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Č.j.: OU-58933/90-2022 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
ze dne 13. června 2022 

 
 
Přítomni: Kopecký, Chytil, Kladiwa, Labischová, Malura, Pánek, Sibinský, Skýpala, 
Václavíková, Zahradník 
 
Omluveni: Lata, Drozd, Petrucijová, Sikorová, Špunda 
 
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Zářický, Jandačka, Guziur, Špiláčková 
 
Zahájení zasedání: 15:00 
Konec zasedání: 16:45 
 
Jednání vedl místopředseda RVH doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU  

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FSS OU  

3. Projednání žádosti o prodloužení akreditace studijního programu FF OU  

4. Projednání opatření přijatých na základě hodnocení ex post studijního 
programu FF OU  

5. Změna garanta studijního programu PdF OU  

6. Změna garanta studijního programu FF OU  

7. Kontrolní zpráva LF OU  

8. Různé  

 
Místopředseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně. Rada 
byla způsobilá k usnášení. 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU  

Kopecký uvedl projednání žádosti Pedagogické fakulty o akreditaci doktorského studijního 

programu Intermediální a novomediální umění ve vzdělávání v prezenční formě. Zpravodajem 

je Malura. Projednání byli přítomni děkan PdF Jandačka a garant studijního programu doc. 

Guziur. Malura navrhl doporučení žádosti s výhradou změn ve spise. Dle názoru zpravodaje i 

externích hodnotitelů je daný studijní program založen jako velmi produktivní a 

interdisciplinární spojení teorie umění, didaktiky a samotné umělecké tvorby, což reflektuje 

aktuální stav umělecké kreativity v multimediálním světě zaměřený na intermediální umění, 
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tzv. nová média. Spis je zpracovaný kvalitně, hodnotitelé měli pouze drobné připomínky. 

Pozitivním faktem je, že jde o mezifakultní aktivitu, kdy Pedagogická fakulta spolupracuje 

s Fakultou umění. Zapojení jsou i lidé z Přírodovědecké a Filozofické fakulty. Charakter 

programu se vymyká běžným studijním programům, což ale přináší i určité problémy při jeho 

posuzování. Spis vymezuje oblasti zařazení studijního programu do oblastí vzdělávání 70 % 

Učitelství a 30 % Umění. Toto rozložení však dle zpravodaje neodpovídá tomu, jak je spis 

koncipován, protože cíle studia hovoří o znalosti dějin a teorie umění, speciálně toho 

intermediálního. Didaktická složka v koncepčních pasážích spisu není tak výrazná, aby 

zastupovala 70 %. Malura tento problém s garantem diskutoval a ten si je určitých disproporcí 

v této oblasti vědom. Zpravodaj navrhuje, aby oborový podíl byl rozložen mezi tři oblasti 

vzdělávání – Učitelství, Vědy o umění a kultuře a Umění. 

 

Program je jinak personálně zajištěn docenty a profesory v produktivním věku. Publikační 

činnost má své limity, které si tvůrci programu uvědomují a v sebehodnotící zprávě je 

pojmenovávají. Publikační činnost jako celek se obtížně posuzuje, protože program je 

mezioborový. Zpravodaj uvedl, že garant má ve své publikační činnosti především práce, které 

se vztahují k intermediálním aspektům umění, má habilitaci v oblasti filmového, televizního a 

fotografického umění a nových médií. Jeho tvůrčí činnost obsahuje i umělecké výkony, ne 

ovšem věci týkající se učitelství. Garant ani Katedra výtvarné výchovy také nejsou nositelkou 

žádného výzkumného projektu typu GAČR, nicméně v sebehodnotící zprávě se popisuje úsilí 

takový projekt získat. V publikační činnosti najdeme práce z prestižních časopisů v databázích 

Scopus a Web of Science. Důležitou osobou v zajištění výuky u daného studijního programu 

je prof. Valachová, která garantuje dva předměty ZT a čtyři předměty PZ, ale je kmenovou 

zaměstnankyní Komenského univerzity v Bratislavě. V tuto chvíli má pouze DPP a 

pedagogická fakulta deklaruje, že v případě schválení programu s ní bude uzavřena 

odpovídající pracovní smlouva.  

