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Č.j.: OU-10648/90-2022 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
ze dne 14. února 2022 

 
 
Přítomni: Lata, Kopecký, Drozd, Chytil, Kladiwa, Labischová, Malura, Petrucijová, Sibinský, 
Sikorová, Skýpala, Špunda, Václavíková, Zahradník 
 
Omluveni: Pánek 
 
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Antonín, Baumgartner, Kostolányová, Rudolf, 
Tvarůžka  
 
Zahájení zasedání: 14:30 
Konec zasedání: 16:50 
 
Jednání vedl předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Hodnocení ex post studijního programu FF OU 
2. Hodnocení ex post studijních programů PdF OU 
3. Hodnocení ex postu studijních programů PřF OU, FF OU a PdF OU 

4. Projednání výstupů projektů IRP 2021 

5. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 

6. Změna garantů studijních programů PdF OU 

7. Informace o certifikaci systému vnitřního hodnocení kvality OU 

8. 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. Hodnocení ex post studijního programu FF OU 

V rámci probíhajícího hodnocení studijních programů v průběhu jejich realizace (hodnocení ex 

post) Elischer uvedl Chytila, který je zpravodajem pro bakalářský studijní program Psychologie 

v prezenční formě. Za FF byli přítomni děkan Antonín a garant studijního programu doc. 

Baumgartner. Chytil prezentoval závěry hodnocení daného studijního programu. Kriticky se 

vyjádřil zejména k personálnímu zajištění a tvůrčí činnosti. Tvůrčí činnost garanta je sice velmi 

dobrá, ale publikační činnost většiny akademiků katedry psychologie neodpovídá současným 

požadavkům na publikační výstupy. BSP Psychologie byl tak celkově zpravodajem ohodnocen 
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stupněm D. Garant Baumgartner poděkoval za kritické připomínky. Uvedl, že výhrady jsou 

opodstatněné a že si jich je vědom. Sdělil, že situace v publikační činnosti by se měla 

zlepšovat, aktuálně jsou zaslány do recenzního řízení nové články a připravují se i další 

projekty. Antonín ocenil práci zpravodaje Chytila. Sdělil, že všechny připomínky budou využity 

při přípravě nového akreditačního spisu. Zdůraznil, že katedra má podporu fakulty, která se 

snaží vytvořit podmínky pro další rozvoj katedry. Lata uvedl, že si uvědomuje důležitost katedry 

Psychologie pro Filozofickou fakultu. Navrhl setkání zástupců Rady s vedením katedry pro 

diskusi nad problematickými místy hodnoceného studijního programu.  

Hosté opustili zasedání. 

2. Hodnocení ex post studijních programů PdF OU 

Elischer uvedl stav hodnocení tří studijních programů Pedagogické fakulty v průběhu jejich 

realizace a předal slovo zpravodaji Drozdovi, který prezentoval svá hodnocení. Za PdF byli 

přítomni proděkanka Kostolányová a garanti studijních programů doc. Rudolf a dr. Tvarůžka. 

Drozd uvedl, že se s garanty sešel v prosinci a lednu a sdělil jim připomínky, které měli 

možnost zapracovat. 

Bakalářský studijní program Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání v kombinované 

formě (garant doc. Rudolf) ohodnotil zpravodaj výsledným stupněm C. Konstatoval, že 

program z velké části splňuje základní kritéria pro bakalářské studijní programy. Doporučil 

zaměřit se na postupnou změnu věkové struktury garantů předmětů, vyšší zapojení odborníků 

z praxe a intenzivnější publikační činnost v renomovaných časopisech. Podpořil potenciální 

převod studijního programu z akademického profilu na profil profesní. 

Bakalářský studijní program Technická výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční 

formě (garant dr. Tvarůžka) byl zpravodajem ohodnocen výsledným stupněm D, zejména kvůli 

slabší publikační činnosti garanta i dalších vyučujících. Zpravodaj tak do budoucna doporučil 

zaměřit se především na personální zajištění a publikační činnost. Nezbytné je též zvýšení 

kvalifikace garanta i dalších pedagogů.  

Navazující magisterský studijní program Učitelství odborných předmětů v kombinované formě 

(garant doc. Rudolf) byl zpravodajem ohodnocen výsledným stupněm D. Zpravodaj Drozd 

upozornil na problematické personální zajištění a publikační činnost, přičemž z hlediska kvality 

výstupů nebude pravděpodobně řada pracovníků splňovat nároky na budoucí habilitační 

řízení. Zdůraznil také nutnost kvalifikačního růstu asistentů a s tím související publikační 

činnosti. Rovněž podpořil potenciální převod studijního programu z akademického profilu na 

profil profesní. 

Kostolányová poděkovala za připomínky. Uvedla, že si jich je fakulta vědoma. Zdůraznila, že 

vedení Pedagogické fakulty dělá mnoho kroků, aby na dané katedře byly vytvořeny podmínky 

pro další rozvoj. Fakulta se účastní celorepublikové diskuze ohledně transformace těchto typů 

studijních programů na programy profesní. Rudolf sdělil, že si je u těchto studijních programů 
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vědom určitých nedostatků a pracuje na jejich řešení. Tvarůžka uvedl, že podávají nové 

projekty a snaží se své pracoviště dále rozvíjet.  

Hosté opustili zasedání. 
 
