Č. j.: OU-82462/90-2021

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 13. září 2021
Přítomni: Lata, Kopecký, Sibinský, Drozd, Václavíková, Petrucijová, Špunda,
Kladiwa, Labischová, Skýpala, Pánek, Chytil, Zahradník
Omluveni: Sikorová, Malura
Hosté: Elischer, Papřok, Šumberová, Gojová
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:30
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Projednání žádostí o rozšíření akreditace studijního programu FSS OU
Projednání žádostí o rozšíření akreditací FF OU a PdF OU
2. Projednání žádostí ke studijním programům FF OU
3. Projednání žádostí ke studijním programům FF OU
4. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU
5. Doktorská škola na OU – uvedl Lata.
6. Kontrola garantů studijních programů
7. Projednání výstupů projektů IRP
8. Zpráva o výsledcích evaluace studia
9. Různé

Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (dále
jen Rada). Jednání probíhalo online přes MS Teams s možností osobní účasti. Rada byla
způsobilá k usnášení.
1. Projednání žádosti o rozšíření akreditace studijního programu FSS OU
Papřok představil žádost FSS OU o rozšíření NMSP Sociální práce o specializaci Sociální
práce a kriminologie. Zpravodaj Kopecký shrnul hodnocení hodnotitelů Smolíka a Navrátila.
Hodnocení bylo veskrze pozitivní, hodnotitelé měli tři doporučení. Za pracovní skupinu je
žádost doporučena ke schválení.
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Gojová z pozice garanta tohoto programu, uvedla, že FSS má ambice tento program dále
rozvíjet.
Šumberová doplnila, že bude podán dotaz na NAÚ, jaký je jejich názor na zařazení
Kriminologie do oblasti vzdělávání sociální práce. Nicméně podotkla, že v žádné oblasti
vzdělávání kriminologie nefiguruje. Pouze kriminalistika, což je rozdíl.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o rozšíření navazujícího
magisterského studijního programu Sociální práce o specializaci Sociální práce a kriminologie.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Projednání žádostí ke studijním programům FF OU
Elischer představil dvě žádosti FF OU o rozšíření akreditací. Žádost o rozšíření akreditace
BSP Čeština pro cizince (o minor) a žádost o rozšíření akreditace NMSP Čeština pro cizince
(o maior a minor), v obou případech byl jako zpravodaj navržen Kopecký. Dále představil
žádost o akreditaci DSP Románská filologie. Zde byl jako zpravodaj navržen Kladiwa, jako
hodnotitelé pak doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D., ředitel Ústavu románských studií FF UK, doc.
Mgr. Jaromír Kadlec, Dr., katedra romanistiky FF UP. Navržení zpravodajové s navržením
souhlasí.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje a pracovní skupiny (příloha č.
1 tohoto zápisu) pro žádost o rozšíření bakalářského a navazujícího magisterského studijního
programu Čeština pro cizince a pro žádost o akreditaci doktorského studijního programu
Románská filologie.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU
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Elischer představil žádost PdF OU o akreditaci NMSP Předškolní pedagogika. Jako
zpravodajka byla navržena Sikorová, jako hodnotitelky byly navrženy Koťátková, Vítečková a
Syslová. Tato žádost byla podávána podruhé, původní spis byl po připomínkách hodnotitelů
upraven. Všechny hodnotitelky budou vzhledem k předchozí žádosti požádány o zpracování
posudku.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 2 tohoto
zápisu) pro žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Předškolní
pedagogika.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
4. Doktorská škola na OU
Lata vyzdvihl důležitost doktorské školy. Drozd uvedl, že koncept doktorské školy byl RVH
představen už před 1,5 rokem, dále okomentoval připravenou prezentaci. Šumberová doplnila
prezentaci Drozda vysvětlením, proč RVH bude garantovat tuto doktorskou školu. Především
jde o mezioborovou spolupráci. Dále uvedla, že bude ustanovena komise pro doktorskou
školu, která bude zřejmě složena z proděkanů pro studium. Veškerá schvalování, rozšiřování
doktorské školy budou schvalována přes RVH. Drozd doplnil, že tyto předměty nebudou pro
studenty povinné.
Podklady nebyly dodány kompletní a včas. Proto hlasování o schválení předmětů doktorské
školy proběhne formou per rollam.
V budoucnu se chystá celková kontrola realizace doktorských studií na OU.
5. Kontrola garantů studijních programů
Papřok informoval o výsledcích proběhlé kontroly v oblasti garantství na OU. Většina podkladů
byla dodána, nicméně praxe na fakultách není jednotná a často vyvstává otázka, zda je
v souladu s předpisy OU. Rada konstatovala, že funkční období garantů studijních programů
by mělo být na dobu neurčitou. Nikoli na dobu spjatou např. s funkčním obdobím vedení
fakulty. Na základě jejich výsledků přistoupila Rada ke dvěma hlasováním.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU bere na vědomí data o garantech studijních
programů. Vyžaduje předložení chybějícího jmenovacího dekretu garanta Komorní hry
(Chamber Music) doc. Mgr. Igora Františáka, Ph.D., a to do 17. 10. 2021.
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Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU vyzývá fakulty k dodržování vnitřních předpisů v
oblasti jmenování garantů studijních programů a přiznávání příplatků za tuto funkci. Jmenování
garanta studijního programu a stanovení příplatku za funkci garanta musí proběhnout po
projednání záměru vzniku studijního programu na kolegiu děkana. Žádost o akreditaci
studijního programu či změna garanta studijního programu musí být na RVH OU doručena
včetně jmenovacího dekretu garanta studijního programu a složení programové rady.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

