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  Č. j.: OU-3581/90-2019 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 14. ledna 2019 

 
Přítomni:  Lata, Kopecký, Závacká, Volná, Zářický, Malura, Drozd, Chytil, 

Skýpala, Labischová, Sibinský, Pánek, Sikorová 
 
Omluveni:   Plevová, Jandačka 
 
Hosté: Šumberová, Papřok 
 
 
Zahájení zasedání: 15:00 hod. 
Konec zasedání:  16:30 hod. 
Jednání vedl:   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 žádostí o rozšíření akreditací prezenčních studijních programů 

Pedagogické fakulty o kombinovanou formu studia 

Zpravodajové Kopecký, Pánek, Sikorová a Zářický vyjádřili jednoznačnou shodu, že 

posuzované kombinované verze studijních programů jsou shodné s dříve hodnocenými spisy 

programů v prezenční formě studia. Doporučují tedy akreditaci o kombinovanou formu 

rozšířit. 

Na základě výše uvedeného vyzval předseda Radu ke hlasování: 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, 

kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní 

program, o kombinovanou formu studia. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – 

bakalářský studijní program, kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – 

bakalářský studijní program, kombinovaný, pro akreditaci na 10 let.  

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní 

program, kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní 

program, o kombinovanou formu studia. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Tělesná výchova a sport – bakalářský studijní program, kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 
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Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Tělesná výchova a sport – bakalářský studijní program, o 

kombinovanou formu studia. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Učitelství pro mateřské školy – bakalářský studijní program, kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Učitelství pro mateřské školy – bakalářský studijní program, o 

kombinovanou formu studia. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány 

všechny pro ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – magisterský studijní program, kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – magisterský studijní program, o 

kombinovanou formu studia. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 
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kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány 

všechny pro ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – navazující magisterský studijní program, 

kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – navazující magisterský studijní program, o 

kombinovanou formu studia. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

2. Projednání žádosti o akreditace studijních programů Přírodovědecké fakulty, 

stanovení pracovních skupin 

Radě pro vnitřní hodnocení byly doručeny žádosti o akreditace studijních programů 

Přírodovědecké fakulty. Jedná se o bakalářské studijní programy Chemie; Ekonomická 

geografie a regionální rozvoj; Informatika. Zpravodajem pro Chemii byl stanoven Drozd. 

Zpravodajem pro Informatiku a EGRR byl stanoven Pánek. Externí hodnotitelé budou 

zpravodaji zvoleni a následně zaslání Radě na schválení formou per rollam. 

3. Projednání dodatků Zprávy o vnitřním hodnocení Ostravské univerzity 

Šumberová: Zpráva o vnitřním hodnocení byla zpracována v roce 2017, ale schválena 

v první polovině roku 2018 a finálně přijata NAÚ VŠ při udělení institucionální akreditace. 

Obsahuje tak data do roku 2016. Aktuálně se nacházíme v přechodném období, kdy je 

potřeba vypracovat dva dodatky za sebou, tj. za rok 2017 a 2018. Počkáme tedy na 

validovaná data za rok 2018 a následně dodatky zpracujeme. 

Lata: V souvislosti s ukončením této etapy vyzývám členy Rady, aby do příštího zasedání 

předložili své návrhy na úpravy akreditačního procesu na OU a činnost Rady jako celku. 
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4. Projednání návrhu záměru FSS předložit žádost OU o rozšíření institucionální 

akreditace, informace o aktuálním stavu zpracovávání PdF 

Radě byl předložen záměr FSS předložit žádost o rozšíření IA, včetně sebehodnotící zprávy. 

Členové Rady měli tyto podklady k dispozici, proto Rada přistoupila k hlasování. 

Návrh záměru FSS předložit žádost o rozšíření institucionální akreditace OU 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje návrh záměru předložit žádost o rozšíření 

institucionální akreditace OU o oblast vzdělávání Sociální práce – doktorské 

studijní programy. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

5. Projednání dokumentu LF o změně garanta studijního programu Odborný 

pracovník v ochraně veřejného zdraví 

Zpravodajem pro uvedenou změnu bude Lata. Na příštím zasedání bude Radu informovat o 

výsledku posouzení. 

6. Průběžné informace ke kontrole přijímacího řízení na OU 

Lata: Jaký je stav na LF? 

Závacká: Tento týden bude vydáno stanovisko ze strany LF. 