 

Kopecký označil program za novátorský a poprosil o vyjádření děkana Jandačku. Ten 

poděkoval zpravodaji za přínosné postřehy. Uvedl, že některé z nich diskutovali na vědecké 

radě, zejména oborové podíly. Zdůraznil však, že učitelství není jenom didaktika. Katedra 

výtvarné výchovy byla dlouhodobě podfinancovaná, v posledních třech letech se stala jednou 

z aktivních kateder v publikační činnosti a je započato habilitační řízení dr. Formana. Prvním 

kolem výběrového řízení prošla nová profesorka, která by měla zásadně posílit stávající tým. 

Jandačka si uvědomuje limity celého pracoviště, ale věří, že dokáže program realizovat. 

 

Garant Guziur popsal, že vzhledem k interdisciplinaritě programu dlouho zvažovali, jak rozdělit 

oborové podíly, které u doktorských studijních programů procentuálně obvykle uváděny 

nebývají. Původně bylo navrženo 40 % Učitelství, 30 % Vědy o umění a kultuře a 30 % Umění, 

ale na PdF není žádný bakalářský a magisterský studijní program, který by vzdělával v oblasti 

Vědy o umění a kultuře. Katedra se obávala, že by jí mohla být vytýkána nenávaznost 

studijního programu na již uskutečňované studijní programy. Katedra uskutečňuje řadu 
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programů akreditovaných v oblasti Učitelství obsahující témata dějin umění a teorie umění. 

Uvedl, že pokud tak Rada usoudí, pak se PdF vrátí k předchozímu rozdělení oborových podílů. 

 

Kopecký připomněl metodiku NAÚ, která říká, že oblasti vzdělávání by se měly odvíjet od 

skladby předmětů, v tomto případě státní doktorské zkoušky, a tomu, dle jeho názoru, 

odpovídá rozdělení do zmíněných tří oblastí. 

 

Chytil zdůraznil, že zásadní je profil absolventa, jemuž musí odpovídat skladba studijních 

předmětů. Guziur uvedl, že profil absolventa byl psán v souladu s předměty. Šumberová 

doplnila, že z profilu absolventa vyplývá, že učitelská složka je v menšině, což je vidět i na 

návrzích závěrečných prací. Labischová upozornila na to, že v oblasti Vědy o umění a kultuře 

nejsou na PdF akreditovány žádné bakalářské a magisterské programy. Šumberová navrhla 

možné rozšíření spolupráce o Filozofickou fakultu OU, která programy v oblasti Vědy o umění 

a kultuře má. Guziur podotknul, že jde o mezifakultní program, čímž by to bylo vyřešeno. 

Šumberová dále uvedla, že toto je potřeba v akreditačním spise zdůraznit a že mezifakultní 

spolupráce při uskutečňování studijních programů je budoucím trendem.  

 

Hosté opustili zasedání. 
 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU vrací k dopracování a opětovnému předložení 

žádost o akreditaci doktorského studijního programu Intermediální a novomediální umění ve 

vzdělávání. Dopracování je požadováno ve smyslu zařazení studijního programu do oblastí 

vzdělávání, úpravy profilu absolventa, návaznosti na již uskutečňované studijní programy a 

ověření výše pracovních úvazků akademiků zajišťujících daný studijní program a vyřešení 

podmínek přijetí uchazečů bez předchozího pedagogického vzdělání.    

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FSS OU  

Kopecký uvedl projednání žádosti Fakulty sociálních studií o akreditaci navazujícího studijního 

programu Sociální práce a sociální podnikání v prezenční a kombinované formě. Zpravodajem 

je Sikorová, která byla z jednání omluvena. Projednání byla přítomna garantka studijního 

programu doc. Špiláčková. Elischer za zpravodajku přednesl nejdůležitější závěry pracovní 

skupiny. Žádost o akreditaci byla pracovní skupinou doporučena ke schválení. Program rozvíjí 

interdisciplinární přístup postavený na ukotvování sociálního podnikání v teoriích a metodách 
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sociální práce. Studijní program reflektuje trendy ve vzdělávání pro oblast sociálního podnikání 

včetně modelu studijního plánu postaveného na spolupráci se zahraničními univerzitami a 

v kontextu veřejných vysokých škol v ČR jej lze považovat za jedinečný.  

