Č.j.: OU-30106/90-2022

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 11. dubna 2022
Přítomni: Lata, Kopecký, Drozd, Chytil, Kladiwa, Labischová, Malura, Pánek, Petrucijová,
Sibinský, Sikorová, Václavíková, Zahradník
Omluveni: Skýpala, Špunda
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Zářický, Maďar, Závacká, Václavík, Starosta,
Kostolányová, Malá, Volná, Karlický
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:50
Jednání vedl předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU
Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU
Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU
Hodnocení ex post studijního programu PdF
Hodnocení ex post studijního programu PřF
Změna garanta studijního programu LF OU
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. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU
Lata uvedl projednání žádosti Lékařské fakulty o akreditaci doktorského studijního programu
Vnitřní nemoci v prezenční a kombinované formě, pro který je zpravodajem. Projednání byli
přítomni děkan Maďar, proděkanka Závacká a garant studijního programu prof. Václavík. Lata
zdůraznil význam programu pro další rozvoj oboru vnitřního lékařství na LF. Totéž potvrdil
garant programu Václavík. Studijní program naplňuje ve všech ohledech požadované
standardy pro doktorské studijní programy. Pracovní skupina doporučila žádost o akreditaci
ke schválení RVH.
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2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU
Lata popsal okolnosti projednávání žádosti o akreditaci magisterského studijního programu
Zubní lékařství v prezenční formě, pro který je zpravodajem. Ostravská univerzita je
přesvědčena o potřebnosti studijního programu v oboru stomatologie v Ostravě.
Stomatologická komora je prý ale opačného názoru. Žádost je však dle Laty připravena
kvalitně.
Moravskoslezský kraj a město Ostrava danému studijnímu programu jednoznačně deklarovali
verbální i finanční podporu. Lata vyzval garanta studijního programu doc. Starostu ke
komentáři. Ten potvrdil společenskou potřebnost programu. Je budována solidní materiální
základna a personální zajištění programu, které je kombinováno z lékařů Fakultní nemocnice
Ostrava a privátních stomatologů. Lata nadnesl tři základní výtky Stomatologické komory proti
programu: v ČR je stomatologů dostatek, na výuce by se podílelo příliš mnoho soukromých
zubních lékařů a Ostravská univerzita bude odčerpávat akademiky z okolních univerzit.
Starosta reagoval popisem aktuální situace, kdy se zvyšuje časová náročnost zákroků a
stomatolog neošetří během pracovní doby tolik pacientů jako dřív. Navíc velké množství
zubních lékařů je před důchodem. Reálně v Moravskoslezském kraji zubaři chybí, v některých
regionech (Bruntálsko) je situace katastrofální. K argumentu, že program by neměl
dostatečnou akademickou základu, a že by se na výuce podílelo příliš mnoho soukromých
zubařů, uvedl, že není jiné cesty než si akademiky vychovat. Garant ocenil, že v rámci ankety
provedené během přípravy programu mezi regionálními praktiky projevilo mnoho z nich zájem
podílet se na realizaci programu. Z této skupiny budou vychováváni akademici, aniž by bylo
potřeba využití velkého množství vyučujících z jiných univerzit.
Starosta dále zdůraznil, že děkan LF Maďar předjednal spolupráci s LF v Olomouci a Brně.
Starosta také referoval, že si provedl neformální průzkum mezi členy Stomatologické komory
v kraji. Výsledky ukazují, že více než 90 % zubařů v regionu se vznikem studijního programu
souhlasí. V červnu bude mít garant možnost prezentovat představenstvu Stomatologické
komory záměr LF. Maďar uvedl, že fakulta má kladný, písemný souhlas všech pěti oblastních
komor Stomatologické komory Moravskoslezského kraje, že tedy lokální podpora je absolutní,
i když celostátní představenstvo Stomatologické komory se vyjádřilo negativně. Kopecký
ocenil přítomnost institutu expertní komise jako nástroje řešení dalšího rozvoje programu.
Závacká uvedla, že si Ministerstvo zdravotnictví vyžádalo několik posudků v podobných
oblastech jako řeší Stomatologická komora. Jednání na ministerstvu je naplánováno na příští
týden.
Lata vyjádřil názor, že na všech stomatologických oborech v ČR je problém s počtem
akademiků, protože většina stomatologů odchází do privátních ordinací. Vazbu na praktické
lékaře považuje naopak za výhodnou. Vznik oboru je důležitý pro kraj i univerzitu. Lata
navrhnul počkat se schvalováním žádosti do získání stanoviska uznávajícího orgánu.
