Č. j.: OU-88154/90-2018
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 10. prosince 2018
Přítomni:

Lata, Jandačka, Kopecký, Závacká, Volná, Zářický, Malura, Plevová,
Drozd, Chytil, Skýpala, Labischová

Omluveni:

Sibinský, Pánek, Sikorová

Hosté:

Šumberová, Papřok

Zahájení zasedání:
Konec zasedání:
Jednání vedl:

15:00 hod.
16:00 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.
Rektor vyzval Radu k hlasování o souhlasu se schválením zařazení tří nových bodů jednání:
-

-

-

Projednání kontrolní zprávy k magisterskému studijnímu programu Filozofické fakulty
Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství španělského jazyka a
literatury pro střední školy
Projednání záměru podání žádosti Pedagogické fakulty o rozšíření institucionální
akreditace pro bakalářský a magisterský typ studijních programů v oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika
Projednání žádosti o akreditaci studijních programů v kombinované formě studia
Pedagogické fakulty

Hlasování:
Zařazení dalších bodů jednání
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje zařazení dalších bodů jednání.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 701 03 Ostrava / Česká republika
e-mail: rvh@osu.cz / telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

1. Projednání navazujícího magisterského studijního programu Filozofická studia
Zpravodaj Zářický prezentoval výstupy externího hodnocení programu. Celkově byl program
externími hodnotiteli hodnocen jako velmi podařený a neměli připomínek.
Filozofická studia – navazující magisterský studijní program, prezenční
forma
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Filozofická studia – navazující magisterský studijní program, prezenční forma
studia, pro akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na mezinárodní
rozměr studijního programu; s výhradou nutnosti úspěšného podpisu smluv
s participujícími univerzitami.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Projednání záměru podání žádosti Fakulty sociálních studií o rozšíření
institucionální akreditace pro doktorský typ studijních programů v oblasti
vzdělávání Sociální práce
Rada byla informována o odeslání hlasování Vědecké radě formou per rollam. Projednání
kompletních žádostí bude zařazeno na lednové či únorové zasedání Rady. Vědecká Rada
finální žádost projedná na únorovém řádném zasedání.
3. Projednání záměru podání žádosti Pedagogické fakulty o rozšíření
institucionální akreditace pro bakalářský a magisterský typ studijních
programů v oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika
Rada byla informována o odeslání hlasování Vědecké radě formou per rollam. Projednání
kompletních žádostí bude zařazeno na lednové či únorové zasedání Rady. Vědecká Rada
finální žádost projedná na únorovém řádném zasedání.
4. Projednání připomínek k dokumentům pro tvorbu a kontrolu studijních opor
Rada zaslala finální připomínky k návrhům dokumentů pro tvorbu a kontrolu studijních opor.
Připomínky byly zapracovány. Tabulky pro zaznamenání pokrytí předmětů s distanční či
kombinovanou formou studia budou již nyní zasílány fakultám, které budou žádat o
akreditaci kombinovaných či distančních studijních programů.
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5. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů v kombinované formě
studia Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta předložila žádosti o rozšíření akreditace studijních programů
schválených v rámci institucionální akreditace v prezenční formě studia. Jedná se o studijní
programy v kombinované formě studia, jejichž prezenční forma byla již RVH schválena. Byli
stanoveni zpravodajové, kteří porovnají prezenční a kombinovanou formu a následně
zhodnotí nutnost uskutečnění externího hodnocení. Zpravodajové své závěry předloží na
příštím zasedání Rady.





Kopecký – ČJ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Sikorová – Učitelství pro MŠ (Bc.); Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
(MGR); Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
Zářický – OV se zaměřením na vzdělávání (Bc.); TV a sport
(Bc.)
Pánek – ICT se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

6. Průběžné informace ke kontrole přijímacího řízení na OU
Lata: Členům Rady byly podklady zaslány. Národní akreditační úřad již avizoval zahájení
kontroly na přijímací řízení na LF. Navrhuji pověřit paní prorektorku, aby ve spolupráci
s proděkany pro studium upřesnili podmínky pro přijímací řízení.
Plevová: Koho bude NAÚ kontrolovat? LF nebo všechny?
Zářický: A bude kontrola směřovat na Všeobecné lékařství či institucionální prostředí?
Lata: Nevíme.
Drozd: Máme za povinnost jako Rada pro vnitřní hodnocení, abychom se těmito okolnostmi
zabývali. Pokud nezaujmeme stanovisko, může to mít negativní dopad na OU.
Lata: Na minulém zasedání jsme se usnesli, že to je nepřijatelné. Zároveň přijímáme
opatření, aby se to neopakovalo. Dali jsme tedy jasné stanovisko.
Jandačka: Dali jsme stanovisko, že stav je špatně, ale nestanovili jsme nápravné opatření.
Měli bychom i jako Rada žádat nápravná opatření.
Lata: Ano, tato opatření provede prorektorka a proděkani.
Usnesení RVH k aktuální situaci ve vztahu k přijímacímu řízení na OU
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 9
Počet hlasů záporných: 2
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení na základě podkladových materiálů
konstatuje, že přijímací řízení na Lékařské fakultě na obor Všeobecné lékařství
vykazovalo znaky netransparentnosti v rámci odvolacího řízení při přijímacím
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řízení, za což nese odpovědnost vedení Lékařské fakulty. RVH OU vyzývá
rektora, aby navrhl RVH OU na lednovém zasedání návrh opatření, který by vedl
ke zvýšení transparentnosti podmínek přijímacího a odvolacího řízení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