Akademičtí pracovníci zajišťující program mají v naprosté většině uzavřené smlouvy na dobu 

neurčitou. Všichni akademičtí pracovníci podílející se na programu prokazují v zásadě solidní 

výsledky tvůrčí činnosti v posledních 5 letech. Špiláčková poděkovala za hodnocení a 

doporučení v posudcích od externích hodnotitelek. Kopecký z posudků vyzdvihnul určitou 

unikátnost programu v rámci ČR.  

Host opustil zasedání. 

Chytil zdůraznil, že návrh studijního programu vznikal za intenzivní mezinárodní spolupráce a 

prošel mj. také rakouským akreditačním řízením. 

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

magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání v prezenční a 

kombinované formě, s jazykem výuky českým s akreditací na 10 let. 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

3. Projednání žádosti o prodloužení akreditace studijního programu FF OU  

Elischer představil žádost Filozofické fakulty o prodloužení akreditace doktorského studijního 

programu Didaktika dějepisu v prezenční a kombinované formě, kdy daný studijní program byl 

Radou hodnocen v rámci hodnocení ex post v lednu 2022, na základě čehož bylo přijato 

opatření v podobě zastavení přijímání studentů. Program je akreditován do 31. 10. 2023. 

Filozofická fakulta žádá o prodloužení akreditace do konce roku 2027 z důvodu dostudování 

stávajících studentů. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o prodloužení akreditace 

doktorského studijního programu Didaktika dějepisu v prezenční a kombinované formě, 

s jazykem výuky českým na dobu do 31.12. 2027 z důvodu dostudování stávajících studentů. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
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Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

4. Projednání opatření přijatých na základě hodnocení ex post studijního programu 

FF OU  

Na květnovém zasedání RVH bylo projednáno hodnocení ex post bakalářského studijního 

programu Sociologie v prezenční formě, na jehož základě bylo Radou přijato opatření 

v podobě nutnosti vypracování plánu publikační a tvůrčí činnosti a personální strategie v 

horizontu jednoho roku včetně rozpracované publikační a tvůrčí činnosti. Daný plán byl 

garantem studijního programu dr. Videm vypracován a předložen Radě. Zpravodajka 

Petrucijová byla ze zasedání omluvena. Elischer přednesl její závěry, kdy zpravodajka hodnotí 

materiál jako dobře propracovaný a neměla žádné požadavky na doplnění. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU bere na vědomí předložené plány publikační a tvůrčí 

činnosti a personální strategie v horizontu jednoho roku vypracované na základě květnového 

usnesení Rady pro vnitřní hodnocení OU k hodnocení ex post bakalářského studijního 

programu Sociologie v prezenční formě a na jejich základě stanovuje termín předložení 

kontrolní zprávy pro daný studijní program do 31. května 2023. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

5. Změna garanta studijního programu PdF OU  

Elischer uvedl, že na minulém zasedání Rady byl schválen zpravodajem Kladiwa pro 

posouzení změny garanta v bakalářském studijním programu Český jazyk se zaměřením na 

vzdělávání v prezenční a kombinované formě. Navrhovaným garantem je doc. Novák. Kladiwa 

referoval, že navrhovaný garant splňuje požadovaná kritéria, jedná se o nedávno 

habilitovaného docenta se solidní vědeckou činností, a kromě odborné publikační činnosti je 

aktivní také v popularizační činnosti, jež je v tomto programu důležitá. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předloženou změnu garanta 

v bakalářském studijním programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v prezenční a 

kombinované formě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 10 
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Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

6. Změna garanta studijního programu FF OU  

Elischer představil žádost Filozofické fakulty o změnu garanta v bakalářském studijním 

programu Český jazyk a literatura v prezenční formě. Navrhovaným garantem je dr. Místecký. 

S Labischovou bylo předem domluveno, že se ujme role zpravodajky. Standardní procesní 

praxí je schválení zpravodaje na jednom zasedání RVH a projednání žádosti o změnu garanta 

na zasedání následujícím. Elischer vzhledem k blížícím se prázdninám navrhl možnost 

hlasovat o změně garanta již na tomto zasedání, protože Labischová se již s podklady s 

předstihem seznámila. Kopecký s řešením souhlasí a ani žádný ze členů Rady neměl námitky. 

