Č. j.: OU-40615/90-2019
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 13. května 2019
Přítomni:

Labischová, Kopecký, Chytil, Sibinský, Plevová, Skýpala, Lata, Pánek,
Petrucijová, Kladiwa, Špunda

Omluveni:

Sikorová, Malura, Drozd, Jandačka

Hosté:

Šumberová, Papřok, Zářický, Gojová, Martínek, Závacká, Jarošová,
Sochorová, Dušová, Kozáková, Sikorová, Lipina

Zahájení zasedání:
Konec zasedání:
Jednání vedl:

15:00 hod.
17:00 hod.
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH

Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na
společném zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada
způsobilá k usnášení.
1. Projednání výsledků hodnocení žádostí o akreditace Fakulty sociálních studií
Projednávání proběhlo za účasti zástupců Fakulty sociálních studií. Plevová je zpravodajem
pro doktorské studijní programy Sociální práce a Social Work. Zhodnotila, že akreditační
spisy jsou dobře zpracovány. Spolu s externími hodnotiteli nalezla pouze drobné
nesrovnalosti. Fakulta sociálních studií tyto podněty zapracuje a přidá do spisu jednoho
dalšího hostujícího profesora. Závěr pracovní skupiny je oba programy doporučit.
Rada poděkovala zástupcům Fakulty sociálních studií za účast.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování:
Sociální práce – doktorský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 10
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Sociální práce – doktorský studijní program.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Social Work – doktorský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
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

Počet hlasů kladných: 10
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Social Work – doktorský studijní program.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

2. Projednání výsledků hodnocení žádostí o akreditace Lékařské fakulty
Projednávání proběhlo za účasti zástupců Lékařské fakulty. Zpravodajkou pro bakalářské
studijní programy Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství
byla Petrucijová. Zpravodajem pro navazující magisterské studijní programy Komunitní
porodní asistence a Geriatrické ošetřovatelství byl Chytil. Zpravodajem pro doktorské studijní
programy Neurovědy a Ošetřovatelství byl Lata. Studijní opory všech programů byly
zhodnoceny jako vysoce kvalitní a plně odpovídající.
Porodní asistence a Komunitní porodní asistence
Programy byly pracovní skupinou doporučeny. V programech je výhledově počítáno se
Šimetkou, který nahradí Kolibu. Zájem u bakalářského studia býval okolo 200 uchazečů, nyní
je dle všeobecného trendu nižší – tj. okolo 160–180. Přijímáno je ovšem stále jen 20
uchazečů. Navazující program má zájem nižší, ale udržitelný. Vzhledem k nové koncepci
porodnictví Ministerstva zdravotnictví je počítáno s budoucím zvýšením zájmu.
Neurovědy
Program je pracovní skupinou doporučen. Bylo vzneseno mnoho podnětů a všechny byly
zapracovány.
Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství a Geriatrické ošetřovatelství
Programy byly pracovní skupinou doporučeny. Mobility programů jsou okolo 50 % a panuje
zde všeobecný pokles. U Geriatrického ošetřovatelství bude výhledově Grundmann
nahrazen Kacířovou. Zájem o studium má rostoucí tendenci – hlavně v případě kombinované
formy studia.
Ošetřovatelství
Program je pracovní skupinou doporučen. Jednou z výtek byl nízký počet citací Marečkové.
To je způsobeno pracovními a zdravotními problémy, které nyní pominuly, a publikační
činnost se rozbíhá. Pro habilitace dříve byly rozdílné citační požadavky. Zájem je okolo 5–10
uchazečů, končí 3–4. Průběrně absolvují za 5 let. Větší zájem je s kombinovanou formu
studia.
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Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování:
Pediatrické ošetřovatelství – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Pediatrické ošetřovatelství – bakalářský studijní program, a to pro akreditaci na 10
let, s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu a zapracování
případných připomínek. RVH požaduje do 31. srpna 2021 kontrolní zprávu
obsahující celkový přehled o personálním zajištění studijního programu a celkový
přehled o tvůrčí činnosti v souvislosti se studijním programem.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Porodní asistence – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Porodní asistence – bakalářský studijní program, a to pro akreditaci na 10 let,
s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu a zapracování
případných připomínek. RVH požaduje do 31. srpna 2021 kontrolní zprávu
obsahující celkový přehled o personálním zajištění studijního programu a celkový
přehled o tvůrčí činnosti v souvislosti se studijním programem.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Všeobecné ošetřovatelství – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Všeobecné ošetřovatelství – bakalářský studijní program, a to pro akreditaci na
10 let, s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu a
zapracování případných připomínek. RVH požaduje do 31. srpna 2021 kontrolní
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zprávu obsahující celkový přehled o personálním zajištění studijního programu a
celkový přehled o tvůrčí činnosti v souvislosti se studijním programem.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Komunitní porodní asistence – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Komunitní porodní asistence – navazující magisterský studijní program, a to pro
akreditaci na 10 let, s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu
a zapracování případných připomínek. RVH požaduje do 31. srpna 2021 kontrolní
zprávu obsahující celkový přehled o personálním zajištění studijního programu a
celkový přehled o tvůrčí činnosti v souvislosti se studijním programem.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Geriatrické ošetřovatelství – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Geriatrické ošetřovatelství – navazující magisterský studijní program, a to pro
akreditaci na 10 let, s výhradou nutnosti kladného rozhodnutí regulačního orgánu
a zapracování případných připomínek. RVH požaduje do 31. srpna 2021 kontrolní
zprávu obsahující celkový přehled o personálním zajištění studijního programu a
celkový přehled o tvůrčí činnosti v souvislosti se studijním programem.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Ošetřovatelství – doktorský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu S
Ošetřovatelství – doktorský studijní program pro akreditaci na 10 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Neurovědy – doktorský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Neurovědy – doktorský studijní program.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

