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Č.j.: OU-108164/90-2022 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
ze dne 12. září 2022 

 
 
Přítomni: Kopecký, Drozd, Chytil, Labischová, Sibinský, Petrucijová, Sikorová, Špunda 
Václavíková, Zahradník 
 
Omluveni: Lata, Malura, Pánek, Skýpala 
 
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Zářický 
 
Zahájení zasedání: 15:00 
Konec zasedání: 15:50 
 
Jednání vedl místopředseda RVH doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Změna garantů studijních programů PdF OU 

2. Změna garanta studijního programu FF OU 

3. Hodnocení ex post studijních programů LF OU 

4. Hodnocení ex post studijního programu PdF OU 

5. Informace k plánované návštěvě hodnotící komise k mezinárodní certifikaci 

6. Různé 

 
Místopředseda 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. Změna garantů studijních programů PdF OU 

Elischer informoval Radu o žádosti Pedagogické fakulty o změnu garantů bakalářského 

studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě a 

magisterského navazujícího studijního programu Učitelství pro SŠ v prezenční formě. 

Navrhovanými zpravodaji pro posouzení těchto změn jsou Petrucijová a Malura.  

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Petrucijovou a prof. 

Maluru k posouzení změny garantů ve studijních programech Pedagogické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
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Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 9 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

2. Změna garanta studijního programu FF OU   

Elischer informoval Radu o žádosti Filozofické fakulty o změnu garanta bakalářského 

studijního programu Historie v prezenční formě. Navrhovaným zpravodajem pro posouzení 

této změny je Labischová. Navržená zpravodajka s nominací souhlasí. 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Labischovou k posouzení 

změny garanta v BSP Historie v prezenční formě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 9 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

3. Hodnocení ex post studijních programů LF OU 

Elischer informoval Radu o probíhajícím hodnocení ex post dvou studijních programů 

Lékařské fakulty. Jedná se o doktorský studijní program Klinické neurovědy v prezenční a 

kombinované formě s navrhovaným zpravodajem Drozdem a bakalářský studijní program 

Ergoterapie v prezenční formě s navrhovaným zpravodajem Zahradníkem.   

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Zahradníka a doc. 

Drozda k hodnocení ex post studijních programů Lékařské fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 9 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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4. Hodnocení ex post studijního programu PdF OU 

Hodnocením ex post na Pedagogické fakultě bude procházet doktorský studijní program 

Pedagogika v prezenční a kombinované formě. Navrhovaným zpravodajem je Chytil.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje prof. Chytila k hodnocení ex 

post studijního programu Pedagogické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 9 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

5. Informace k plánované návštěvě hodnotící komise k mezinárodní certifikaci 

Šumberová popsala probíhající proces OU k získání mezinárodní certifikace vnitřního systému 

hodnocení kvality. V červenci byla akreditační agentuře zaslána sebehodnotící zpráva. Zprávu 

má Rada k dispozici. Aktuálně jsou zpracovávány odpovědi na doplňující otázky. Komise, 

která OU navštíví 26. a 27. září bude složena ze čtyř zahraničních akademiků a jednoho 

českého. V rámci jednání se bude komise setkávat s různými skupinami zaměstnanců a 

partnerů OU – od vedení OU, přes vedení fakult, zaměstnanců, vyučujících, studentů a 

zástupců spolupracujících institucí. Podle informací z jiných VŠ je OU první univerzitou, jež 

bude mít tuto certifikaci pro celou instituci. 

6. Různé 

Kopecký uvedl diskuzi k dotazníku zaslanému členům Rady Centrem pro studium vysokého 

školství. Pozastavil se nad otázkou týkající se spolupráce s externími členy RVH. Tyto RVH 

OU nemá a externí pohled zajišťují dva externí odborní hodnotitelé v pracovních skupinách 

RVH OU k žádostem o akreditaci studijních programů.  

Elischer Radu informoval o zaslání kontrolní zprávy k doktorskému studijnímu programu 

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání a bakalářskému studijnímu programu 

Fyzioterapie s místem uskutečňování ve Švýcarsku v rámci informační povinnosti na NAÚ.  

Kopecky dále informoval členy Rady o rezignaci člena RVH prof. Kladiwy. Vědecká rada OU 

bude na říjnovém zasedání navrhovat nového člena RVH za Vědeckou radu doc. Pumprovou. 

Nominaci bude následně schvalovat Akademický senát OU. Nová členka by se po schválení 

mohla zapojit do činnosti Rady od listopadu.  
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Šumberová informovala Radu o plánu realizovat spolu s dalšími univerzitami, které mají 

zřízenou RVH, CRP projekt zaměřený na fungování Rad pro vnitřní hodnocení. Jednalo by se 

o setkávání napříč univerzitami spojené s výměnou zkušeností mezi členy Rad. Chytil plán 

podpořil a uvedl, že dle jeho zkušeností jsou praxe na jednotlivých univerzitách mnohdy 

odlišné. Kopecký jako příklad uvedl (ne)existenci externích členů. Petrucijová uvedla, že žádná 

jiná VŠ nemá tak propracovaný systém externího hodnocení jak OU, kdy je akreditační spis 

oponován dvěma externími odbornými hodnotiteli u každého studijního programu.  

Kopecký dále nadnesl téma hodnotitelů NAÚ a vyzval k dalšímu zapojení do práce pro NAÚ. 

Šumberová popsala diskuzi v rámci RVVI, která naznačuje, že NAÚ bude sledovat počty 

hodnotitelů NAÚ za jednotlivé univerzity. Sikorová se dotázala, zda se mají kandidáti hlásit 

sami nebo prostřednictvím univerzit. Šumberová uvedla, že je potvrzeno z NAÚ, že tentokrát 

mohou kandidáty navrhovat i univerzity, aby se proces zasílání dokumentů zjednodušil. Ale je 

samozřejmě možné postupovat i samostatně.  

Šumberová uvedla, že NAÚ aktualizoval postupy pro hodnocení studijních programů a 

související formuláře. Změny je nutné implementovat do konce prosince. Dojde ke změnám 

formulářů akreditačního spisu v AKROSU. Rada bude o změnách informována na příštím 

zasedání. 

Šumberová také podala informaci k debatě o akademických a profesních studijních 

programech, která proběhla na Dnech vzdělávací činnosti. Od zavedení tohoto rozdělení 

v roce 2016 stále není ustálena definice. Množí se návrhy na ustoupení od koncepce 

akademický/profesní studijní program a jejího nahrazení rozdělením na studijní programy 

připravující absolventy pro regulovaná povolání a ostatní studijní programy.  

Kopecký poděkoval všem za účast a uvedl, že příští zasedání se bude konat 17. října 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. 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: Petr Kopecký 
 


