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Č.j.: OU-132413/90-2022 

 

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

Přítomni: Chytil, Kopecký, Lata, Malura, Pánek, Pumprová, Sibinský, Sikorová, Špunda, 

Václavíková, Zahradník 

 

Omluveni: Drozd, Labischová, Petrucijová 

 

Hosté: Durčák, Elischer, Šumberová, Antonín, Psík, Vido, Millová, Slovák, Kostolányová, 

Malach 

 

Zahájení zasedání: 15:00 

Konec zasedání: 17:30 

 

Jednání vedl předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU  

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU  

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PřF OU  

4. Hodnocení ex post studijního programu PdF OU  

5. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

6. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

7. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

8. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU  

9. Standardy přístupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami  

10. Různé  

 

Předseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně. Rada byla 

způsobilá k usnášení. 
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PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU  

Lata uvedl projednání žádosti Filozofické fakulty o akreditaci bakalářského studijního 

programu Sociologie v prezenční formě. Zpravodajkou je Petrucijová. Projednání byli přítomni 

děkan FF Antonín, proděkan FF Psík a garant studijního programu dr. Vido. Petrucijová byla 

ze zasedání omluvena. Stanovisko pracovní skupiny přečetl Elischer. 

 

Studijní program je zajištěn patnácti akademickými pracovníky z toho osm má smlouvu na 

dobu určitou. FF deklaruje závazek zajistit relevantní kvalifikační úroveň po celou dobu 

realizace programu. Úvazky akademických pracovníků nepřesahují maximální výši úvazků. 

Věková struktura je vesměs vyvážená. Odbornost garanta je v souladu s oblastí vzdělávání 

studijního programu. Většina akademických pracovníků vykazuje relevantní publikační činnost 

odpovídající vyučovaným předmětům, výjimkou je dr. Cogiel, a dr. Kalitová. Články 

v časopisech WoS a Scopus vykazují dr. Vido a dr. Horáková – Hirschlerová a dr. Chromková. 

Podstatnou část publikačních výstupů tvoří nebibliometrizovatelné články, kapitoly 

v monografiích nebo sbornících z konferencí.   

Ve sledovaném období pracoviště nemělo projekty CEP, i když regulérně podávalo návrhy na 

získání projektů GAČR (3x) a TAČR (5x).  

Pracovní skupina doporučila žádost o akreditaci ke schválení RVH. Ze závěrů pracovní 

skupiny vyplývají doporučení personálně rozšiřovat katedru, posilovat publikační činnost, 

zvyšovat motivaci studentů k zahraničním mobilitám a rozšiřovat síť mezinárodních kontaktů. 

Lata se dotázal na příslib habilitace dr. Chromkové. Garant Vido uvedl, že potenciál má, ale 

záleží na ní, jestli tento krok udělá. Antonín popsal probíhající jednání se dvěma docenty o 

možném nástupu na katedru.  

Vido opustil zasedání.  

Hlasování proběhlo po bodu 2. 
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2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU  

Zpravodajka Sikorová přednesla závěry pracovní skupiny k žádosti Filozofické fakulty o 

akreditaci bakalářského studijního programu Psychologie v prezenční formě. Projednání byli 

přítomni děkan FF Antonín, proděkan FF Psík a garantka studijního programu dr. Millová.  

Naprostá většina pracovníků zajišťujících základní teoretické a profilující předměty má 

smlouvy na dobu neurčitou, výjimku představují dr. Oľhová a dr. Poledňová. Všichni garanti 

předmětů profilujícího základu mají úvazek 1,0 s výjimkou dr. Machů. Na výuce ve studijním 

programu se podílí 1 profesor (73 let) a 1 docent (64 let), 11 vyučujících má vzdělání na úrovni 

PhD a 2 vyučující mají magisterský titul. Přínosem je dostatečný podíl externistů na výuce (6), 

kteří zvyšují propojení programu s praxí.    

