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Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 11. září 2017 

 
Přítomni:  Jandačka, Honová, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Malura, Pánek, 

Závacká, Drozd, Labischová, Rossi 
 
Omluveni:   Lata, Madecká, Antonín, Chytil 
 
Hosté:   Šumberová, Juráš, Papřok 
 
Zahájení zasedání: 15:00 hod. 
Konec zasedání:  16:45 hod. 
Jednání vedl:   doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., místopředseda RVH OU 
 
S ohledem na nepřítomnost předsedy RVH OU, rektora Jana Laty, byl jeho zástupem pro 
vedení jednání pověřen místopředseda RVH OU Daniel Jandačka. 
 
Jandačka na úvod přivítal přítomné členy RVH OU a omluvil nepřítomné členy. 
 

1. Seznámení s administrativním zajištěním činnosti RVH OU 
 
Šumberová představila RVH OU Centrum pro kvalitu, které bude zajišťovat organizační, 
materiální a analytickou činnost pro RVH OU. Fungování Centra bude mít na starost Vojtěch 
Papřok, jako manažer kvality a analytik Centra pro kvalitu, v rámci centra bude působit také 
Jan Juráš jako analytik pro strategické analýzy. 
 

2. Informace o průběhu prací na programové a institucionální akreditaci 

 
Šumberová seznámila Radu s aktuálním stavem registrace vnitřních předpisů, které bylo 
potřeba předložit v souvislosti s novelou VŠ zákona – všechny předpisy jsou již registrovány 
(poslední várka s datem 17. Srpna 2017).  
 
Byla aktualizována webová prezentace RVH OU - http://www.osu.cz/rada-pro-vnitrni-
hodnoceni/. Doplněny důležité dokumenty a programy a zápisy ze zasedání. Připravuje se 
webová prezentace systému zajišťování a hodnocení kvality na OU.  
Pro komunikaci navenek i dovnitř bude zřízena neosobní mailová adresa rvh@osu.cz. 
 
Dále Šumberová sdělila, že byly úsekem prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání 
rozpracovány Standardy studijních programů, a nyní jsou u děkanů jednotlivých fakult na 
připomínkování v termínu do 17. 9. 2017.  
Součástí Standardů jsou rovněž Pravidla pro tvorbu studijních plánů, aby byla možná 
koordinace vzniku studijních programů napříč fakultami. 
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Diskuze: 
Sikorová: Existují ještě i jinde na fakultách dvouoborová studia, vyjma PdF, PřF a FF?  
Šumberová: Ne, pouze na těchto třech fakultách. 
Sikorová: Učitelství ZŠ se nevleze do rámce – regulátor. 
Šumberová:  Pravidla pro tvorbu studijních plánů toto respektují. 
Pánek: Je vzor „major/minor“ – hlavní/vedlejší program - převzat z Masarykovy Univerzity 
Brno? 
Šumberová: Ne, jedná se o doporučení NAÚ – viz metodický materiál NAÚ – Doporučené 
postupy pro přípravu studijních programů: 
https://www.nauvs.cz/attachments/article/71/Dopor_postupy_pro_pripravu_SP_2017_01_08.
pdf. 
 
Kopecký: Nikde není dán poměr mezi „major a minor“, záleží na dohodě fakult, tato dohoda 
již existuje.  
 
Malura: Základním principem oddělení majoru od minoru je, že téma závěrečné práce je 
z majoru.  
 

3. Přehled analýz připravených Oddělením strategických analýz 
 
Juráš prezentoval tematický přehled analýz, které byly za poslední dva roky pro potřeby 
hodnocení kvality na OU zpracovány. Následně pro ukázku prezentoval analýzu – Vývoj 
nezaměstnanosti absolventů OU – aktuálně je k dispozici k náhledu na portále pod složkou 
Kolegium rektora – zápis ze zářijového zasedání. 
 
Vzhledem k tomu, že analýzy jsou velice časově náročné, pracuje se nyní na nastavení 
stabilních monitorovacích ukazatelů, které budou pro hodnocení kvality zapotřebí. Následná 
podpora ze strany CIT v přípravě automatizovaných výstupů. 
 
Diskuze 
Sikorová: Kdo rozhoduje o tom, které indikátory budeme sledovat? 
Šumberová: V konečném důsledku o tom rozhodne RVH OU – této problematice bude 
věnováno příští zasedání. 
 

4. Zahájení přípravy na Zprávě o vnitřním hodnocení - příprava struktury  
Papřok prezentoval, návrh základní struktury Zprávy o vnitřním hodnocení, prezentoval 
systém hodnocení EFQM. 
Šumberová popsala roli RVH OU při zpracovávání Zprávy o vnitřním hodnocení – úkolem 
členů RVH OU bude provést za základě podkladů, dodaných vedením univerzity vlastní 
evaluaci. 
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5. Různé 

 
Šumberová: Všechny dokumenty (včetně analýz) důležité pro činnost RVH OU budou 
umísťovány na Office 365 – žádá členy RVH OU o zřízení uživatelských účtů – cesta: Portál 
– Moje stránka – Licence Office 365 (beta) – dále postupovat podle návodu na dané stránce. 
On-line přihlášení do portálu Office 365 zde: https://login.microsoftonline.com. Všechny 
dokumenty budou na tzv. One Drive (možnost synchronizovat data s počítačem). 
 
Jandačka: Jednotlivé studijní programy se budou hodnotit písmeny A-E, žádám podněty ze 
strany RVH OU jak uchopit hodnocení studijních programů. 
 
Šumberová: Jedno řešení by bylo pomocí výrokové škály tzv. bodové tabulky, kdy se 
jednotlivé oblasti, ve kterých se studijní program bude hodnotit (oblasti vyplývají z Pravidel 
systému kvality) obodují a následně součtem bodů dostaneme písmeno hodnocení (je 
možno nastavit váhu jednotlivých oblastí). Hodnocení bude vycházet z autoevaluační zprávy 
o studijním programu. 
 
Drozd: To, co navrhuje Šumberová je systém, který usnadní práci a nastavením parametrů 
bude jednoznačně dáno, co se hodnotí. 
 
Jandačka: Do příštího zasedání popřemýšlet způsob hodnocení studijních programů A - E. 
 
Sikorová: Jednotlivé body hodnocení navrhne management? 
Šumberová: Ano, ale od členů RVH čekám podněty a návrhy. 
Malura: Nevidím v tom problém, považuji to za dobrý způsob hodnocení. 
Kopecký: Inspirace Národním akreditačním úřadem, který má již kritéria nastavená. 
 
Sikorová: (Zpochybňuje možnost vytvořit univerzální způsob hodnocení pro všechny studijní 
programy). 
Drozd: Napřed musí být nastavena obecná kritéria, pak můžeme mluvit o specificích pro 
jednotlivé oblasti vzdělávání. Snaha je však vyhnout se těmto specifickým kritériím a snažit 
se kritéria zobecnit. 
 
Jandačka: Prosí Sikorovou o podněty k hodnocení studijních programů ve fázi, kdy 
dostaneme autoevaluační zprávu. 
 

Příští zasedání RVH OU se bude konat v pondělí 9. října od 15 hodin v zasedací 

místnosti rektorátu. 
 
Zapsala: Anna Štarhová 
Verifikoval: Daniel Jandačka, místopředseda RVH OU 
 

ROZDĚLOVNÍK:  
Členové Rady pro vnitřní hodnocení OU 

Portál OU 

https://login.microsoftonline.com/

