Č. j.: OU-23599/90-2021

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 12. dubna 2021
Přítomni: Lata, Kopecký, Špunda, Drozd, Kladiwa, Labischová, Malura, Skýpala, Sibinský,
Petrucijová, Pánek, Chytil, Plevová, Zahradník
Omluveni: Sikorová
Hosté: Papřok, Šumberová, Elischer, Maďar, Školoudík, Závacká, Zářický
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:30
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu LF OU
2. Projednání změn v rámci uskutečňovaných studijních programů LF OU
3. Doplnění žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství LF OU
4. Projednání žádostí o akreditace studijních programů PdF OU
5. Projednání žádostí o rozšíření akreditací FF OU a PdF OU
6. Zajišťování kvality praxí na Ostravské univerzitě
7. Úprava metodických postupů při hodnocení studijních programů
8. Rigorózní řízení na Ostravské univerzitě
9. Správní praxe NAÚ VŠ 2020/2021
10. Zpráva o evaluaci výuky
11. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2020/2021
12. Různé

Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (dále
jen Rada). Jednání probíhalo online přes MS Teams. Rada byla způsobilá k usnášení.

1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu LF OU
LF zažádala o akreditaci BSP Radiologická asistence (zpravodaj: Zahradník). Rada se na
minulém zasedání usnesla, že spis obsahuje pasáže, které potřebují další úpravy. Úpravy
proběhly a byly průběžně konzultovány se zpravodajem. Zpravodaj uvedl, že spis je připraven
k akreditaci a že již také máme kladné stanovisko regulátora (MZČR). Závacká poděkovala
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zpravodaji za spolupráci. Zpravodaj navrhuje akreditaci na 10 let s kontrolní zprávou po 5
letech.
Předseda vyzval Radu na základě výše uvedených informací k hlasování:
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci bakalářského studijního programu
Radiologická asistence v prezenční formě, s jazykem výuky českým, a to pro akreditaci na 10
let. Rada pro vnitřní hodnocení požaduje po 5 letech kontrolní zprávu, která bude zaměřena
na personální zabezpečení a publikační činnost.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

2. Projednání změn v rámci uskutečňovaných studijních programů LF OU
Zpravodaj Chytil uvedl, že došlo ke změně garanta BSP Fyzioterapie. Dle Chytila nová
garantka splňuje veškeré požadavky dané standardy i předpisy. Změnu tedy doporučuje ke
schválení.
Předseda vyzval Radu na základě výše uvedených informací k hlasování:
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje změnu garantky bakalářského studijního programu
Fyzioterapie v prezenční formě, s jazykem výuky českým. Novou garantkou je doc. PhDr.
Radana Jesenická, Ph.D., DiS.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

3. Doplnění žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství LF OU
Na začátku března bylo NAÚ zasláno doplnění personálního složení. Garant Školoudík uvedl,
že už dostali stanovisko komise NAÚ, jež bylo velmi pozitivní. Připomínky byly k věcem,
o kterých se na LF ví a potřebují jen čas na dokončení. Čeká se na konečné stanovisko NAÚ
a na délku akreditace. Proděkanka Závacká uvedla, že už Národnímu akreditačnímu úřadu
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deklarovali další personální změny, nastoupili noví garanti, dokončila se výběrová řízení –
například na přednostu 1. chirurgické kliniky.
Lata poděkoval vedení LF a Kopeckému za práci na úpravách žádosti o akreditaci. NAÚ bude
jednat ve čtvrtek 22. dubna 2021.

4. Projednání žádostí o akreditace studijních programů PdF OU
Papřok uvedl, že RVH byla zaslána žádost o akreditaci NMSP Předškolní pedagogika.
Navržená zpravodajka Sikorová se dnes z účasti na zasedání RVH omluvila, ale s nominací
do této funkce souhlasí. Jako hodnotitelé jsou navrženy prof. Šmelová a doc. Vítečková.
Předseda vyzval Radu na základě výše uvedených informací k hlasování:
Návrh usnesení: RVH schvaluje pracovní skupinu pro hodnocení navazujícího magisterského
studijního programu Předškolní pedagogika. Složení pracovní skupiny je příloha č. 2 tohoto
zápisu.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Spis byl RVH podán v podobě, kdy jej nebylo možno předat externím hodnotitelům. Hlavní
nedostatky již byly napraveny. Rada zdůraznila, že je zájmem OU i jednotlivých fakult, aby
byly spisy vždy v co nejlepší kvalitě. K tomu slouží nejen samotné odborné hodnocení, ale
také formální a další kontrola ze strany Centra pro kvalitu.