 

7. Různé 

Lata: Aktuální stav opatření rektora umožňuje, aby byly opory pouze jednou stránkou A4 

s odkazy. 

Chytil: Opory byly diskutovány dvoukolově a dále i na fakultách. Pokud je to ale takto, 

souhlasím, že jedna stránka je málo. Na druhé straně se domnívám, že tam, kde existuje 

literatura, ze které mohou studenti studovat. Nejsem pro, abychom uváděli přesně stránky a 

kapitoly, dodal bych jen kontrolní otázky, což navede studenty, co má konkrétně studovat. 

Mluvím za společenské vědy. 
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Šumberová: Spíše bych toto nazývala Průvodcem studiem, požadujeme seznam témat, 

která si má student nastudovat, kde uvádíme povinnou, popř. doporučenou literaturu a 

kontrolní otázky. Pokud předmět nemá cvičení ani seminář nebude ani korespondenční úkol. 

Sikorová: Nedovedu si představit, že vzorový příklad musí být napříč všemi našimi obory. 

Dnešní student opravdu očekává k předmětu plno podpůrných věcí. 

Drozd: Pokud dáme podrobný popis, ne všem to bude vyhovovat, spíše popsat, jak student 

má postupovat při studiu. 

Sikorová: Vznáším dotaz na celou Radu – budeme požadovat studijní opory i pro předměty 

jako je například diplomový seminář? 

Rada se jednohlasně shodla, že pro takové předměty jsou studijní opory zbytečné a 

nebudou vyžadovány. 

Zářický: Definoval bych přesněji minimální standardy, jak by měl vypadat materiál studijních 

opor. 

Lata: Opatření bude přepracováno dle dnešní diskuze a zasláno pro schválení formou per 

rollam. 

 
Zapsal: Vojtěch Papřok 
Verifikoval: 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: Mgr. Jiří Skýpala 

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. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: prof. PaeDr. Oldřich Chytil, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D. 

Portál OU 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy 

   

      Fakulta Studijní program Typ Forma Závěr Kontrolní zpráva 

PdF 

Český jazyk se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Bc. k 

Schváleno 
rozšíření 

akreditace 

prezenčního 

programu o 
kombinovanou 

formu, 

dodatečná 
kontrolní 

zpráva 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 

3. 2020 předložení kontrolní zprávy 
obsahující informace o studijních oporách a 

jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či 

distanční formou výuky. Tyto informace jsou 
vyžadovány všechny ročníky studijního 

programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

PdF 

Informační a 
komunikační 

technologie se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Bc. k 

Schváleno 

rozšíření 
akreditace 

prezenčního 

programu o 
kombinovanou 

formu, 

dodatečná 

kontrolní 
zpráva 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 

3. 2020 předložení kontrolní zprávy 
obsahující informace o studijních oporách a 

jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či 

distanční formou výuky. Tyto informace jsou 

vyžadovány všechny ročníky studijního 
programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

PdF 
Občanská výchova se 
zaměřením na 

vzdělávání 

Bc. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 
formu, 

dodatečná 

kontrolní 

zpráva 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 

3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a 
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či 

distanční formou výuky. Tyto informace jsou 

vyžadovány všechny ročníky studijního 
programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

PdF 
Tělesná výchova a 

sport 
Bc. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 

formu, 
dodatečná 

kontrolní 

zpráva 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 

3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a 
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či 

distanční formou výuky. Tyto informace jsou 

vyžadovány všechny ročníky studijního 

programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 
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PdF 
Učitelství pro mateřské 

školy 
Bc. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 

prezenčního 
programu o 

kombinovanou 

formu, 
dodatečná 

kontrolní 

zpráva 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 

3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a 

jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či 
distanční formou výuky. Tyto informace jsou 

vyžadovány všechny ročníky studijního 

programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

PdF 
Učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ 
Mgr. k 

Schváleno 

rozšíření 

akreditace 
prezenčního 

programu o 

kombinovanou 
formu, 

dodatečná 

kontrolní 

zpráva 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 

3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a 
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či 

distanční formou výuky. Tyto informace jsou 

vyžadovány všechny ročníky studijního 

programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

PdF 
Učitelství pro 2. stupeň 

ZŠ 
NMgr. k 

Schváleno 
rozšíření 

akreditace 

prezenčního 
programu o 

kombinovanou 

formu, 

dodatečná 
kontrolní 

zpráva 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 
3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a 

jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či 
distanční formou výuky. Tyto informace jsou 

vyžadovány všechny ročníky studijního 

programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

 


