
 

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 

 

Č. j.:  OU-3110/90-2020 
  

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 13. ledna 2020  
 
Přítomni: Lata, Plevová, Skýpala, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Kladiwa, Malura, Drozd, 
Labischová, Špunda 

Omluveni: Chytil, Jandačka, Pánek, Petrucijová 

Hosté: Šumberová, Papřok 

Zahájení zasedání: 15:00   
Konec zasedání: 16:10  
 
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.   

  

Program jednání: 
1. Zprávy fakult o konání a výsledcích PŘ pro AR 2019/2020 
2. Informace o plánovaných změnách v evaluaci výuky 
3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 
4. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU 
5. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FU OU 
6. Změny garantů studijních programů FF OU 
7. Různé 

  
Drozd na pověření předsedy na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské 
univerzity na zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada 

způsobilá k usnášení. Předseda se k jednání připojí během prvního bodu. 
 

1.  Zprávy fakult o konání a výsledcích PŘ pro AR 2019/2020 
 

Šumberová informuje a komentuje zprávy fakult o konání a výsledcích přijímacího řízení 
2019/2020, které byly Radě již zaslány.  
Dále informuje o výsledcích správního řízení o omezení stávající akreditace Všeobecného 
lékařství – hodnotící komise NAÚ navrhla zastavit toto řízení, neboť univerzita přijala 
dostatečná nápravná opatření. Stále však platí, že do tohoto studijního oboru již nelze přijímat 
nové studenty, protože jeho akreditace končí v květnu 2020, a tudíž není možno stihnout řádný 
proces přijímacího řízení.  
Kladiwa: Z informací na stránkách LF OU však pochopil opak – tj. že je možno přijímat nové 
studenty.  
Šumberová: Není tomu tak, dokud nezíská LF OU novou akreditaci, není možno přijímat nové 
studenty. 
Papřok zašle hodnotící zprávu všem členům Rady.  
 
K zasedání se připojil předseda RVH OU. 
 

Kopecký: U FSS se mi číslo 88 % zdá hodně vysoké. 
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Šumberová: FSS do posledního akademického roku přijala více uchazečů než předchozí rok. 
Je to s největší pravděpodobností z toho důvodu, aby se vyhnuli potenciální sankci za 
případný pokles studentů pod 10 %, popř. snaha vytvořit si větší základnu pro navazující 
magisterské studium. Nicméně tento dotaz by lépe zodpověděla děkanka FSS. 
 
Lata: FSS se loni vytýkalo, že vzali málo uchazečů. Byli na hranici sankce. 
 
Rada bere zprávy fakult o konání a výsledcích PŘ pro AR 2019/2020 na vědomí. 
 
 

2. Informace o plánovaných změnách v evaluaci výuky 

 
Šumberová informuje ohledně aktuální situace s evaluací výuky, kdy se změnily tři věci. 
Zaprvé došlo k rozšíření počtu otázek, zadruhé se dotazník nedává na předmět, ale na 
rozvrhové akce, aby se mohlo hodnotit více studentů a zatřetí se vyhovělo studentům tím, 
že se odstranilo vyskakující evaluační okno. Díky tomuto účast na evaluaci klesla 
na 5 %. Je domluveno, že se okno vrátí zpět, ale v trochu jiné podobě. Některé otázky by se 
mohly dávat do dotazníku nárazově. Například ty, které jsou důležité pro garanta předmětu, 
zda se studenti naučili to, co bylo v profilu předmětu a podobně.  
Sikorová: Dotazník byl ještě bez otázek 7 a 8, protože studenti nejsou ochotni vyplňovat delší 
dotazníky. 
Šumberová: Otázka 9 o celkové spokojenosti by se v dotazníku zachovala.  
Malura: Proč vymizely otevřené otázky na konci dotazníku, které byly přínosné? 
Šumberová: K tomuto nyní slouží otázka č. 10. 
Drozd: U posledních dotazníků se nakonec všichni dívali spíše na komentáře a nedívali se 
na čísla, která z dotazníku vyšla. Nicméně z hlediska vyhodnocení výsledků evaluace by měly 
být slovní komentáře spíše podružné. 
 

  

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 

 

Fyzioterapie (Bc., prezenční forma, jazyk italský) 
Papřok informoval že, navrženým zpravodajem italské verze Bc. Fyzioterapie je Petrucijová. 
Rada poukazuje na fakt, že by všechny spisy v cizím jazyce měly být do budoucna Radě vedle 
původního znění předkládány také v anglické či české verzi. 
 