3. Projednání změn ve studijních programech Pedagogické fakulty
Jedná se o rozšíření akreditace již dříve schváleného prezenčního doktorského studijního
programu Pedagogika o kombinovanou formu studia. Původním zpravodajem byl Chytil. Ten
nyní zhodnotil, že spis se nijak neliší od původního spisu prezenčního studia. Je velmi dobře
zpracovaný a doporučuje jej schválit.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování:
Pedagogika – doktorský studijní program, kombinovaná forma (rozšíření
akreditace)
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního
programu Pedagogika – doktorský studijní program, o kombinovanou formu
studia.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

4. Projednání žádosti LF o akreditaci studijního programu
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Radě pro vnitřní hodnocení byla doručena žádost Lékařské fakulty o akreditaci studijního
programu Nutriční terapie. Zpravodajem byla určena Petrucijová. Jako externí hodnotitelé
byli navrženi Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. z Masarykovy univerzity a MUDr. Igor Satinský,
Ph.D. z nemocnice Havířov.
Rada přistoupila k hlasování o externích hodnotitelích:
Externí hodnotitelé LF
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje navržené externí hodnotitele pro posouzení
studijního programu Nutriční terapie.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

5. Koncepce distančního a kombinovaného studia na Ostravské univerzitě,
kontrolní zprávy
Radě pro vnitřní hodnocení byly doručeny informace o úpravách studijních opor vybraných
studijních programů Filozofický fakulty, které byly požadovány na minulém zasedání.
Dále byla Radě doručena kontrolní zpráva ke studijním oporám navazujícího magisterského
studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, kterou si Rada vyžádala na
minulém zasedání. Zpravodajkou byla opět Plevová. Ta konstatovala, že aktuálně je účel
kontrolní zprávy naplněn. Opory jsou kompletní a vysoce kvalitní. Doporučuje kontrolní
zprávu vzít na vědomí.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady ke hlasování:
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace – kontrolní zpráva ke studijním
oporám
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU bere na vědomí kontrolní zprávu ke studijním oporám
navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a
rehabilitace
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Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Zářický spolu se Šumberovou představili myšlenku koncepce distančního a kombinovaného
studia na OU. NAÚ se této problematice příliš nevěnuje. Z našich informačních systémů
nejde jednoznačně poznat forma výuky jednotlivých předmětů. Mělo by se definovat, co je
kombinované studium. Otázkou je, zda na toto vypracovávat standard. Zářický si tuto otázku
vezme na starost a bude ji dále projednávat se Studijní komisí. Na dalším zasedání Rady
přednese Zářický konkrétnější návrh.
Diskuze:
Petrucijová: Profily absolventa jsou různé. Nebude pravděpodobně možné nastavit jednotný
metodický pokyn.
Chytil: Nejsme schopni nastavit jednotné požadavky, můžeme však vytvořit obecnou
koncepci.
6. Různé
Papřok se Zářickým představili metodický materiál k hodnocení studijního programu
v průběhu jeho života. Materiál již prošel připomínkami studijní komise. Nyní bude rozeslán
členům Rady k jejich připomínkám. Termín pro jejich zaslání je do 3. 6. 2019. Materiál bude
zařazen na další zasedání Rady.
Zapsal: Vojtěch Papřok
Verifikovala: Jan Lata, rektor
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.
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.
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Portál OU
Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta

Studijní program

Typ

Forma

Závěr

Kontrolní zpráva

FSS

Sociální práce

Ph.D.

p,k

Schváleno

-

FSS

Sociální práce

Ph.D.

p,k

Schváleno

-

LF

Pediatrické
ošetřovatelství

p,k

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31. 8. 2021 obsahující celkový přehled
o personálním zajištění studijního programu
a celkový přehled o tvůrčí činnosti v
souvislosti se studijním programem.

p

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31. 8. 2021 obsahující celkový přehled
o personálním zajištění studijního programu
a celkový přehled o tvůrčí činnosti v
souvislosti se studijním programem.

p,k

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31. 8. 2021 obsahující celkový přehled
o personálním zajištění studijního programu
a celkový přehled o tvůrčí činnosti v
souvislosti se studijním programem.

p,k

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31. 8. 2021 obsahující celkový přehled
o personálním zajištění studijního programu
a celkový přehled o tvůrčí činnosti v
souvislosti se studijním programem.
KZ do 31. 8. 2021 obsahující celkový přehled
o personálním zajištění studijního programu
a celkový přehled o tvůrčí činnosti v
souvislosti se studijním programem.

Bc.

LF

Porodní asistence

LF

Všeobecné
ošetřovatelství

LF

Komunitní porodní
asistence

LF

Geriatrické
ošetřovatelství

NMgr.

p,k

Schváleno
na 10 let s
KZ

LF

Ošetřovatelství

Ph.D.

p,k

Schváleno
na 10 let

-

LF

Neurovědy

Ph.D.

p,k

Schváleno

-

PdF

Pedagogika

Ph.D.

k

Schváleno

-

Bc.

Bc.

NMgr.
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