Č. j.: OU-97707/90-2019
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 11. listopadu 2019
Přítomni: Lata, Jandačka, Drozd, Špunda, Petrucijová, Kopecký, Kladiwa, Pánek, Labischová,
Malura, Skýpala
Omluveni: Chytil, Plevová, Sikorová
Hosté: Šumberová, Papřok, Kurasová
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:20
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů PřF OU
2. Informace o stavu studijních programů projednávaných NAÚ VŠ
3. Harmonogram průběžného hodnocení studijních programů RVH OU
4. Různé
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na
mimořádném zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada
způsobilá k usnášení.

1. Harmonogram průběžného hodnocení studijních programů RVH OU
Papřok představil harmonogram průběžného hodnocení dříve schválených studijních
programů. Hodnocení započne v roce 2021, kdy bude hodnoceno pět studijních programů a
následně bude pokračovat v roce 2022 se čtyřmi programy. Následující roky 2023–2024 bude
ročně hodnoceno přes 40 programů.

2. Informace o stavu studijních programů projednávaných NAÚ VŠ
Chemie (Bc., prezenční, jazyk český)
Šumberová: V minulém měsíci jsme obdrželi podklady pro rozhodnutí o bakalářském studijním
programu Chemie. Se způsobem hodnocení a závěry hodnotící komise i zpravodaje NAÚ jsme
nesouhlasili a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou jsme zaslali naše vyjádření k těmto
podkladům. NAÚ VŠ na základě těchto podkladů vrátil studijní program k opakovanému
hodnocení. Na jeho výsledky aktuálně čekáme.
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Politická a kulturní geografie (Bc., prezenční forma, jazyk český)
Papřok: Řízení o akreditaci bakalářského studijního programu PKG bylo aktuálně zastaveno
na podnět zpravodaje NAÚ. Dle jeho názoru by měl program spadat do více oblastí vzdělávání.
Garant programu aktuálně pracuje na úpravě spisu.
Rada pověřila původního zpravodaje Pánka, aby provedl kontrolu změn a následně předložil
Radě své stanovisko. Vzhledem ke lhůtě pro dodání podkladů NAÚ (25. 11. 2019) bude o věci
hlasováno per rollam.
3.

Projednání žádosti o akreditaci studijních programů PřF OU

Politická a kulturní geografie (NMgr., prezenční forma, jazyk český)
Pánek: Za pracovní skupinu je program doporučen s výhradou. Obecně je
program koncipován dobře, studenti mají uplatnění. Stejně jako u bakalářského studijního
programu mám výhradu k zařazení pod oblasti vzdělávání. Dále je potřeba orientovat se
publikačně na zahraničí – posunout středoevropský rozměr. Z personálního hlediska je
doporučeno usilovat o habilitace mladších pracovníků a zachovat spolupráci s praxí.
Šumberová: Program se od poslední akreditace z hlediska obsahu nezměnil. Ovšem poslední
akreditace proběhla ještě v době, kdy nebyly aktuální oblasti vzdělávání.
Petrucijová: Především není možné program pouze přeřadit do jiné oblasti vzdělávání. Musí
tomu odpovídat i okruhy státních závěrečných zkoušek.
Lata: Bylo by vhodné prověřit poměry oblastí vzdělávání dle jednotlivých předmětů a počtu
kreditů, ale také návaznosti na okruhy státních závěrečných zkoušek. Je možno spočítat, jak
změna oblasti vzdělávání ovlivní KEN?
Šumberová: Vypočítat jej přesně nelze, rozhodnutí je na ministerstvu.
Papřok: Pokud by mělo dojít k přerušení řízení a program by měl být opět zařazen v prosinci,
musí být nové podklady zaslány nejpozději do 28. 11. 2019.
Šumberová: Fakulta by měla zvážit, zda by program neměl opětovně projít AS a VR fakulty.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU přerušuje řízení o akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Politická a kulturní geografie v prezenční formě, s jazykem
výuky českým. Rada vyžaduje doplnění spisu dle stanoviska pracovní skupiny a
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posudků externích hodnotitelů. Dále vyžaduje dodání tabulek s přehledem
zařazení jednotlivých předmětů pod oblasti vzdělávání a navázání předmětů na
okruhy státních závěrečných zkoušek.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Aplikovaná fyzika (DSP, prezenční forma, jazyk český)
Drozd: Hodnotitel Lazar nevyslovil zásadní kritiku, jen
personálního, ale to je zdůrazněno v sebehodnotící zprávě.

doporučil posílení z hlediska

Špunda: Pokud jde o otazníky u konců smluv, jedná se o osoby, které jsou pouze členy
programové rady.
Drozd: Pracovníci mají dostatečnou publikační činnost, mnoho z nich jsou ovšem pouze
doktoři, nikoli docenti. Není to ale velký problém, jelikož jsou publikačně velmi aktivní. Měli by
zahájit habilitační řízení.
Špunda: Máme aktuálně mnoho projektů, zejména GAČR. Pracovníci jsou teď těmito projekty
velmi vytížení, ale perspektiva habilitace zcela jistě existuje a je plánovaná.
Petrucijová: V případě hodnocení žádostí o institucionální akreditace NAÚ VŠ přihlížel k faktu,
že mají některé univerzity v doktorských programech příliš mnoho doktorů a málo docentů a
profesorů. Univerzity následně institucionální akreditaci pro doktorské programy nedostaly.

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního
programu Aplikovaná fyzika v prezenční formě, s jazykem výuky českým.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
4. Různé
Papřok informoval o zapracování připomínek do minulého zápisu. Rada zápis ještě společně
podrobně prošla a proběhla jeho finalizace.
Po společné finalizaci vyzval předseda členy Rady k hlasování o schválení zápisu:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
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Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje zápis ze zasedání 31. 10.
2019.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Různé:
Na závěr předseda Rady informoval o tom, že v pondělí 18. 11. 2019 bude na univerzitním
Akademickém senátu projednáván návrh na odvolání děkana Lékařské fakulty.
Další zasedání RVH OU proběhne 9. 12. 2019.
Zapsala: Eva Haroníková
Verifikoval: Jan Lata
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: Jiří Skýpala, Mgr.
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. 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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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

PřF

PřF

Politická a kulturní
geografie

Aplikovaná fyzika

Typ

NMgr.

DSP

Forma

p

p

Jazyk

Závěr

český

RVH OU přerušuje řízení o akreditaci
navazujícího magisterského studijního
programu Politická a kulturní geografie
v prezenční formě, s jazykem výuky
českým. Rada vyžaduje doplnění spisu
dle stanoviska pracovní skupiny a
posudků externích hodnotitelů. Dále
vyžaduje dodání tabulek s přehledem
zařazení jednotlivých předmětů pod
oblasti vzdělávání a navázání
předmětů na okruhy státních
závěrečných zkoušek.

český

RVH OU schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu
Aplikovaná fyzika v prezenční formě, s
jazykem výuky českým.

Kontrolní zpráva
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