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3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU
Lata uvedl projednání žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Ochrana a podpora veřejného zdraví v kombinované formě. Zpravodajkou je doc. Petrucijová.
Garantka doc. Tomášková byla z jednání omluvena. Zpravodajka přednesla závěry pracovní
skupiny včetně kladného hodnocení studijních opor. Pracovní skupina doporučila studijní
program ke schválení RVH. Navrhovaná doba akreditace je 10 let.
4. Hodnocení ex post studijního programu PdF
Elischer Radu informoval o hodnocení ex post bakalářského studijního programu Anglický
jazyk se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě. Za PdF se zasedání zúčastnily
proděkanka Kostolányová a garantka studijního programu prof. Malá. Zpravodaj Malura
považuje program v současné době za dostatečně personálně zajištěný, ale doporučuje se do
budoucna na toto oblast zaměřit. Publikační činnost považuje za solidní, i když nevyrovnanou.
Tvůrčí činnost garantky je na velmi dobré úrovni. Zpravodaj dále ocenil práci s moderními
formami výuky a odezvu katedry na podněty vzešlé ze studentských evaluací. Projektovou
činnost považuje za dostatečnou vzhledem k tomu, že katedra vznikla před třemi lety, nicméně
je potřeba tuto oblast rozvíjet. Zpravodaj by uvítal konkrétní harmonogram kroků vedoucích
k habilitacím dostatečného počtu zaměstnanců katedry, avšak uvedl, že není nutné požadovat
kontrolní zprávu pro RVH plánovanou na říjen 2023. Celkově byl studijní program zpravodajem
ohodnocen stupněm C.
Garantka Malá ujistila Radu, že někteří pracovníci se na budoucí habilitace připravují. Dále
uvedla, že katedra je také spoluřešitelem dvou vzdělávacích projektů Erasmus+, které mají
aplikaci přímo do výuky. Kostolányová vyjádřila podporu katedře ze strany fakulty a doplnila,
že o daný obor je mezi uchazeči velký zájem.
5. Hodnocení ex post studijního programu PřF
Elischer Radu informoval o hodnocení ex post doktorského studijního programu PřF
Aplikovaná informatika / Applied Informatics v prezenční formě, kdy anglická verze nemá zatím
žádné studenty. Určeným zpravodaje byl Pánek. Jednání byla přítomna garantka studijního
programu prof. Volná a předseda AS PřF Karlický. Zpravodaj popsal program jako dobře
vedený, personální zabezpečení hodnotil jako solidní, s dobrým zastoupením docentů a
profesorů. Tvůrčí činnost vyučujících je standardní, u některých excelentní, včetně garantky,
za relativně nižší označil zpravodaj počty ohlasů vykázaných publikací, grantovou činnost
označil za dobrou. Garantka Volná poděkovala za hodnocení.
Odchod hostů k bodům 1-5.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního
programu Vnitřní nemoci v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
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Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Ochrana a podpora veřejného zdraví v kombinované
formě, s jazykem výuky českým s akreditací na 10 let.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení bakalářského studijního
programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě výsledným stupněm
C.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení doktorského studijního
programu Aplikovaná informatika / Applied Informatics v prezenční formě výsledným stupněm
C.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
6. Změna garanta studijního programu LF OU
Elischer uvedl, že na minulém zasedání Rady byl schválen zpravodajem Zahradník pro
posouzení změny garanta v bakalářském studijním programu Pediatrické ošetřovatelství
v prezenční a kombinované formě, kdy novou garantkou je ustanovena dr. Zeleníková.
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Zahradník referoval, že jmenovaná garantka ve všech ohledech splňuje kritéria kladená na
garanta bakalářského studijního programu.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předloženou změnu garanta v BSP
Pediatrické ošetřovatelství v prezenční a kombinované formě.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
7. Různé
Lata poděkoval členům Rady za kvalitní práci v souvislosti s proběhnuvším jednáním na NAÚ
ve věci Vnějšího hodnocení, kdy Ostravská univerzita získala velmi dobré hodnocení.
Elischer informoval Radu o odeslání kontrolní zprávy na NAÚ k bakalářskému a navazujícímu
magisterskému studijnímu programu Sochařství – volná tvorba v prezenční formě.
Šumberová informovala Radu o negativním stanovisku hodnotící komise NAÚ k žádosti o
akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Předškolní pedagogika.
Pedagogická fakulta následně rozhodla o zpětvzetí dané žádosti o akreditaci.
Lata poděkoval všem za účast a uvedl, že příští zasedání se bude konat 9. května 2022 v
15:00. 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
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Zapsal: Petr Durčák
Verifikoval: Jan Lata
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