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování 
  

Počet členů celkem: 15  
Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU vyžaduje pro všechny spisy 
v cizím jazyce, aby jí byly předloženy v jazyce výuky a zároveň v anglickém či 
českém jazyce. 
  

Výsledek:     Usnesení bylo přijato. 
 
 

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování schválení 
pracovní skupiny:  
  

Počet členů celkem: 15  
Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje pracovní skupinu pro 
bakalářský studijní program Fyzioterapie v prezenční formě, s jazykem výuky 
italským. Složení pracovní skupiny bude přílohou zápisu za zasedání Rady. 
  

Výsledek:     Usnesení bylo přijato. 
 

 

4. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU 
 

Papřok informoval o tom, že hodnotitelé budou dodáni zítra. Hlasování o schválení pracovních 
skupin proběhne formou per rollam. Zpravodajkou je navržena Labischová. Jedná se o 
bakalářský studijní program Andragogika, bakalářský a navazující magisterský program 
Sociální pedagogika a bakalářský a navazující magisterský studijní program Speciální 
pedagogika. 
 
 

5. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FU OU 
 

Papřok požádal Radu o určení zpravodaje u bakalářského a navazujícího magisterského 
studijního programu Grafický design, jelikož Sibinský by dle předsedy byl ve střetu 
zájmů. Rada navrhla Maluru. Pro navazující magisterské studijní programy Komorní hra, 
Chamber Music a Produkce v kulturních a kreativních odvětvích bude zpravodajem Sibinský. 
 
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování o schválení 
všech pracovních skupin:  
  

Počet členů celkem: 15  
Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje pracovní skupinu pro 
žádosti o akreditace studijních programů Fakulty umění Ostravské univerzity (viz 
příloha č. 1 tohoto zápisu). 
  

Výsledek:     Usnesení bylo přijato. 
 

  

6. Změny garantů studijních programů FF OU 
 

Papřok informuje o změně garantů na FF OU.  Důležitá je změna v bakalářském studijním 
programu Základy společenských věd v prezenční formě, s jazykem výuky českým, kdy místo 
Petrů bude novým garantem Herůfek. Změna je z důvodu uvolnění kapacity Petrů pro 
připravovaný doktorský program. Zpravodajem pro tuto změnu byl určen Kladiwa. Na příštím 
zasedání Rady bude členy informovat o svém stanovisku. 
 
 

7. Různé  
 

Lata Radě předal informaci, že po schválení AS OU odvolal děkana LF OU doc. Martínka. 
Dále informoval o stavu projednávání spisu Všeobecného lékařství ze strany regulátora, 
kterým je MZČR a stavu projednávání studijního programu Neurovědy ze strany NAÚ. 
 
Spis Všeobecného lékařství bude nejspíš muset opět projít RVH OU. Proto byli členové 
upozorněni na možnost svolání mimořádného zasedání. 
 
Další zasedání se bude konat 10. 2. 2020 v  případě, že nebude potřeba se sejít 
na mimořádném zasedání.  
 
  
  

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.  
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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: Seznam žádostí o akreditace studijních programů a složení pracovních 

skupin schválených RVH OU 

 

Lékařská fakulta 

Fyzioterapie (italština) Bc. 

Zpravodaj: doc. Petrucijová 

Hodnotitelé: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. (UPOL); PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D. 

(UJEP) 

 

Pedagogická fakulta 

Andragogika Bc. 

Zpravodaj: doc. Labischová 

Hodnotitelé: budou dodání a schváleni per rollam 

 

Sociální pedagogika Bc. + NMgr. 

Zpravodaj: doc. Labischová 

Hodnotitelé: budou dodání a schváleni per rollam 

 

Speciální pedagogika Bc. + NMgr. 

Zpravodaj: doc. Labischová 

Hodnotitelé: budou dodání a schváleni per rollam 

 

Fakulta umění 

Grafický design Bc. + NMgr. 

Zpravodaj: prof. Malura 

Hodnotitelé: doc. MgA. Mikuláš Macháček (VUT); doc. Ondřej Michálek (UPOL) 

 

Komorní hra NMgr.; Chamber Music NMgr. 

Zpravodaj: doc. Sibinský 

Hodnotitelé: Mgr. Petr Praus (odborník z praxe); prof. Vlastimil Mareš (HAMU) 

 

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích NMgr. 

Zpravodaj: doc. Sibinský 

Hodnotitelé: prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (UJEP); doc. Mgr. Richard Fajnor (JAMU) 

 