Labischová označila dr. Místeckého za garanta s velkým potenciálem, protože disponuje 

výbornou publikační činností ve WoS a Scopus a splňuje veškerá požadovaná kritéria.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předloženou změnu garanta 

v bakalářském studijním programu Český jazyk a literatura v prezenční formě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

7. Kontrolní zpráva LF OU  

Elischer uvedl projednání kontrolní zprávy Lékařské fakulty k bakalářskému studijnímu 

programu Fisioterapia v prezenční formě s místem uskutečňování ve Švýcarsku. Zpravodajem 

je Zahradník. Kontrolní zprávu si vyžádal NAÚ s termínem předložení 30. 6. 2022. NAÚ 

poukazuje na skutečnost, že garant studijního programu dr. De Sena garantuje velký počet 

předmětů a upozornil na nutnost zkvalitnění personálního zabezpečení předmětů profilujícího 

základu, tvůrčí činnosti a spolupráce s praxí. Lékařská fakulta předložila dokumenty popisující 

provedené změny. Zahradník informoval Radu o prostudování předložených materiálů. Prošel 

94 předmětů studijního plánu, kdy ve 38 předmětech došlo k rozšíření personálního zajištění, 

čímž se snížila výuková zátěž na jednoho vyučujícího. U 10 předmětů došlo ke změně garanta 

nebo vyučujícího a 3 předměty byly zrušeny. U 4 zapojených vyučujících nejsou dostupné 

pracovní smlouvy, LF bude požádána o jejich dodání.   

Zahradník dále uvedl, že program realizuje dva projekty TAČR, jeden projekt MSK, jeden 

projekt AZB, jeden projekt OP VVV a jeden projekt OP PIK. Garant studijního programu De 
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Sena disponuje za posledních pět let sedmi publikacemi jako autor a jednou jako spoluautor. 

Došlo také ke snížení počtu jím garantovaných předmětů a snížení jeho podílu na výuce u čtyř 

předmětů. Zahradník zdůraznil, že De Sena garantuje také předměty navázané na SZZ, což 

je potřeba při hodnocení výukové zátěže zohlednit. Zahradník předloží ještě písemnou analýzu 

do konce týdne. Kopecký navrhl členům RVH prostudování materiálů a následné provedení 

hlasování per rollam.  

8. Různé 

Šumberová a Zahradník seznámili Radu se zjištěními z kontrolní návštěvy v místě 

uskutečňování bakalářského studijního programu Fisioterapia v Římě. Šumberová 

prezentovala na místě pořízené fotografie prostorů, jež jsou určeny pro uskutečňování výuky 

daného studijního programu, dle jejích slov je vše dobře připraveno. Jsou k dispozici velké i 

menší učebny, učebny pro praktickou výuku fyzioterapie vybavené vyšetřovacími a masážními 

stoly i další zázemí. Účastníci kontrolní návštěvy měli také možnost nahlédnou to výuky, kterou 

hodnotí jako velmi interaktivní a uskutečňovanou v malých výukových skupinkách. Zahradník 

uvedl, že si dokáže představit spolupráci PdF s pracovištěm v Římě, např. ohledně stáží. V 

prvním ročníku placeného studia je 46 studentů vybraných ze 150 uchazečů. Zahradník 

konstatoval, že nic nenasvědčuje tomu, že by výuka neměla běžet v požadovaných 

standardech. 

Labischová se dotázala, zda by nebylo možné v IS AKROS zavést do akreditačních spisů druh 

výstupů publikační činnosti. Šumberová uvedla, že je to jeden z požadavků, který se bude do 

IS AKROS zapracovávat. 

Šumberová informovala o navrhovaných úpravách v metodikách NAÚ, které OU dostala 

k připomínkování. Materiály budou členům Rady rozeslány. 

Od 13. 6. také startují studentské evaluace. Lhůta pro vstupy studentů se zkrátila na 14 dní, 

aby studenti mohli být v Portále OU intenzivněji upozorňování na možnost účasti.  

Šumberová dále informovala Radu o jednom z výstupů pracovní skupiny na inovaci výuky – 

Všichni spolu. Jedná se o další nástroj pro zjišťování názorů studentů ohledně výuky a studia. 

Od září budou testovány na míru vytvořené evaluace studijních programů studenty a dále 

focus groups se studenty. Garanti studijních programů (a potažmo RVH) by tak dostali další 

možnost zjišťování názorů studentů. Rada bude o této aktivitě dále informována. 

Kopecký poděkoval všem za účast a uvedl, že příští zasedání se bude konat 12. září 2022 v 

15:00. Následně ukončil zasedání RVH OU. 
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