Č. j.: OU-84202/90-2017
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 13. listopadu 2017
Přítomni:

Lata, Jandačka, Honová, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Malura,
Pánek, Závacká, Drozd, Labischová, Rosii, Antonín, Chytil

Omluveni:

Honová, Madecká, Pánek

Hosté:

Šumberová, Juráš, Papřok

Zahájení zasedání: 15:00 hod.
Konec zasedání: 16:50 hod.
Jednání vedl:
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH OU
Rektor jako předseda Rady přivítal všechny zúčastněné členy a hosty a omluvil
nepřítomné členy. Konstatoval, že je rada způsobilá k usnášení a jednání zahájil.
1. Diskuze o úpravě opatření rektora č. 18/2017 Pravidla pro tvorbu
studijních plánů, studijních programů OU, v části studijních plánů
doktorských studijních programů.
Konečné znění dokumentu bylo v období od minulého zasedání RVH
připomínkováno některými členy Rady. Prostřednictvím místopředsedy Rady
požádali o další projednání článku 9, který se týká tvorby doktorských
studijních plánů. Na úvod byla Jurášem a Drozdem prezentována analýza
doktorského studia.
Diskuze
Jandačka: Do původního návrhu opatření byla převzata tabulka pro tvorbu
studijních plánů ze směrnice regulující studijní plány doktorského studia bez
vhodné aktualizace. Z nynějšího pohledu jsou tam některé části nevhodné
(například přiřazení kreditní hodnoty předmětu typu nerecenzovaný článek).
Souhlasí s kolegy z Rady, kteří navrhují úpravu tabulky tak, aby směřovala
k zajištění vyšší kvality doktorského studia na OU, včetně nabídky
celouniverzitně vyučovaných/zajišťovaných předmětů. Problém je aktuální pro
všechny fakulty, protože nyní připravují doktorské studijní plány. Možným
řešením je úprava formulace článku jako doporučení.
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Šumberová: Toto opatření má sloužit především Radě jako opora pro její
rozhodování. Dokument by měl být také návodem pro garanty, jak tvořit
studijní plány. Pokud bude mít opatření doporučující charakter, je riziko, že
nebude respektováno.
Malura: Přikláním se k návrhu povinných čtyř skupin předmětů bez zátěže a
kreditního hodnocení. Dodatek s celouniverzitními předměty by byl vydán po
projednání v příslušné komisi.
Drozd: Skupiny celouniverzitních předmětů by mohly být: metodologie vědy,
pedagogické dovednosti, akademické psaní, prezentace a rétorika.
Rossi: Každý obor ví, co znamená kvalitní publikace. Ideální by bylo nastavení
nepodkročitelné meze. Naším nástrojem pro kontrolu je také průběžné
hodnocení, a pokud něco nebude v pořádku, můžeme pozastavit akreditaci.
Chytil: Do předpisu by stačilo přidat větu, která by doporučovala využití
celouniverzitního kurzu.
Drozd: Na příštím zasedání Komise pro doktorské studium předložím návrh na
prodiskutování seznamu celouniverzitních předmětů pro doktorské studium.
Následně byla prodiskutována výsledná podoba úpravy čl. 9:
Článek 9
Specifikace studijního plánu v doktorském studijním programu
1. Studijní plán doktorského studijního programu musí obsahovat následující
skupiny povinných nebo povinně volitelných předmětů:
a. Studijní činnosti a výstupy s nimi spojené (zpravidla povinné a povinně
volitelné přednášky/semináře, zahraniční studijní pobyt)
b. Výzkumné činnosti a výstupy s nimi spojené (zpravidla předložení a
obhajoba projektu/kapitol disertační práce, zapojení do
národního/mezinárodního výzkumného projektu, aktivní účast na
vědecké konferenci; umělecké obory samostatná výstava/koncert,
spoluúčast na výstavě, společné vystoupení na koncertě)
c. Publikační činnost (výstupy v kvalitě odpovídající pro daný obor tvůrčí
činnosti)
d. Výuková činnost (účast na přímé výuce)
2. Při tvorbě studijního plánu se doporučuje využít nabídku celouniverzitně
zajištěných předmětů určených pro doktorské studium.
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Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení: RVH OU schvaluje navržené změny.
2. Průběžný stav zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení
Papřok informoval RVH o tom, že Zpráva o vnitřním hodnocení je z větší části
hotova – 7 kapitol z devíti je již zpracováno včetně některých analýz. Do
finální verze ale musí být ještě zpracovány a doplněny některé další analýzy.
Finální verzi celé Zprávy zašle Papřok členům RVH v prvním týdnu v prosinci
tak, aby na dalším zasedání RVH 11. 12. 2017 mohly být vzneseny dotazy a
námitky. Zpráva bude předložena na projednání ve Vědecké radě a na
schválení Akademickým senátem začátkem roku 2018.
3. Harmonogram činnosti RVH OU v roce 2018
Zprávu o vnitřním hodnocení musí být projednána Vědeckou radou a
schválena senátem. Vzhledem k tomu, že v únoru chceme požádat o
institucionální akreditaci, bude Rada konečnou verzi zprávy projednávat
pravděpodobně na svém prosincovém zasedání (11. 12. 2017), v případě že
by byly nutné další úpravy, bude projednána nejpozději v lednu. Hodnocení
celého systému kvality bude diskutováno na březnovém zasedání. Další
zasedání Rady v první polovině roku budou mít na programu především
zasílané žádosti o akreditace.
4. Různé
Předseda v rámci posledního bodu zasedání vyzval členy k vznesení námětů
na diskuzi.
Diskuze:
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Rossi: Jak bude řešeno hodnocení doktorského programu? Bude zachována
rada studijních programu i oborová rada?
Šumberová: Statut pouze hovoří o programové radě u bc. a nav. Mgr.
programů a pravidlech pro její složení. U doktorských studijních programů
může mít programová rada a oborová rada stejné složení. Nicméně toto
rozhodnutí je v kompetenci fakulty.
Rossi: Nejsem pro, aby se tyto dvě rady slučovaly. V oborové radě by měli být
externisté. Měl by být zachován dosavadní model. Domnívám se, že tyto dvě
rady mají odlišné kompetence a hodnotí zcela něco jiného.
Malura: Naše řešení na FF je zachování oborových rad a zřízení jedné
programové rady všech doktorských studijních programů.
Jandačka: Programová rada je důležitá zejména při vzniku studijního
programu, kdy ještě není jmenována oborová rada.
Příští zasedání RVH OU se bude konat v pondělí 11. prosince 2017 od 15 hodin
v zasedací místnosti rektorátu.
Zapsala: Anna Štarhová
Verifikoval: Jan Lata, rektor
ROZDĚLOVNÍK:
Portál OU
Členové Rady pro vnitřní hodnocení OU
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