Č. j.: OU-78257/90-2020

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 12. října 2020
Přítomni: Lata, Jandačka, Špunda, Kopecký, Kladiwa, Labischová, Malura, Skýpala,
Sikorová, Sibinský, Petrucijová
Omluveni: Drozd, Pánek, Chytil, Plevová
Hosté: Papřok, Šumberová
Hosté online: Tomášková, Závacká, Zářický
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:30
Jednání vedl: předseda RVH OU prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity a hosty.
Zasedání se vzhledem k epidemiologické situaci z preventivních důvodů konalo online
prostřednictvím MS Teams. Prohlásil, že je Rada způsobilá k usnášení.

1. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU
Rada projednala žádost o akreditaci doktorského studijního programu Hygiena, preventivní
lékařství a epidemiologie. Zpravodajkou je Petrucijová, externími hodnotitelkami Černá a
Hrubá. Projednávání žádosti bylo na minulém zasedání RVH přerušeno pro výhrady týkající
se primárně personálního složení. Ze strany LF byly zapracovány požadované změny.
Zpravodajka Petrucijová se před jednáním sešla se zástupci LF a změny projednali.
Tomášková na zasedání shrnula provedené změny. Proběhla změna obsazení oborové rady
(přidána Kymánková), starší členové byli přeřazení do pracovní skupiny ve formě poradců
(Macháček, Martínek). Dále proběhla úprava seznamu školitelů na základě dosažené vědecké
hodnosti. Tyto úpravy byly zaznamenány i do sebehodnotící zprávy. Petrucijová potvrdila, že
spis prokazuje takovou kvalitu, aby ho RVH předložila NAÚ. Závacká doplnila, že Opatření
děkana ke školitelům je již podepsáno a zveřejňuje se na Portále OU.
Radě pro vnitřní hodnocení byla doručena Žádost o akreditaci bakalářského studijního
programu Fyzioterapie ve Švýcarsku. Navrženým zpravodajem je Chytil, externí hodnotitelky
Přidalová a Tichá.
Rada pro vnitřní hodnocení byla informována o změnách v navazujících magisterských
programech Ošetřovatelská péče v psychiatrii a geriatrii.
Ostravská univerzita / Dvořákova 7 701 03 Ostrava / Česká republika
e-mail: rvh@osu.cz / telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

Změny byly marginální a již bylo vydáno souhlasné stanovisko MZČR.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování
(hlasování proběhlo po odchodu zástupců LF OU po bodu č. 3):
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského
studijního programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie v prezenční i kombinované
formě, s jazykem výuky českým.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovní skupiny pro žádost
LF OU o akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie v italském jazyce (realizace
ve Švýcarsku). Složení pracovní skupiny je přílohou č. 2 zápisu.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

2. Projednání žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu
Fyzioterapie (IT)
Šumberová připomněla, že dle NAÚ není možno program v současné podobě akreditovat
v rámci programové akreditace. Osoby zapojené do programu musí být vždy zaměstnanci OU,
program bude tedy akreditován v rámci institucionální akreditace. Proběhla krátká diskuze
k nostrifikacím vzdělání osob zapojených do programu. NAÚ požaduje, aby kvalifikace garanta
programu odpovídala oboru studijního programu. Nostrifikací tedy musí garant v každém
případě projít. U ostatních zaměstnanců je ale možné mít nostrifikaci upravenou tak, aby
nezpůsobila nadměrnou administrativní zátěž.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování
(hlasování proběhlo po odchodu zástupců LF OU po bodu č. 3):
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti o akreditaci
bakalářského studijního programu Fyzioterapie v prezenční formě, v italském jazyce do 9. 11.
2020. Je vyžadována úprava žádosti v souladu se standardy.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

3. Aktuální stav žádosti o akreditaci magisterského studijního programu
Všeobecné lékařství
Lata připomněl, že RVH iniciovala vznik Pracovní skupiny, která LF pomáhá s akreditacemi.
Kopecký, který je členem pracovní skupiny za RVH OU, shrnul její dosavadní činnost. Skupina
se zatím sešla dvakrát, a to v širším složení, než bylo původně plánováno. Za LF se jí účastní
Procházka, Maďar a Závacká. Skupina je podpůrná a splňuje vše, co bylo jejím cílem. Úzce
spolupracuje s LF a velmi konkrétně se zabývá připomínkami Hodnotící komise a NAÚ.
Lata: Aktuálně je vše v přípravné fázi. Nyní bude záležet na novém vedení LF OU.
Hosté opustili zasedání.