V sebehodnotící zprávě předkladatelé deklarují zahájení habilitačního řízení garantky do tří let 

a získání doktorského titulu u dvou asistentů. Do 5 let je deklarováno zahájení habilitačních 

řízení u dalších 3 vyučujících. Garantku SP lze považovat za velmi perspektivní – vzhledem 

k věku i vzhledem k přechozím zkušenostem. Má za sebou vědecko-výzkumné působení i 

zkušenost z akademického prostředí (FF MU), publikuje a její publikace mají odpovídající 

impakt. Publikační výstupy některých vyučujících plně odpovídají obvyklým kritériím, u jiných 

tomu tak dosud není. Pracovní skupina doporučuje soustředit se na kvalitní publikační výstupy 

a nezaměřovat se na výstupy ve sbornících domácí provenience. Na druhou stranu, pracoviště 

momentálně řeší projekt TA ČR a publikační výstupy i počty ohlasů některých pracovníků na 

pozici odborných asistentů jsou velmi solidní (dr. Millová, dr. Neusar, dr. Oľhová).  Zpravodajka 

doporučila zahájit deklarovaná habilitační řízení a vyrovnat publikační činnost. Pracovní 

skupina doporučila žádost o akreditaci ke schválení RVH. 

Lata se dotázal garantky na uskutečnitelnost zmíněných doporučení. Millová potvrdila, že je 

lze splnit v horizontu tří let. Chytil se dotázal, co se katedře za poslední rok povedlo. Millová 

popsala zlepšení „publikační morálky“ ve smyslu odklonu od publikací ve sbornících ke 

článkům v recenzovaných časopisech – dva články v zahraničních časopisech spadající do 

Q1. Chytil ocenil změny, které se za vedení katedry dr. Millovou projevují. Millová na dotaz 

Kopeckého popsala jednání o změnách v projektu TA ČR. 

Hosté z FF opustili zasedání. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci bakalářského 

studijního programu Sociologie v prezenční formě, s jazykem výuky českým. 

Hlasování: 
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Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci bakalářského 

studijního programu Psychologie v prezenční formě, s jazykem výuky českým.  

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PřF OU  

Lata uvedl projednání žádosti Přírodovědecké fakulty o akreditaci doktorského studijního 

programu Chemie porézních materiálů v prezenční formě. Zpravodajem je Špunda. Projednání 

byl přítomen garant doc. Slovák. 

Špunda konstatoval, že oba externí posudky jsou doporučující. Hodnotitel Kučerík označil jako 

slabinu zapojení mladých pracovníků, s čímž zpravodaj nesouhlasí a nepovažuje to za 

nedostatek. Zpravodaj konstatoval, že personální zabezpečení je zajištěno na celou dobu 

akreditace. Všichni pracovníci mají smlouvy na dobu neurčitou s výjimkou dvou nových 

zahraničních akademiků. V případě udělení akreditace mají tito příslib děkana PřF o 

prodloužení smlouvy. Všichni pracovníci mají plný úvazek. Kvalita i počet vyučujících a 

školitelů odpovídá charakteru programu. Zpravodaj považuje za vhodné diskutovat možné 

habilitace mladších kolegů. Garant splňuje veškeré požadavky. Úroveň tvůrčí činnost hodnotí 

zpravodaj jako velmi dobrou, nicméně v rámci pracoviště jako nerovnoměrnou. Pracovní 

skupina doporučila žádost o akreditaci ke schválení RVH. 
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Lata se dotázal na grantovou činnost. Garant Slovák uvedl, že po dlouhé době se podařilo 

získat vědecký projekt. Doposud byly řešeny mobilitní projekty, které pomohly zesílit 

mezinárodní spolupráci. Vyzdvihl přínos prof. Zulfiqar pro budoucí získávání grantů. Přináší 

mezinárodní kontakty a od září má deset impaktovaných publikací afiliovaných na OU.  

Slovák opustil zasedání. 

Hlasování proběhlo po bodu 4. 

4. Hodnocení ex post studijního programu PdF OU  

Elischer Radu informoval o hodnocení ex post doktorského studijního programu Pedagogika 

v prezenční a kombinované formě. Za PdF se zasedání zúčastnili proděkanka Kostolányová 

a garant studijního programu prof. Malach. Zpravodajem byl Chytil, který úvodem ocenil kvalitu 

zpracování zprávy. Studijní program je zajištěn pěti profesory, deseti docenty a dvěma 

odbornými asistenty s akademickou hodností. Všichni vyjma tří mají smlouvy na dobu 

neurčitou. Vzhledem k vyššímu věku některých docentů a profesorů předpokládá garant 

