Č. j.: OU-78486/90-2018
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 10. září 2018
Přítomni:

Lata, Jandačka, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Závacká, Labischová,
Pánek, Malura, Plevová, Drozd

Omluveni:

Chytil, Skýpala

Hosté:

Šumberová, Papřok, Petrucijová

Zahájení zasedání:
Konec zasedání:
Jednání vedl:

15:00 hod.
16:30 hod.
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH

Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na společném
zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada způsobilá
k usnášení.
1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu Přírodovědecké fakulty
OU, vytvoření pracovní skupiny RVH
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity byla Radě pro vnitřní hodnocení doručena
žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Fyzika. Zpravodajem pro tento
studijní program byl určen Drozd. Pro zachování kontinuity byli navrženi externí hodnotitelé,
kteří již hodnotili bakalářský studijní program Fyzika (Kalus, Malijevský). Členové Rady se
dohodli, že navrhované externí hodnotitele zváží a o jejich schválení bude následně
hlasováno per rollam.
2. Projednání průběhu a závěrů hodnocení žádostí o programové akreditace a
žádosti o institucionální akreditaci Národním akreditačním úřadem pro vysoké
školství
Papřok informoval o průběhu hodnocení v rámci žádosti o Institucionální akreditaci. Podle
předběžných informací očekáváme doručení rozhodnutí na přelomu září a října. Na základě
podkladů pro rozhodnutí, které jsme obdrželi z NAÚ, byla ještě před zasedáním Rady NAÚ
stažena žádost o institucionální akreditaci doktorského typu studia v oblasti vzdělávání
Učitelství. Závěry pracovní skupiny i zpravodaje byly nedoporučující. Na základě jednání na
Radě NAÚ byly následně staženy také žádosti o institucionální akreditaci doktorského typu
studia v oblasti vzdělávání Sociální práce a Tělesná výchova a sport; Kinantropologie.
Důvodem pro stažení žádostí bylo především očekáváné negativní rozhodnutí Rady NAÚ a
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následné časové omezení, kdy by žádosti nebylo možné opětovně 2 roky podat. Takto je
možno žádat ihned po odstranění případných nedostatků v doktorském typu vzdělávání
daných oblastí vzdělávání. Pro některé schválené oblasti vzdělávání předpokládáme, že
nám budou uloženy kontrolní zprávy, ve kterých mimo jiné bude NAÚ vyžadovat seznam
programů schválených v rámci institucionální akreditace. Dle zkušeností, které jsme při
posuzování žádosti získali, je vhodné se vždy vyjádřit ke všem nejasnostem, které se objeví
v podkladech pro rozhodnutí NAÚ.
3. Příprava na projednávání studijních programů v rámci institucionální
akreditace
U programů, které již prošly hodnocením Radou a nyní spadají pod oblasti vzdělávání, kde
nám bude institucionální akreditace udělena, je potřeba navrhnout délku udělení akreditace a
vydat rozhodnutí o akreditaci. Papřok připraví pro původní zpravodaje podklad, aby mohli na
příštím zasedání přednést návrh délky udělení akreditace pro jednotlivé programy.
Je potřeba přerozdělit programy, jejichž zpravodajové již nejsou členy Rady (Antonín,
Honová, Rossi). Papřok tento podklad připraví a zašle ke schválení. Obecně se doporučuje
udělovat akreditaci 10 let bezproblémovému studijnímu programu nebo na standardní dobu
studia + 1 rok. Je možné zvážit také předložení kontrolní zprávy po určité době.
Diskuze:
Jandačka: Pokud chceme vyhlásit přijímací řízení pro nové studijní programy již pro
následující akademický rok, musíme je projednat nejpozději v říjnu.
Šumberová: Programů je vysoký počet. Oslovíme děkany, aby Radě sdělili, které programy
chtějí otevírat již pro rok 2019/2020. Podle toho budou zařazovány k projednávání na další
zasedání Rady.
Lata: Vzhledem k vysokému počtu programů, které je potřeba projednat, svoláme
mimořádné zasedání 29. 10. 2018 14:00. Řádné zasedání bude posunuto na 15. 10. 2018
15:00.
4. Různé
Šumberová navrhla prodloužit období pro podávání přihlášek až na konec března. Již o tom
byla diskuse na kolegiu rektora. Budou osloveni děkani.
Petrucijová projedná na studijní komisi. O výsledku bude informovat.
Jandačka sdělil, že obdržel žádost o informaci, jak by měly vypadat žádosti o akreditaci
programů v kombinované formě. Zda bude vyžadován celý spis a jak by měly vypadat
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studijní opory. Papřok a Šumberová vypracují metodický podklad pro studijní opory, aby
odpovídaly požadavkům NAÚ. Bude předložen Radě k připomínkování.
Diskuze:
Závacká: NAÚ požaduje celý akreditační spis dle standardů. Studijní plán bude hodinově
rozdílný od prezenční formy studia. U kombinované formy musí být uvedeny hodiny
kontaktní výuky, samostudia, konzultace atd. Studijní opory by měly pokrývat alespoň
1. ročník (v minulosti bylo celkové pokrytí min. 40 % předmětů), nyní by měl mít každý
předmět v distanční formě studijní oporu nebo průvodce studiem. Proto na Lékařské fakultě
doporučuji, aby žádný předmět nebyl veden pouze distančně. Na Lékařské fakultě pro
kombinovanou formu hojně využíváme IS Moodle, kde jsou podklady pro samostudium. Pro
PdF bych doporučovala mít při podání žádosti o akreditaci studijní opory alespoň pro první
ročník.
Sikorová: Bylo by vhodné, aby existoval materiál, který ukáže vhodnou studijní oporu.

Příští termín zasedání Rady je stanoven na 15. 10. 2018 15:00, mimořádné zasedání bude
svoláno na 29. 10. 2018.14:00.
Zapsala: Anna Štarhová
Verifikoval: Jan Lata, rektor
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: Mgr. Jiří Skýpala
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. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
člen RVH OU za VR OU: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
člen RVH OU za VR OU: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D.
člen RVH OU za rektora OU: prof. PaeDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.
Portál OU
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