6. Projednání výstupů projektů IRP
Papřok uvedl, že v červnu byly rozděleny mezi zpravodaje výstupy projektu IRP. Vyzval
všechny garanty, aby zhodnotili projekty.
Byly představeny závěry každého ze zpravodajů, postupně vystoupili Lata, Chytil, Kladiwa,
Kopecký, Malura, Václavíková, Špunda, Pánek, Labischová, Drozd, Sibinský. Většina
zpravodajů zmiňovala drobné vady jako chybějící klíčová slova, požadavky, získané znalosti,
pravidla pro online komunikaci, nedodržení plánovaného rozsahu atd.
Pánek označil dva výstupy jednoho z projektů za velmi slabé. Lata požádal, aby toto
hodnocení Papřok zaslal všem členům RVH na e-mail, bude řešeno následně. Petrucijová
navrhla, aby bylo dáno k posouzení metodikům pro studenty se specifickými potřebami.
Kopecký se dotázal, zda je na hodnotitelích, aby následné opravy zkontrolovali. Papřok
reagoval, že tyto opravy bude kontrolovat on a Elischer.
Kopecký upozornil na problém s autorskými právy, uvedl, že sám si nebyl v některých
případech jistý.
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Šumberová potvrdila relevantnost této připomínky a uvedla, že by bylo vhodné připravit
příručku, jak pracovat s autorskými právy. V této věci bude jednat s ředitelkou knihovny.
Jednání opustil Drozd.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje výstupy projektů IRP s nutností zapracovat
připomínky dle hodnotících zpráv, a to do 30. 9. 2021. Rada pro vnitřní hodnocení neschvaluje
projekt IRP202013, ke kterému vyžaduje další posouzení.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
7. Zpráva o výsledcích evaluace studia
Šumberová stručně okomentovala výsledky evaluace. Informovala o tom, že zasedání Studijní
komise proběhlo dříve, než byla doplněna hodnocení fakult, zatím je tedy hotová základní
zpráva, která bude doplněna o fakultní zprávy. Dále uvedla, že reagovalo méně studentů než
v předchozí evaluaci. Závěrečná zpráva o výsledcích evaluace bude dána RVH na vědomí per
rollam.

8. Různé
Papřok a Šumberová informovali o vnějším hodnocení OU ze strany NAÚ. Dle Šumberové je
OU jednou z prvních univerzit, kde bude započato hodnocení. Do 30. 9. 2021 má OU odevzdat
sebehodnotící zprávu. V listopadu či prosinci je očekávána osobní návštěva.
Papřok informoval o kontrolních zprávách za oblast vzdělávání Zdravotnické obory. Zpráva již
byla odeslána a čekáme na zpětnou vazbu z NAÚ.
Papřok informoval o stanoviscích/povolení regulátora. Z MPSV a MZČR již máme vydány nová
povolení. S MŠMT jsme prozatím v jednání.
Lata uvedl, že by bylo vhodné vyzvat LF k předložení informace, kdy bude zahájena realizace
programu Fisioterapia v italštině. Papřok doplnil, že 1 měsíc předem má LF RVH dodat KZ.
Lata doplnil, že byla v průběhu roku změněna právní kancelář, která se tímto zabývá, a bylo
s tím spojeno mnoho problémů a řešení na straně kvestora a kancléřky. Rada pověřila
získáním této informace Papřoka.
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Václavíková upozornila na to, že příslib děkanů k personálnímu zabezpečení často nebývá
v souladu s Řádem výběrového řízení. Šumberová uvedla, že fakulty budou na tento fakt
upozorněny.
Šumberová uvedla, že NAÚ vnímá synchronní přednášky, kdy se student může do diskuze
zapojovat, jako přijatelné, problém však vnímá u asynchronních přednášek, tam už by měl
předmět být plánován jako kombinovaná forma.
Lata poděkoval všem za účast a uvedl, že termín dalšího zasedání bude kvůli slavnostnímu
zasedání Vědecké rady o týden posunut na 18. října 2021 na 16.00 hodin. Následně ukončil
jednání RVH.

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.
studentský zástupce v RVH OU za AS OU: Jiří Skýpala, Mgr.
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. 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

FSS

Sociální práce

Typ

NMgr.

Forma

p, k

Jazyk

Závěr

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o rozšíření
navazujícího
magisterského
studijního programu Sociální
práce o specializaci Sociální
práce a kriminologie.

FF

Čeština pro cizince

Bc.

p

český

FF

Čeština pro cizince

NMgr.

p

český

FF

Románská filologie

Ph.D.

p, k

český

PdF

Předškolní
pedagogika

NMgr.

k

Kontrolní zpráva

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje zpravodaje a pracovní
skupiny (příloha č. 2 tohoto
zápisu) pro žádost o rozšíření
bakalářského a navazujícího
magisterského
studijního
programu Čeština pro cizince a
pro
žádost
o
akreditaci
doktorského studijního programu
Románská filologie.
Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje zpravodaje a pracovní
skupiny (příloha č. 2 tohoto
zápisu) pro žádost o rozšíření
bakalářského a navazujícího
magisterského
studijního
programu Čeština pro cizince a
pro
žádost
o
akreditaci
doktorského studijního programu
Románská filologie.
Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje zpravodaje a pracovní
skupiny (příloha č. 2 tohoto
zápisu) pro žádost o rozšíření
bakalářského a navazujícího
magisterského
studijního
programu Čeština pro cizince a
pro
žádost
o
akreditaci
doktorského studijního programu
Románská filologie.
Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje
pracovní
skupinu
(příloha č. 2 tohoto zápisu) pro
žádost o akreditaci navazujícího
magisterského
studijního
programu Předškolní pedagogika.

český
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Příloha č. 2 – Pracovní skupiny

DSP Románská filologie
Zpravodaj
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Externí hodnotitelé
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.
NMSP Předškolní pedagogika
Zpravodajka
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Externí hodnotitelé
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
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