studijního programu jejich nahrazení do budoucna perspektivními pedagogy, kteří jsou 

v současné době v kategorii odborných asistentů, a v horizontu 3-5 let by měli zahájit 

habilitační řízení. Publikační činnost některých vyučujících podílejících se na studijním 

programu neodpovídá požadavkům potřebných výstupů za 5 let. Určitým problémem je podle 

zpravodaje orientace na publikování ve sbornících. Zpravodaj pozitivně hodnotil publikační 

výstupy doc. Sikorové, doc. Kostolányové, doc. Lackové a prof. Malacha. Publikační činnost 

garanta je velmi dobrá, publikuje v zahraničních periodicích s odpovídajícími ohlasy. Grantová 

činnost je nejslabším místem programu. Realizován byl pouze jeden grant TA ČR v letech 

2019-2021. Spolupráce s praxí spočívá v orientaci výzkumu doktorandů realizovaných v rámci 

SGS na dva klíčové směry, a to oblast vzdělávání žáků ZŠ/SŠ a oblast kvalifikací/rekvalifikací 

pracovníků profesí postižených útlumem uhelného průmyslu. Tuto orientaci označil garant za 

velmi dobrou. Internacionalizace spočívá především v mobilitě akademiků v rámci programu 

Erasmus+, v rámci studentské mobility vycestoval do zahraničí 1 student. Studijní program byl 

zpravodajem hodnocen celkovým stupněm C. 

 

Lata vznesl dotaz týkající se realističnosti deklarovaných habilitací. Garant uvedl, že 

v horizontu pěti let by bylo možno počítat s dr. Červenkovou a dr. Vicherkovou. Malach uvedl, 

že daný studijní program bude žádat o prodloužení akreditace v roce 2024, kdy dojde z důvodu 

věku k personálním změnám, včetně pozice garanta. Přiznal, že zlepšování v oblasti 

publikační činnosti není dostatečné. Garant dále okomentoval aktuální situaci v oblasti 
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grantové činnosti. Za komplikaci v oblasti internacionalizace označil převažující počet studentů 

v kombinovaném studiu a nutnost práce při studiu u studentů prezenčního studia. Chytil 

zdůraznil velký význam takového programu pro PdF a navrhl snížit počet předmětů, což 

povede k jeho efektivnějšímu zajištění. Sikorová vyzdvihla nástup doc. Chudého, od kterého 

má fakulta velká očekávání v oblasti získávání grantů a popsala také jednání o stážích 

studentů v zahraničí. 

 

Hosté z PdF opustili zasedání. 

 

Sikorová uvedla, že na akademickém senátu PdF bylo zdůrazněno, že publikace ve sbornících 

nesmí být těžištěm publikační činnosti. Chytil prohlásil, že o tomto nemůže být diskuze. 

Sikorová upozornila na informace z jednání s MŠMT, z nichž vyplývá, že Učitelství by se mělo 

stát profesním programem se sníženými nároky na habilitace. Malura informaci potvrdil. 

Zahradník zdůraznil nutnost hledání cest, jak zajistit sociální spokojenost studentů 

doktorského studia a ocenil v tomto smyslu snahy PdF.  

Šumberová navrhla jako další možný krok prohlášení RVH o tom, jaký má být standard tvůrčí 

činnosti. Upozornila na velké množství publikací ve sbornících nejen v minulosti, ale také 

aktuálně. Zdůraznila potřebu upozornit na to, že toto bude neakceptovatelné v rámci dalšího 

hodnocení. Chytil poznamenal, že v případě DPS Pedagogika vidí posun a publikace typu D 

se stále uznávají, ale tato praxe nebude trvat dlouho. Lata navrhnul vrátit se k tématu 

začátkem příštího roku formou deklarace, jež by pomohla PdF v komunikaci v rámci fakulty. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního 

programu Chemie porézních materiálů v prezenční formě, s jazykem výuky českým. 

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení doktorského studijního 

programu Pedagogika v prezenční a kombinované formě výsledným stupněm C.  