4. Projednání změn ve studijních programech FSS OU a LF OU
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování:
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje změnu garanta provedenou
v bakalářském studijním programu Zdravotně-sociální péče v prezenční formě studia.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje změnu oborové rady provedenou
v doktorském studijním programu Veřejné zdravotnictví v prezenční a kombinované formě
studia.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
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Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

5. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU
Rada pro vnitřní hodnocení obdržela žádost o akreditaci doktorského studijního programu
Didaktika českého jazyka a literatury. Navrženým zpravodajem je Kopecký. Navrženými
externími hodnotiteli byli po krátké diskuzi navrženi Jaklová, Hník a Čechová.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování:
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovní skupiny pro žádost
PdF OU o akreditaci doktorského studijního programu Didaktika českého jazyka a literatury
v prezenční a kombinované formě studia. Složení pracovní skupiny je přílohou č. 2 zápisu.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

6. Různé
Šumberová nastínila aktuální problematiku tématu nostrifikace, které bylo zmíněno
v souvislosti se studijními programy, jež jsou realizovány v zahraničí. Nostrifikace garanta
studijního programu musí projít klasickým nostrifikačním procesem. Nostrifikace garantů
jednotlivých předmětů může být řešena jinak. V ČR existuje nostrifikační zákon, který se ale
netýká akademických pracovníků. Jejich nostrifikaci můžeme ošetřit vlastními interními
postupy. Funkci garanta může vykonávat pouze osoba s nostrifikovanými tituly (výjimku tvoří
např. polské a slovenské tituly atd.) RVH OU by teď v rámci žádosti o akreditace LF OU měla
posuzovat, zda vzdělání zahraničních pracovníků odpovídá našim standardům. Je otázkou,
jak tento postup ošetřit. Je možné jít klasickou cestou, nebo se mohou nastavit nějaká nová
interní pravidla, která posoudí, zda se vzdělání zahraničního pracovníka přijme jako adekvátní
tomu, co OU potřebuje.
Diskuze:
Lata: Jsem pro tu druhou variantu.
Šumberová: Musíme být schopni NAÚ prokázat, jak bylo provedeno posouzení vzdělání
zahraničního pracovníka. Musíme být schopni popsat a prokázat celý proces. Jednou
z možností je to udělat na úrovní oborové rady. Další možností je požádání Vědecké rady o
mimořádné profesory.
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Petrucijová: Procesy uznávání klasifikací jsou ošetřeny i v rámci Lisabonské smlouvy. Mohli
bychom to přidat k Nostrifikačnímu řádu.
Lata: Pokud nikdo nemá žádné připomínky, vedení OU navrhne možný postup a předloží jej
RVH OU.
Lata: Druhou otázkou jsou profesní studijní obory. Je na zvážení, zda by jich nemělo být více.
Zejména na PdF. Měla by být vytvořena pravidla, podle kterých se budou studijní programy
v tomto hledisku klasifikovat.
Jandačka: Diskuze nebude jednoduchá, není vždy jasné, zda se jedná o profesní či
akademické studijní programy. Zejména u učitelství.
Šumberová: Je mnoho programů, které nemají projekty GAČR, TAČR a působí v nich
odborníci z praxe.
Lata: Nechávám to jako bod k zamyšlení. Vyzývám členy Rady, aby Papřokovi zaslali své
podněty. Příště bude zařazen bod, ve kterém budou podněty projednány.
Předseda všem poděkoval za účast a uvedl, že další zasedání RVH OU proběhne 9. 11. 2020.
Pravděpodobně bude probíhat opět on-line prostřednictvím MS TEAMS.
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: 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

LF

FSS

LF

Typ

Hygiena, preventivní
lékařství
a Ph.D.
epidemiologie

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Zdravotně-sociální
péče

Veřejné zdravotnictví

Bc.

Bc.

Bc.

Ph.D.

Jazyk

Závěr

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie v prezenční i
kombinované formě, s jazykem
výuky českým.

p

Italský
(Itálie)

Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci bakalářského studijního
programu
Fyzioterapie
v
prezenční formě, v italském
jazyce do 9. 11. 2020. Je
vyžadována úprava žádosti v
souladu se standardy.

p

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje
složení
pracovní
skupiny pro žádost LF OU o
Italský
akreditaci bakalářského studijního
(Švýcarsko) programu Fyzioterapie v italském
jazyce (realizace ve Švýcarsku).
Složení pracovní skupiny je
přílohou č. 2 zápisu.

p

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje
změnu
garanta
provedenou
v
bakalářském
studijním programu Zdravotněsociální péče v prezenční formě
studia.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje změnu oborové rady
provedenou
v
doktorském
studijním
programu
Veřejné
zdravotnictví v prezenční a
kombinované formě studia.

Forma

p, k

p, k
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Kontrolní zpráva

PdF

Didaktika
českého
Ph.D.
jazyka a literatury

p, k

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje
složení
pracovní
skupiny pro žádost PdF OU o
akreditaci doktorského studijního
programu Didaktika českého
jazyka a literatury v prezenční a
kombinované
formě
studia.
Složení pracovní skupiny je
přílohou č. 2 zápisu.

český
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Příloha č. 2 – Pracovní skupiny pro žádosti o akreditace studijních programů

Fyzioterapie (Bc., italština, Švýcarsko)
Zpravodaj: prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Externí hodnotitelé: - doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.
- PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.
Didaktika českého jazyka a literatury (Ph.D.)
Zpravodaj: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Externí hodnotitelé: - prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
- doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
- prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
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