Č. j.: OU-15004/90-2019
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 11. února 2019
Přítomni:

Lata, Kopecký, Závacká, Volná, Zářický, Malura, Drozd, Chytil,
Labischová, Sibinský, Pánek, Sikorová, Jandačka

Omluveni:

Plevová, Skýpala

Hosté:

Šumberová, Huňka, Hradecký, Špunda

Zahájení zasedání:
Konec zasedání:
Jednání vedl:

15:00 hod.
17:30 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 průběžných informací a výsledků hodnocení žádostí o akreditace
studijních programů Přírodovědecké fakulty.
Drozd je zpravodajem pro bakalářský studijní program Chemie. Tento program byl
vzhledem ke krátkému času pro hodnocení a vytíženosti externích hodnotitelů přesunut
na březnové zasedání.
Radě byly za přítomnosti garanta Huňky a děkana Hradeckého předneseny závěry
pracovní skupiny pro bakalářský studijní program Informatika. Zpravodajem byl Pánek.
Personální zabezpečení bylo hodnoceno jako dobré, ačkoli věková struktura není ideální.
Vhodné by bylo rozpracování spisu dle připomínek externích hodnotitelů.
Kopecký: V hodnocení se objevují problémy v personální oblasti a v impaktovaných
článcích. Jsou tyto oblasti popsány v sebehodnotící zprávě?
Huňka: Ne, ale do spisu je doplníme.
Za přítomnosti děkana Hradeckého a garanta Špundy byly představeny závěry pracovní
skupiny vedené zpravodajem Pánkem. Hodnocení odhalilo drobné nedostatky v koncepci
předmětů. Doporučeno bylo posílení měkkých kompetencí. Personální zabezpečení bylo
hodnoceno jako dobré, a to včetně věkové struktury. Uvedené výtky se doporučují
rozpracovat v sebehodnotící zprávě. Doporučeno bylo také dopracovat studijní opory dle
připomínek zpravodaje.
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Programy budou navrženy pro schválení s výhradou nutnosti zapracování výtek
pracovních skupin. Kontrola bude provedena ze strany zpravodaje a rektorátu.

Na základě výše uvedeného vyzval předseda Radu ke hlasování:
Informatika – bakalářský studijní program, prezenční
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Informatika – bakalářský studijní program s výhradou nutnosti zapracování
připomínek pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
kombinovaný a prezenční
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
kombinovaný a prezenční s výhradou nutnosti
skupiny.

– bakalářský studijní program,

o akreditaci studijního programu
– bakalářský studijní program,
zapracování připomínek pracovní

Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Projednání návrhu záměru Pedagogické fakulty předložit žádost o rozšíření
institucionální akreditace
Lata: Vzhledem k aktuální situaci na NAÚ VŠ, ale také na OU navrhuji odložit žádost o
rozšíření institucionální akreditace.
Labischová: Některé obory končí 2020.
Lata: Ty je možno řešit programovou akreditací.
Rada v uvedené věci přistoupila k hlasování:
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Odložení žádosti o rozšíření institucionální akreditace
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 1
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU navrhuje odložení žádosti o rozšíření institucionální
akreditace o oblasti vzdělávání Sociální práce (DR) a Neučitelská pedagogika.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
3. Projednání dokumentu Lékařské fakulty o změně garanta studijního programu
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
Zpravodajem byl Lata. Po analýze podkladů zaslaných ze strany Lékařské fakulty je
závěr hodnocení změny garanta kladný. Nový garant splňuje požadavky a byla doložena
smlouva se zdravotnickým zařízením, ve kterém má garant částečný úvazek.
Rada pro vnitřní hodnocení OU bere tuto zprávu na vědomí.
4. Průběžné informace ke kontrole přijímacího řízení na OU
Lata: Ostravské univerzita obdržela oficiální zprávu z NAÚ, že ustavili kontrolní skupinu a
požadují dodání mnoha dokumentů a záznamů o přijímacím řízení. V následujících
týdnech bude přijat Řád přijímacího řízení, který byl připravován již od poloviny minulého
roku. Dále Lata stručně shrnul přijatá nová opatření na kontrolu přijímacího řízení.
Přesvědčil děkany, že ačkoli nová opatření budou platit celouniverzitně, přesto že se na
ostatních fakultách neprokázalo pochybení jako u LF, a zvýší byrokracii spojenou
s přijímacím řízením, tak jsou nyní nutná.
Kopecký: Navrhuji, aby byl tento Řád projednán také v RVH.
Lata: Bude RVH zaslán.
5. Různé
Drozd: Rada pro vědu narazila na problém s uváděním procentuálního podílu na
publikaci. Rada pro vnitřní hodnocení může posuzovat také vnitřní hodnocení vědy.
Navrhuji, aby byl procentuální podíl do budoucna opuštěn a přešlo se k podílu dle
důležitosti role autora na článku.
Malura: Jak by to probíhalo? Upraví se evidence v PUBLu?
Drozd: Někdy už podíl uveden bývá, jindy rozhoduje hlavní autor. Vše lze řešit
kategorizací. Na základě toho mohou být také přerozdělovány finance.
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Drozd byl předsedou RVH požádán o zpracování návrhu řešení.
Kopecký: Jak probíhá studentská anketa kvality výuky?
Lata: Včera byly ukončeny.
Šumberová: Systém evaluačních dotazníků nebyl přehledný a obdrželi jsme vyšší počet
dotazů. Byl vypracován metodický materiál, který bude celý systém objasňovat.

Zapsal: 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.
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

PřF

PřF

Studijní program

Informatika

Ekonomická geografie
a regionální rozvoj

Typ

Bc.

Bc.

Forma

Závěr

Kontrolní zpráva

p

Schváleno s
výhradou
nutnosti
zapracovat
připomínky
pracovní
skupiny

-

p,k

Schváleno s
výhradou
nutnosti
zapracovat
připomínky
pracovní
skupiny

-

5