7. Projednání kontrolní zprávy k magisterskému studijnímu programu Filozofické
fakulty Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství španělského
jazyka a literatury pro střední školy
Labischová: Kontrolovala jsem obě zprávy, objevují se pochybnosti o personálním stavu do
budoucna. Navrhuji akceptovat kontrolní zprávu a stanovit do budoucna novou, která by
směřovala ke kontrole oborově didaktického výzkumu a publikační činnosti.
Usnesení RVH ke kontrolní zprávě studijního oboru Učitelství španělského
jazyka a literatury pro střední školy
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU bere na vědomí kontrolní zprávu studijního programu Učitelství
španělského jazyka a literatury pro střední školy. Vyžaduje však kontrolní zprávu po 3 letech,
která bude zaměřena především na oborově didaktický výzkum a publikační činnost.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

8. Různé
Krupa: Táži se, proč není jmenován děkan LF, když nemá souvislost se stavem na LF? Byl
řádně zvolen řádně zvoleným AS.
Lata: Toto není dotaz na Radu, ale na rektora. V této situaci jsem nepovažoval za vhodné
jmenovat děkana, když není jeho vina či nevina na celé situaci jasná. Tento týden bude
situace dořešena.
Hradecký: Jarošová minule prohlásila, že to, co se děje na LF, se děje i na jiných fakultách.
S ostatními děkany jsme Jarošové zaslali dopis, aby se k tomuto tvrzení vyjádřila. Jako
děkan PřF prohlašuji, že se mi nelíbí, když padá jakýkoli stín na OU.
Jarošová: Rada v listopadu byla bouřlivá, poté bylo zasedání AS. Na začátku prosince byl
děkany zaslán dopis rektorovi. …CITACE DOPISU… Na minulém zasedání jsem řekla, že
se to „dělo“, tedy v minulém času.
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Martínek: Je to systémová chyba.
Drozd: Pochybili tedy všichni děkani?
Martínek: Ano.
Kopecký: Kategoricky odmítáme, že by přijímání na LF probíhalo nestandardně. Je to
oficiální postoj LF?
Martínek: Ano.
Lata: Mám otázku na paní proděkanky. Je to názor i vedení LF? Já za LF nemohu mluvit,
z mého pohledu je věc jasná.
Závacká: Uvedené vyjádření je z doby hned po vydání článku. Byl to soulad všech, co v té
době bylo ve vedení.
Plevová: O chybě můžeme mluvit, až se prokáže.
Jarmara: Podle médií byly ze spisu vytahovány negativní rozhodnutí rektora a nahrazovány
rozhodnutím děkana.
Závacká: Nebyla možná kontrola všech spisů, když byly odvezeny na rektorát. Chodí
v koších, ne po jménech. Je možné, že se spis založil někde jinde. Nezahájila jsem kontrolu,
abych nebyla obviněna z manipulace se spisy.
Šumberová: Udělali jsme náhodný vzorek spisů s negativním rozhodnutím rektora a vždy to
založeno bylo. Vypadá to, že to tedy byla systémová činnost. Originály se zasílaly poštou,
rektorát další originály nemá. Výsledkem je, že to není náhodný výskyt, ale systémová
záležitost.
Krupa: Nejvíce takových studentů bylo za Zonči a Horáčka.
Šumberová: To není pravda.
Lata: Nehledáme zde viníka.
Hradecký: LF by měla uznat, že dělala chybu a postavit se k tomuto stavu napřímo. Přijmout
nápravná opatření.
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: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
člen RVH OU za VR OU: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
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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.
člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
Portál OU
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta

FF

Studijní program

Filozofická studia

Typ

Ph.D.

Forma

Závěr

p

Schváleno na
10 let s KZ s
výhradou
nutnosti
KZ po 4 letech od akreditace, zaměření na
úspěšného
mezinárodní rozměr studijního programu
podpisu
smluv s
participujícími
univerzitami.
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Kontrolní zpráva