5. Projednání žádostí o rozšíření akreditací FF OU a PdF OU
Papřok uvedl, že byly zaslány dvě žádosti o rozšíření akreditací. Hlavním cílem je zapojení
latiny do učitelství.
Pro změnu BSP Latinský jazyk a kultura (rozšíření o studijní plán Latinský jazyk a kultura se
zaměřením na vzdělávání) byl určen zpravodaj Kladiwa.
Pro NMSP Učitelství pro střední školy (rozšíření o aprobaci Latinský jazyk) byla určena
zpravodajka Labischová.
Zpravodajové na příštím zasedání přednesou své závěry.
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6. Zajišťování kvality praxí na Ostravské univerzitě
Labischová okomentovala metodický materiál pro zajišťování kvality praxí.
Diskuze:
Kopecký uvedl, že materiály pročetl důkladně, řešil i na fakultě s kolegy, kteří toto mají
na starost, a slyšel pouze samé pozitivní reakce na práci této pracovní skupiny.
Chytil řekl, že souhlasí s Kopeckým, že taktéž konzultoval i s jinými a také má pouze pozitivní
zpětnou vazbu.
Lata poděkoval za práci této pracovní skupiny.

7. Úprava metodických postupů při hodnocení studijních programů
Byla představena úprava metodických postupů při hodnocení. Tabulka s přehledem
personálního složení bude obsahem již prvotní formální kontroly. Chyby v C-I listech tak budou
opraveny před zasláním k externímu hodnocení.
Dále byl představen změněný formulář pro stanovisko pracovní skupiny. Pokud bude nyní
studijní program schválen s výhradou, budou požadované změny definovány přímo v tomto
stanovisku. Docílí se tím lepší kontroly.
Šumberová představila problematiku zahraničních stáží. Obecně jsou požadovány pobyty nad
30 dní. Fakulty často uvádí i pobyty kratší, jež mají dle jejich názoru také vypovídající hodnotu.
Je potřeba se k situaci postavit, NAÚ občas uvádění kratších stáží vytýká. Následovala
obsáhlá diskuze. Závěrem diskuze bylo, že by do budoucna měly být rozděleny části formuláře
C-I v AKROS. První část bude obsahovat pobyty nad 30 dní dle požadavku NAÚ. Druhá část
bude obsahovat další kratší významné zahraniční cesty.

8. Rigorózní řízení na Ostravské univerzitě
Šumberová okomentovala dopis z MŠMT k rigoróznímu řízení. Papřok shrnul, že v České
republice nepanuje shoda, zda zpřístupňovat rigorózní zkoušku také studentům zahraničním.
Na podnět EU toto chce MŠMT sjednotit. Rigorózní řízení by mělo být přístupné všem. Tato
informace byla předána prorektorovi pro studium Zářickému.

9. Správní praxe NAÚ VŠ 2020/2021
Papřok přednesl Shrnutí rozhodovací praxe za roky 2020/2021. Připravený materiál dal RVH
k prostudování.
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10. Zpráva o evaluaci výuky
Šumberová představila závěrečné zprávy o evaluaci ZS 2020/2021. Podklady budou RVH
zaslány. Fakulty ke zprávám přistoupily různě. Šumberová požádala členy RVH, aby si zprávu
prošli a uvedli, které přístupy práce jim přijdou vhodné. Pro studenty je motivací, když vidí, že
se s evaluací dále pracuje. Šumberová upozornila členy RVH na hodnocení Závacké a Šimíka,
které bylo velmi podrobné a dobře zpracované.

11. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2020/2021
Zářický uvedl, že byla vydána opravná zpráva auditního řízení, které se zaměřovalo na
přijímací řízení v minulém roce. Předcházející zpráva totiž zaznamenala zajímavý fakt
v podobě toho, že někteří studenti, kteří vykonali přijímací řízení, ale nedostavili se k zápisu a
tím jim bylo doručeno, že nejsou přijati, se pak následně odvolali a byli tehdy přijati na základě
pořadí. Proto byla tato zpráva opravena.

12. Různé
Lata všem poděkoval za účast. Uvedl, že termín dalšího zasedání bude 10. 5. 2021.

ROZDĚLOVNÍK:
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, 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. 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
Zapsala: Adriana Kubisová
Verifikoval: Jan Lata
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

LF

LF

PdF

Fyzioterapie

Radiologická
asistence

Předškolní
pedagogika

Typ

Bc.

Bc.

NMgr.

Forma

p

p

k

Jazyk

Závěr

Český

RVH OU schvaluje změnu
garantky bakalářského studijního
programu
Fyzioterapie
v
prezenční formě, s jazykem výuky českým. Novou garantkou je doc.
PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.,
DiS.

Český

RVH OU schvaluje žádost o
akreditaci bakalářského studijního
programu Radiologická asistence
v prezenční formě, s jazykem
výuky českým, a to pro akreditaci
na 10 let.

Český

RVH schvaluje pracovní skupinu
pro
hodnocení
navazujícího
magisterského
studijního
programu Předškolní pedagogika.
Složení pracovní skupiny je
příloha č. 2 tohoto zápisu.
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Kontrolní zpráva

Rada pro vnitřní hodnocení
požaduje po 5 letech kontrolní
zprávu, která bude zaměřena na
personální
zabezpečení
a
publikační činnost.

Příloha č. 2 – Pracovní skupina NMgr. SP Předškolní pedagogika

Zpravodajka
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Externí hodnotitelé
Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
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