantka Psennerová
má sice pracovní poměr na dobu neurčitou, je to odborník z praxe, ale nepublikuje, má alespoň
podíl na zahraničních projektech. Zpravodajka tedy doporučila program ke schválení s
výhradou.
Publikační činnost v uvedeném studijním programu se za poslední roky doplnila a zlepšila.
Tento fakt potvrdil Drozd. Kopecký doplnil, že by se do budoucna mělo změnit to, aby se
neopakovalo, že garant nemá publikační činnost.
Rada se dále shodla, že jelikož má garantka nulovou publikační činnost, bude třeba prokázat
její odbornou praxi a doplnit do sebehodnotící zprávy jaké činnosti v nemocnici zastává.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování o přerušení
řízení:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity přerušuje řízení
o žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Zdravotnické
záchranářství v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým, a
vyžaduje doplnění žádosti. Rada vyžaduje doplnění informací o věcně odpovídající
praxi garanta studijního programu. Dále Rada vyžaduje doplnění informací o růstu
tvůrčí činnosti do sebehodnotící zprávy.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU
Speciální Pedagogika (Bc. a NMgr., prezenční a kombinovaná forma, jazyk český)
Zpravodajka (Labischová) informovala Radu o tom, že posudky hodnotitelek jsou velmi
pozitivní a vše odpovídá akreditačním standardům. Personální zabezpečení u Bc. je v
pořádku. Celkově převažují pracovníci střední generace a habilitace se snad doplní v průběhu
2 let.
K jednání se připojil Špunda.
Personální zabezpečení u NMgr. je problematické v tom, že chybí docenti. Jsou zde
především odborní asistenti. Celkové stanovisko hodnotitelů bylo „doporučeno bez výhrad“,
ale v rámci pracovní skupiny bylo dohodnuto, že stanovisko za pracovní skupinu bude
s výhradou. Rozhodnutí padlo především z důvodu malé publikační činnosti garantky a dalších
podnětů, které by bylo vhodné zapracovat. Měli by být upraveni garanti pro předměty PZ/ZT,
podrobněji odůvodněny projekty v sebehodnotící zprávě a opraveny formální chyby
v publikacích a smlouvách. Garanti tyto změny zapracují a následně budou oba programy
předloženy Radě k hlasování o jejich schválení.
3. Projednání žádostí o akreditace studijních programů FU OU
Grafický design a vizuální komunikace (Bc. a NMgr., prezenční forma, jazyk český)
Dle zpravodaje Malury je silnou stránkou programu, že za těmito obory stojí velké osobnosti s
mnohými oceněními a také zahraniční spolupráce nejen s Polskem. Slabou stránkou je slabší
zabezpečení neuměleckých oborů, kde chybí habilitace vyučujících. Na fakultě si toho jsou
vědomi a uvádí to také v sebehodnotící zprávě a rádi by habilitace do budoucna doplnili.
Personální zabezpečení je v pořádku s dopisem děkana, kde je uvedeno, že v případě
končících smluv budou prodlouženy anebo bude zajištěna dostatečná náhrada. Dále
doporučuje dbát na růst kvalifikace a dostatečnou publikační činnost. Bc. program byl
doporučen s výhradou. U NMgr. chybí docentury, je třeba ujasnit praxi pomocí konkrétních
projektů. Na základě tohoto bylo také doporučeno s výhradou.
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Sibinský doplnil, že praxe probíhají v rámci ateliérové výstavy, např. loni s SGS. Rada
doporučila doplnit časový horizont, kdy budou splněny habilitace.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
bakalářského studijního programu Grafický design a vizuální komunikace
v prezenční formě, s jazykem výuky český, s výhradou nutnosti zapracování změn
dle posudků externích hodnotitelů a stanoviska pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Grafický design a vizuální
komunikace v prezenční formě, s jazykem výuky českým, s výhradou nutnosti
zapracování změn dle posudků externích hodnotitelů a stanoviska pracovní
skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Produkce v kulturních a kreativních odvětvích (NMgr., prezenční forma, jazyk český)
Zpravodaj informoval radu, že oba hodnotitelé pozitivně hodnotí, že takovýto program vzniká
a pozitivně vidí i personální zabezpečení a kvalitu spisu. Hodnotitelé uvedli, že je název a
program nastaven široce, ale obsah tomu neodpovídá. Bude tedy třeba specifikovat cíle studia
a profil absolventa. Je doporučeno změnit názvy 3 předmětů. U personálního zabezpečení je
problém s garancí teoretických předmětů. Zpravodaj doporučil program s výhradou.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Produkce kulturních a kreativních
odvětvích, s jazykem výuky českým, s výhradou nutnosti zapracování změn dle
posudků externích hodnotitelů a stanoviska pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
4. Změny garantů studijních programů FF OU
Papřok přednesl závěry zpravodaje Kladiwy, který nemohl být přítomen. Zpravodaj souhlasí
se změnou garanta bakalářského studijního programu Základy společenských věd
v prezenční formě studia, s jazykem výuky českým. Garant má doktorát a pravidelně publikuje.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje změnu garanta pro
bakalářský studijní program Základy společenských věd v prezenční formě,
s jazykem výuky českým.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
5. Projednání žádosti o akreditace studijních programů PřF OU
Přírodovědecká fakulta zaslala Radě žádost o akreditaci. Pro doktorský studijní program
Environmentální geografie i Politická a ekonomická geografie je navržen zpravodaj Drozd.
Zpravodaj souhlasí s externími hodnotiteli navrženými PřF (viz příloha 2 toho zápisu).
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovních
skupin pro DSP PřF OU (viz příloha 2 tohoto zápisu).
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Výsledek: Usnesení bylo přijato.
6. Různé
Rada se dohodla na změně data dubnového zasedání. Z důvodu Velikonočního pondělí je
zasedání přesunuto na úterý 14. 4. 2020 15:00.
Kontrolní zprávy ke studijním oporám se budou nejspíše řešit v dubnu. Labischová žádá, aby
se novým členům RVH poslala nová metodika, která se schvalovala.
NAÚ zaslalo vyjádření k DSP Aplikovaný fyzika. Standardně jsme vytvořili dva plány
(specializace), s čímž NAÚ nesouhlasí. I jiné VŠ mají tento problém. Špunda doplnil, že NAÚ
nutí OU také ke změně názvu studijního programu.
Na závěr předseda doplnil, že stále čekáme na vyjádření regulátora k Všeobecnému lékařství.
Zapsala: Eva Haroníková
Verifikoval: Jan Lata
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
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