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení bakalářského studijního 

programu Psychologie v prezenční formě s výsledným stupněm D, na jehož základě přijímá 

opatření v podobě nutnosti předložení plánu publikační činnosti a personální strategie v 

horizontu jednoho roku, včetně rozpracované publikační a tvůrčí činnosti, s nutností předložení 

tohoto plánu do 6. března 2022.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení bakalářského studijního 

programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání v kombinované formě s výsledným 

stupněm C, s doporučeními dle závěrů zpravodaje uvedených v hodnotící zprávě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení bakalářského studijního 

programu Technická výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě s výsledným 

stupněm D, na jehož základě přijímá opatření v podobě nutnosti předložení plánu publikační 

a tvůrčí činnosti a personální strategie v horizontu jednoho roku, s důrazem na tvůrčí a 

publikační činnost garanta daného studijního programu, s nutností předložení tohoto plánu do 

6. března 2022.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství odborných předmětů v kombinované formě s výsledným 

stupněm D, na jehož základě přijímá opatření v podobě nutnosti předložení plánu publikační 

a tvůrčí činnosti a personální strategie v horizontu jednoho roku, včetně rozpracované 

publikační a tvůrčí činnosti, s nutností předložení tohoto plánu do 6. března 2022.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

3.  Hodnocení ex postu studijních programů PřF OU, FF OU a PdF OU 

Elischer popsal plán hodnocení studijních programů v průběhu jejich realizace pro rok 2022, 

který se bude týkat sedmi studijních programů. V první vlně budou hodnoceny bakalářský 

studijní program Sociologie v prezenční formě, kde je navrhovaným zpravodajem Petrucijová, 

doktorské studijní programy Aplikovaná informatika/Applied informatics v prezenční formě, 

kde je navrhovaným zpravodajem Pánek a bakalářský studijní program Anglický jazyk se 

zaměřením na vzdělávání v prezenční formě s navrhovaným zpravodajem Malurou.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Petrucijovou, prof. Pánka 

a prof. Maluru k hodnocení ex post studijních programů Přírodovědecké, Filozofické a 

Pedagogické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

4. Projednání výstupů projektů IRP 2021 

Elischer uvedl, že v lednu bylo mezi členy Rady pro potřeby hodnocení výstupů individuálních 

projektů financovaných z institucionálního rozvojového programu rozděleno 21 výstupů 

v podobě elektronických kurzů. Všichni hodnotitelé předložili Radě svá stanoviska. Ve všech 

případech bylo doporučeno schválení výstupů. Autoři jednotlivých výstupů budou 

s hodnocením zpravodajů seznámeni a vyzváni k zapracování připomínek. 
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Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje výstupy projektů IRP s nutností 

zapracovat připomínky dle hodnotících zpráv a to do 6. března 2022. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

5. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 

Elischer představil žádost Lékařské fakulty o akreditaci magisterského studijního programu 

Zubní lékařství v prezenční formě, s jazykem výuky českým. Navrženým zpravodajem je Lata, 

jako externí hodnotitelé byli navrženi doc. Černochová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) 

a prof. Šimůnek (Centrum dentální implantologie LF UK Hradec Králové). 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci magisterského studijního programu Zubní lékařství v prezenční 

formě, s jazykem výuky českým.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

6. Změna garantů studijních programů PdF OU 

Pedagogická fakulta předložila Radě žádost o změnu garantů bakalářského studijního 

programu Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě a 

bakalářského studijního programu Pedagogika v prezenční formě. Navrhovanými zpravodaji 

jsou Sibinský a Václavíková. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje dr. Václavíkovou a doc. 

Sibinského k posouzení změn garantů ve studijních programech Pedagogické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 14 
Počet hlasů záporných: 0  
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Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

7. Informace o certifikaci systému vnitřního hodnocení kvality OU 

Šumberová a Durčák informovali Radu o chystaném hodnocení systému řízení kvality OU 

mezinárodní agenturou ASIIN. Proces hodnocení bude zahrnovat vytvoření sebehodnotící 

zprávy a třídenní návštěvu tříčlenné hodnotící komise na OU, která je naplánovaná na květen. 

8. Různé 

Šumberová popsala stav činnosti pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU. 

Patnáctičlennou skupinu nově koordinuje Martin Tomášek z FF. Aktuálním cílem je 

transformace dokumentu prezentovaného na posledním zasedání Rady do podoby popisující 

konkrétní kroky. Upravená podoba by měla být k dispozici do tří týdnů. Další setkání pracovní 

skupiny je plánováno na polovinu března 2022. 

Rada má k dispozici návrh zprávy o vnějším hodnocení OU ze strany NAÚ. Lata požádal členy 

Rady o zaslání připomínek do 18. února 2022. Dále zmínil jeden z podnětů ze zaslané zprávy 

a sice, zda by měli být členy Rady zástupci vedení fakult. Z následné diskuze vyplynulo, že 

v případě OU v minulosti nedošlo k tomu, že by kterýkoli člen Rady, který je zároveň děkan 

nebo proděkan, ovlivňoval jednání Rady ve prospěch fakulty, kterou zastupuje. Chytil uvedl, 

že současné proděkanky v Radě jsou odbornice, které by v ní chyběly. 

Dále Lata informoval o předložené žádosti Lékařské fakulty o akreditaci magisterského 

studijního programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce. 

Lata poděkoval všem za účast a uvedl, že příští zasedání se bude konat 14. března 2022 v 

15:00. Následně ukončil zasedání 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 
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Zapsal: Petr Durčák 
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 – Pracovní skupiny 

 

MSP Zubní lékařství 

Zpravodaj 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Externí hodnotitelé 

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)  
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Centrum dentální implantologie LF UK Hradec Králové) 
 

 