 

 

 

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 

 

 

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

5. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

Elischer představil žádost Lékařské fakulty o akreditaci navazujícího magisterského studijního 

programu Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech v prezenční a kombinované formě, 

s jazykem výuky českým. Garantkou studijního programu je prof. Jarošová. Navrhovaným 

zpravodajem je Zahradník. Jako hodnotitelé byli navrženi prof. Andrea Pokorná (MUNI) a dr. 

Ivana Chloubová (JČU).  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech v prezenční a kombinované formě, s jazykem 

výuky českým.  

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 10 

Počet hlasů kladných: 10 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

6. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

Elischer představil žádost Lékařské fakulty o akreditaci navazujícího magisterského studijního 

programu Ošetřovatelská péče v interních oborech v prezenční a kombinované formě, 

s jazykem výuky českým. Garantkou studijního programu je doc. Kozáková. Navrhovaným 
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zpravodajem je Drozd. Jako hodnotitelé byli navrženi prof. Valérie Tóthová (JČU) a doc. Elena 

Gurková (UPOL). 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 

Ošetřovatelská péče v interních oborech v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky 

českým.  

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

7. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU  

Elischer představil žádost Lékařské fakulty o akreditaci doktorského studijního programu 

Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína v prezenční a kombinované formě, 

s jazykem výuky českým. Garantem programu je prof. Stejskal. Navrhovaným zpravodajem je 

Lata. Jako hodnotitelé byli navrženi prof. Jan Vacek (UPOL) a prof. Jaroslav Racek (UK). 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci doktorského studijního programu Klinická biochemie, 

patobiochemie a laboratorní medicína v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky 

českým.  

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 14 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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8. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU 

Zpravodajka Václavíková prezentovala své závěry týkající se předložených kontrolních zpráv 

zaměřených na personální zajištění. 

  

BSP Latinský jazyk a kultura: Studijní program je zajišťován sedmi docenty a šesti odbornými 

asistenty. Realizuje dva projekty GA ČR. Publikační činnost je zaměřená převážně na 

publikace typu C, méně typu J. Zpravodajka považuje pokrytí za dobré. 

 

NMSP Latinský jazyk a kultura středověku: ZT/PZ předměty jsou garantovány jedním 

profesorem, osmi docenty a čtyřmi odbornými asistenty. Projekt realizuje čtyři projekty GA ČR. 

Publikační činnost představuje především výstupy typu C. Personální zajištění považuje 

zpravodajka za dobré. Kontrolní zpráva popisuje perspektivy personálního růstu doc. Otiska, 

doc. Antonína a dr. Janiše. 

  

NMSP Francouzská filologie: Kontrolní zpráva uvádí, že v dohledné době bude dosaženo 

vědecké hodnosti docent u třech odborných asistentů. Program je ze 74 % pokryt odbornými 

asistenty. Publikační činnost je především v českých a polských časopisech, mnohdy 

vydávaných na OU. Vzhledem k publikační činnosti nepřijde zpravodajce reálné zahájit u 

uvedených tří osob habilitace. Program má jeden projekt GA ČR. Doporučila orientovat se na 

výstupy typu J a dále posilovat personální složení programu. 

 

NMSP Německá filologie: Realizaci studijního programu zajištují dva profesoři, jedna docentka 

a pět odborných asistentů. Profesor Eichinger je uveden v personálním zajištění, ale nefiguruje 

u žádného předmětu. Dr. Cieslarová je na mateřské dovolené, ale garantuje sedm předmětů. 

Vzhledem k věku prof. Vaňkové doporučuje začít pracovat na personálním růstu odborných 

asistentů. Problematická je orientace publikací do jiných výstupů než typu J. 

 

Lata vyzval členy Rady k vyjádření. Malura potvrdil, že na katedře germanistiky byla zahájena 

habilitace dr. Mostýna a vyjádřil názor, že na katedře je personální kontinuita zajištěna. Situaci 

na katedře romanistiky, resp. NMSP Francouzská filologie, označil za složitější. Tři habilitace 

vhledem k publikační činnosti v krátkém čase nepovažuje za reálné. Nicméně situaci považuje 

za dostatečnou.  

