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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   
ze dne 11. ledna 2022 

    
    

Přítomni: Lata, Kopecký, Drozd, Chytil, Kladiwa, Malura, Pánek, Petruciová, Sibinský, 
Sikorová, Skýpala, Špunda, Václavíková, Zahradník 
 
Omluveni: Labischová 
 
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Antonín, Gracová 
 
Zahájení zasedání: 14:30  
Konec zasedání: 16:00 
   
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.     

    
PROGRAM JEDNÁNÍ:    
  

1. Hodnocení ex post studijních programů FF OU  

2. Projednání výstupů projektu IRP  

3. Doktorská škola OU  

4. Informace o činnosti pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU  

5. Různé  
 

 

Předseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně s možností 

účasti online přes MS Teams. Rada byla způsobilá k usnášení. 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Hodnocení ex post studijních programů FF OU 

Elischer Radu informoval o hodnocení studijních programů FF v průběhu jejich realizace. 

Jedná se o doktorský studijní program Didaktika dějepisu v prezenční a kombinované formě, 

kde je zpravodajem Kladiwa a bakalářský studijní program Psychologie v prezenční formě se 

zpravodajem Chytilem. Za FF byli přítomni děkan FF a garantka DSP Didaktika dějepisu doc. 

Gracová. Kladiwa prezentoval závěry svého hodnocení, většinu oblastí ohodnotil jako 

standardní a tvůrčí činnost garantky jako nadstandardní. Jediným, leč závažným problémem, 

je nevyřešená otázka personálního zajištění studijního programu do budoucna, jelikož v 

současné době není zajištěna kontinuita v zabezpečení pozice garanta studijního programu. 

DSP Didaktika dějepisu byl tak zpravodajem celkově ohodnocen stupněm C. Děkan Antonín 

nastínil možné řešení, jež by spočívalo ve vzniku mezifakultního doktorského studijního 
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programu se zaměřením na didaktiku společenskovědních disciplín, který by oblast didaktiky 

dějepisu zahrnoval, v nejbližší době o tom budou mezi fakultami probíhat jednání. 

Lata předal slovo Chytilovi, jenž vyjádřil výhrady k vypracované sebehodnotící zprávě 

k bakalářskému studijnímu programu Psychologie, zejména pak s formou uvádění publikační 

činnosti. Z důvodu nutnosti přepracování podkladů bude hodnocení daného studijního 

programu přesunuto na únorové zasedání Rady.  

Lata dále požádal Drozda o prezentaci řešení, které usnadní monitorování publikační činnosti 

na univerzitě. Drozd uvedl, že spolu s dr. Šigutem a Ing. Jurášem přepracovali data z IS PUBL 

do komplexnější podoby, aplikace by měla v budoucnu sloužit k lepšímu filtrování publikační 

činnosti.  

Hosté opustili zasedání. 

Chytil zdůraznil důležitost hodnocení studijních programů v průběhu realizace pro strategické 

řízení OU. 

Vzhledem k neexistující kontinuitě v personálním zabezpečení pozice garanta daného 

studijního programu, vyplynula po diskusi nutnost přistoupit k jeho celkovému hodnocení 

stupněm D a přestat přijímat do doktorského studijního programu Didaktika dějepisu nové 

studenty.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení doktorského studijního 

programu Didaktika dějepisu v prezenční a kombinované formě s výsledným stupněm D, na 

jehož základě přijímá opatření v podobě zastavení přijímání studentů do daného studijního 

programu. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1  
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

2. Projednání výstupů IRP 

Na zasedání Rady v říjnu 2021 nebyl schválen výstup projektu Pedagogické fakulty IRP 

202013 Tvorba interaktivních studijních opor pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Rada si vyžádala přepracování projektu do konce roku 2021. Zpravodaj Pánek 

přednesl Radě své hodnocení přepracovaných opor, dle kterého autoři splnili veškeré 

požadavky k nápravě a opory jsou nyní zpracovány na velice dobré úrovni. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje výstupy projektu IRP 202013. 
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Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0    
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

3. Doktorská škola OU 

Elischer uvedl Drozdův návrh na zařazení předmětů do letního semestru doktorské školy OU. 

Jedná se o předmět Metodologie kvalitativního výzkumu (garantka doc. Kalenda) a předmět 

Metodologie kvantitativního výzkumu (garant doc. Bujok). Drozd vyzdvihl odbornou kvalifikaci 

garantů obou předmětů. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předměty Metodologie kvalitativního 

výzkumu a Metodologie kvantitativního výzkumu, které jsou součástí Doktorské školy OU.    

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1    
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

4. Informace o činnosti pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU 

Sikorová prezentovala, že dokument Strategie učení a vyučování na OU 2030+ je připraven 

k připomínkování. Šumberová požádala členy Rady o komentáře a poděkovala pracovní 

skupině za přípravu dokumentu. Uvedla, že se sestavuje pracovní skupina, která se bude 

zabývat konkrétním kroky pro realizaci Strategie. Skupina by se měla sejít na konci ledna. 

Sikorová popsala strukturu dokumentu, jenž se skládá ze dvou cílů, čtyř klíčových principů a 

šesti bodů samotné strategie. Dokument bude zaslán členům Rady k připomínkování. 

Předseda Lata opustil jednání, vedení zasedání převzal Drozd. 
 

5. Různé  

Elischer informoval Radu o tom, že byly Národnímu akreditačnímu úřadu zaslány kontrolní 

zprávy k bakalářském studijnímu programu Ekonomická geografie a regionální rozvoj v 

prezenční a kombinované formě a k bakalářskému studijnímu programu Fisioterapia v 

prezenční formě s místem uskutečňování v Itálii. 
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Dále Radu informoval o plánovanému hodnocení výstupů v rámci projektu IRP 2021. Členové 

Rady budou osloveni s žádostí o hodnocení vytvořených výstupů, podkladové materiály dodá 

hodnotitelům Centrum pro kvalitu. Výsledky hodnocení pak budou projednány na únorovém 

zasedání Rady. 

Šumberová popsala časový harmonogram nadcházející studentské evaluace za zimní 

semestr AR 2021/2022. Proces evaluace bude zahájen 24. ledna 2022.  

Drozd poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Uvedl, že příští zasedání se bude 

konat 14. února 2022 ve 14:30. Následně ukončil zasedání RVH OU.  

 
 
ROZDĚLOVNÍK:     
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

předsedkyně AS OU: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. 

studentský zástupce v RVH OU za AS OU: Jiří Skýpala, Mgr. 

člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. 

člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. 

člen RVH OU za AS OU: doc. 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 

    
   
Zapsal: Petr Durčák 
Verifikoval: Jan Lata 
 