Typ

Forma

LF

Zdravotnické
záchranářství

Bc.

p, k

FÚ

Grafický design a
vizuální komunikace

Bc.

p

FÚ

FÚ

Grafický design a
vizuální komunikace

Produkce v kulturních
a kreativních
odvětvích

NMgr.

NMgr.

p

p

Jazyk

český

český

Závěr

Kontrolní zpráva

Rada pro vnitřní hodnocení Ostravské
univerzity přerušuje řízení o žádosti o
akreditaci bakalářského studijního
programu Zdravotnické záchranářství v
prezenční a kombinované formě, s
jazykem výuky českým, a vyžaduje
doplnění žádosti. Rada vyžaduje
doplnění informací o věcně odpovídající
praxi garanta studijního programu. Dále
Rada vyžaduje doplnění informací o
růstu tvůrčí činnosti do sebehodnotící
zprávy.
Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje
žádost o akreditaci bakalářského
studijního programu Grafický design a
vizuální komunikace v prezenční formě, s
jazykem výuky český, s výhradou
nutnosti zapracování změn dle posudků
externích hodnotitelů a stanoviska
pracovní skupiny.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje
žádost o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu
Grafický design a vizuální komunikace v
prezenční formě, s jazykem výuky
českým, s výhradou nutnosti zapracování
změn dle posudků externích hodnotitelů
a stanoviska pracovní skupiny.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje
žádost o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu
Produkce kulturních a kreativních
odvětvích, s jazykem výuky českým, s
výhradou nutnosti zapracování změn dle
posudků externích hodnotitelů a
stanoviska pracovní skupiny.
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Příloha č. 2 – PřF pracovní skupiny pro DSP

DSP Environmentální geografie
Navržený zpravodaj Drozd; hodnotitelé doc. Václav Treml, prof. Jozef Minár, prof. Bohumír
Janský, doc. Daniel Nývlt
DSP Politická a ekonomická geografie
Navržený zpravodaj Drozd; hodnotitelé prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., (prof.) doc. Jiří
Blažek, Ph.D.
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