 

Zpravodaj Sibinský prezentoval své závěry týkající se předložených kontrolních zpráv 

zaměřených na personální zajištění a tvůrčí činnost. 
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NMSP Anglická filologie / English Philology: Program je zabezpečován čtyřmi docenty a šesti 

odbornými asistenty. Garant má odpovídající činnost. Zpráva uvádí, že několik předmětů 

teoretického základu garantuje dosud nehabilitovaná dr. Tomášková. Zpravodaj by uvítal 

informaci, zda a kdy se její habilitace chystá. Tvůrčí a projektovou činnost považuje Sibinský 

za odpovídající. Pouze u dr. Zapletalové jsou uvedeny pouze dva výstupy. 

 

Sibinský navrhnul uvádět v C-I listech u předmětů, zda se jedná o předmět ZT nebo PZ. 

Šumberová uvedla, že návrh bude zapracován do Akrosu.  

 

NMSP Polská filologie: Program je zabezpečován dvěma profesory, třemi docenty a čtyřmi 

odbornými asistenty. Zpráva uvádí výhled plánu habilitací a jmenování profesorem v horizontu 

2-3 let. Tvůrčí činnost označil za obsáhlou a dostačující. 

 

NMSP Ruská filologie: Program je zabezpečován třemi docenty a šesti odb. asistenty 

s vědeckou hodností. Zpráva uvádí realizace habilitací dr. Muryce v nejbližší době a dr. 

Plesníka v horizontu 5-6 let. Také u doc. Vorla je očekáván ve střednědobém horizontu 

kvalifikační růst. Publikační činnost považuje zpravodaj za odpovídající, kromě dr. Mrověcové 

a dr. Kupcevičové, u nichž se předpokládá odchod do důchodu. 

 

NMSP Španělská filologie: Program je zabezpečován dvěma docenty a 6 odb. asistenty 

s vědeckou hodností. V roce 2019 došlo ke změně garanta. Grantovou a publikační činnost 

považuje zpravodaj za dostačující. 

 

Šumberová upozornila na fakt, že případné garantování předmětu teoretického základu 

v navazujícím magisterském programu akademickým pracovníkem, který není docentem nebo 

profesorem, je v rozporu se Standardy pro akreditace ve vysokém školství. Sikorová navrhla 

k diskutovanému tématu připojit otázku garance předmětů PZ externisty. NAÚ v poslední době 

v případě zjištění rozporu se standardy vyžaduje okamžitou nápravu, jak vyplývá ze zápisů 

zasedání Rady NAÚ. Lata zadal Centru pro kvalitu, aby zformulovalo upozornění na oba 

problémy, které bude zasláno garantům a proděkanům pro studium. Kopecký navrhnul 

rozeslání této informace všem garantům a vedení fakulty. 

 

Zpravodaj Pánek prezentoval své závěry týkající se kontrolních zpráv zaměřených na 

personální zajištění a tvůrčí činnost: 

 

DSP Německá filologie: Zpravodaj ocenil tvůrčí činnost. Za problematickou označil chybějící 

vizi personální obměny, protože sedm z deseti akademiků má nad 65 let. Chybí C list doc. 
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Štícha a u pěti osob chybí informace o době trvání smlouvy. Zpravodaj by uvítal souhrnnou 

tabulku publikací dle osob. Program realizuje projekty GA ČR. 

 

DSP Anglická filologie / English Philology: Zpráva dle zpravodaje realisticky popisuje 

personální situaci programu včetně návrhu řešení (vypsání výběrového řízení na pozici 

docenta). Program má projekty GA ČR. 

 

DSP Polský jazyk: Věkovou strukturu programu zpravodaj označil za vyhovující. Poukázal na 

nejasnost informace ohledně akademické hodnosti dr. Muryce. Program realizuje řadu 

projektů, ale chybí projekt typu GA ČR. 

 

DSP Jazykovědná a literárně vědná srovnávací slavistika: Personální strukturu programu 

považuje zpravodaj za dobrou. Program realizuje množství projektů včetně GA ČR. Ocenil 

rozepsání publikační činnosti dle jednotlivých osob. Tvůrčí činnost označil za kvalitní. 

 

Pumprová požádala RVH o vytvoření osnovy pro tvorbu kontrolních zpráv. Kopecký se k 

žádosti připojil. Centrum pro kvalitu vytvoří návrh osnovy pro kontrolní zprávy RVH. 

