Č. j.: 2021- OU-103509/90-2021

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 13. prosince 2021
Přítomni: Lata, Kopecký, Drozd, Václavíková, Zahradník, Sibinský, Malura, Špunda, Pánek,
Labischová, Chytil, Skýpala, Petrucijová, Sikorová
Omluveni: Kladiwa
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Mlčoch, Holeš, Závacká, Kostolányová, Rudolf,
Tvarůžka
Zahájení zasedání: 14:30
Konec zasedání: 16:00
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Změna garantů předmětů ve studijních programech FF OU
- BSP Francouzská filologie v prezenční a kombinované formě
- NMSP Francouzská filologie v prezenční formě
2. Kontrolní zpráva LF OU
3. Hodnocení ex post studijních programů PdF OU
4. Informace o činnosti pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU
5. Různé
Předseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně s možností
účasti online přes MS Teams. Rada byla způsobilá k usnášení.
PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Změna garantů předmětů ve studijních programech FF OU
Zpravodaj Kladiwa byl ze zasedání omluven. Elischer Radu informoval o zpravodajových
závěrech z minulého zasedání. Kladiwa je přesvědčen, že změny garantů studijních předmětů
bakalářského studijního programu Francouzská filologie v prezenční a kombinované formě a
navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie v prezenční formě jsou
v pořádku a navržení garanti mají odpovídající kvalifikaci. Požaduje pouze doplňující
informace ohledně výměny doc. Lazara na postu garanta velkého počtu předmětů. Za FF OU
byli přítomni vedoucí katedry romanistiky dr. Mlčoch a garant studijních programů doc. Holeš.
Vedoucí katedry uvedl, že ke změnám garantství u jednotlivých předmětů v daných studijních
programech došlo z důvodu personálních změn na katedře s příchodem dvou nových
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pracovníků na pozice odborných asistentů a také kvalifikačním růstem doc. Lazara, který po
provedených změnách garantuje počet předmětů, který odpovídá jeho pracovnímu úvazku a
zařazení. Garant studijních programů doc. Holeš také podotknul, že provedené změny nikterak
neohrožují personální zabezpečení uvedených studijních programů.
Hosté opustili zasedání.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předložené změny garantů předmětů v
bakalářském studijním programu Francouzská filologie v prezenční a kombinované formě a
navazujícím magisterském studijním programu Francouzská filologie v prezenční formě.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Kontrolní zpráva LF OU
Na základě usnesení z minulého zasedání Rady byli k projednání kontrolní zprávy
k bakalářskému studijnímu programu Fisioterapia v prezenční formě s místem realizace v Itálii
pozváni proděkanka LF OU Závacká a garant studijního programu, který se z pracovních
důvodů omluvil. Zpravodaj Zahradník požádal Závackou o doplňující vysvětlení k dodané
tabulce výukové zátěže vyučujících v daném studijním programu. Závacká okomentovala
předloženou tabulku a výukovou zátěž u jednotlivých vyučujících. Zpravodaj konstatoval, že
výuková zátěž vyučujících je na základě dodaných podkladů v pořádku. Byla projednána také
kontrolní návštěva Zahradníka na místě realizace studijního programu v Itálii, LF OU poskytne
součinnost v jejím zařizování a zajistí, aby v domluveném termínu byly na místě k dispozici
prostory i kompetentní osoby. Přesný termín kontrolní návštěvy bude domluven začátkem
příštího roku.
Host opustil zasedání.
3. Hodnocení ex post studijních programů PdF OU
Elischer Radu seznámil se stavem hodnocení studijních programů PdF v průběhu jejich
realizace. Jedná se o bakalářský studijní program Odborné předměty se zaměřením na
vzdělávání v kombinované formě, bakalářský studijní program Technická výchova se
zaměřením na vzdělávání v prezenční formě a navazující magisterský studijní program
Učitelství odborných předmětů v kombinované formě. Zpravodajem u daných studijních
programů je Drozd. Za PdF byli přítomni proděkanka Kostolányová a garanti studijních
programů doc. Rudolf a dr. Tvarůžka. Zpravodaj Drozd přednesl analýzu sebehodnotících
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zpráv uvedených programů. Poukázal na řadu faktických i formálních nedostatků a
problematických míst a požádal tak o revizi a doplnění sebehodnotících zpráv v konkrétních
bodech, neboť některé popisy jsou příliš obecné. Kostolányová poděkovala za hodnocení
zpravodaje a přislíbila dopracování sebehodnotících zpráv. Rudolf poděkoval za zpětnou
vazbu a bude na ni reagovat úpravami v sebehodnotící zprávě. Tvarůžka uvedl, že připomínky
berou vážně a rovněž budou reflektovat připomínky zpravodaje. Sebehodnotící zprávy budou
projednány i na plánovaném setkání zpravodaje a garantů studijních programů, následně
budou v přepracované verzi předloženy k projednání začátkem příštího roku. Drozd také
otevřel téma možných budoucích změn ve struktuře sebehodnotící zprávy vyplývajících
z prvních praktických zkušeností při hodnocení studijních programů ex post.
Hosté opustili zasedání.
Hlasování po odchodu hostů.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje kontrolní zprávu Lékařské fakulty pro
bakalářský studijní program Fisioterapia v prezenční formě s místem uskutečňování v Itálii.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
4. Informace o činnosti pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU
Sikorová prostřednictvím prezentace reportovala výsledky pracovní skupiny pro tzv. Learning
and Teaching Strategy Ostravské univerzity. Popsala zdrojové dokumenty z nichž pracovní
skupina vycházela. Bylo též realizováno několik dotazníkových šetření ohledně procesu
vzdělávání na Ostravské univerzitě, aktuálně jsou zpracovávány výsledky, v lednu 2022 budou
následně prezentovány. Sikorová prezentovala rovněž cíle a principy strategie pro vzdělávání
na Ostravské univerzitě pro následující léta. Šumberová poděkovala pracovní skupině za
vypracované materiály, které následně budou Radě poskytnuty k diskuzi a připomínkování.
5. Různé
Elischer informoval Radu o změnách garantů v rámci programové akreditace v bakalářském
studijním programu Chemie v prezenční formě (doc. Slováka nahradil doc. Maršálek),
navazujícím magisterském studijním programu Politická a kulturní geografie v prezenční formě
(prof. Siweka nahradil doc. Kopeček) a bakalářském studijním programu
Matematika/Mathematics v prezenční formě a navazujícím magisterském studijním programu
Matematika/Mathematics v prezenční formě (doc. Šustka nahradí doc. Turek).
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Dále informoval Radu o zaslání kontrolních zpráv Národnímu akreditačnímu úřadu k
bakalářskému a navazujícímu magisterskému studijnímu programu Instrumentální hra v
prezenční formě a k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studijnímu programu Zpěv
v prezenční formě. Rada vzala informace na vědomí.
Lata poděkoval Radě za celoroční práci, popřál členům krásné Vánoce a hodně zdraví. Uvedl,
že termín dalšího zasedání bude 11. ledna ve 14:30. Následně ukončil jednání RVH OU.

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
Zapsal: Petr Durčák
Verifikoval: Jan Lata
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