 

Lata navrhl důrazně upozornit fakulty na nutnost dodržování standardů v oblasti garantování 

předmětů teoretického základu pracovníky s odpovídající akademickou kvalifikací. V návazné 

debatě bylo navrženo vzít na vědomí předložené kontrolní zprávy s tím, že zjištěné nedostatky 

budou garantům a vedení kateder a fakulty zaslány písemně. Dále bude připojena výzva 

týkající se garantování předmětů ZT. 

 

Elischer vyzval zpravodaje k sepsání zpětné vazby ve formě připomínek ke kontrolním 

zprávám, která bude následně zaslána garantům, vedoucím kateder a vedení fakulty.   

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU bere na vědomí předložené kontrolní zprávy ke 

studijním programům Filozofické fakulty. Garantům studijních programů, vedoucím kateder a 

vedení fakulty bude poskytnuta písemná zpětná vazba s akcentem na diskutované nedostatky, 

s termínem návrhu jejich řešení do konce ledna 2023. Rada pro vnitřní hodnocení OU důrazně 

upozorňuje na nutnost dodržování standardů ve věci garantování předmětů u navazujících 

magisterských studijních programů (s výjimkou studijních programů z oblasti umění), kdy 

předměty teoretického základu jsou garantovány akademickými pracovníky jmenovanými 

profesorem nebo jmenovanými docentem v oboru, který odpovídá oblasti nebo oblastem 

vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být daný magisterský studijní program 

uskutečňován nebo v oboru příbuzném a předměty profilového základu  jsou garantovány 
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akademickými pracovníky s vědeckou hodností. Garanti základních teoretických studijních 

předmětů profilujícího základu musí mít plný pracovní úvazek na dané vysoké škole. 

9. Standardy přístupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami  

Šumberová referovala o návrhu Standardů přístupnosti pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami vytvořenými doc. Krhutovou. Dokument bude poskytnut členům RVH 

a projednán na lednovém zasedání. Otevřela otázku, zda by odpovědnost za vyhodnocování 

služeb studentům se specifickými potřebami mělo být na fakultách nebo na centrálním 

Poradenském centru. 

10. Různé  

Elischer přednesl analýzu k problematice akademických pracovníků, kteří se habilitovali či 

podstoupili řízení ke jmenování profesorem na Slovensku po roce 2016. Dosavadní praxe na 

OU je, že takto získané hodnosti uvádíme v akreditačních spisech, protože je z nich patrné, 

na které univerzitě a v jakém roce akademik titul získal. NAÚ potvrdil správnost tohoto postupu. 

Pro pracovní zařazení za účelem uvádění v kontrolních zprávách, garantování předmětů apod. 

se takto získané hodnosti neberou v úvahu (profesor je veden jako docent, docent jako 

odborný asistent). Každý však má právo uvádět si akademické tituly nebo vědecko-

pedagogické hodnosti v podobě, ve které je získal.  

Elischer informoval Radu o zaslání kontrolní zprávy k bakalářskému studijnímu programu 

Chemie na NAÚ. 

Elischer informoval Radu o ukončení funkčního období studentského zástupce za AS 

z důvodu úspěšného ukončení doktorského studia. Předsedkyně AS Václavíková vzala 

informaci na vědomí. Návrh nového kandidáta bude projednán na lednovém zasedání AS OU.  

Příští zasedání se bude konat 9. ledna 2023 v 15:00 pouze prezenční formou. 

Lata poděkoval všem za účast a dosavadní práci. Popřál všem pěkné Vánoce, klidný konec 

roku a pevné zdraví do roku 2023. 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. 
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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 VR OU: doc. Mgr. Anna Pumprová, 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 

 

Zapsal: Petr Durčák 

Verifikoval: Jan Lata 

  



 

 

 

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 

 

 

Příloha č. 1 – Pracovní skupiny 

 

NMSP Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 

Zpravodaj 

doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. 

Externí hodnotitelé 

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (Lékařská fakulta, MUNI) 

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta, JČU) 

 

NMSP Ošetřovatelská péče v interních oborech  

Zpravodaj 

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. 

Externí hodnotitelé 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta, JČU) 

doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. (Fakulta zdravotnických věd, UPOL) 

 

DSP Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína 

Zpravodaj 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Externí hodnotitelé 

prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D. (Lékařská fakulta, UPOL) 

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (Lékařská fakulta, UK) 

 

 

 


