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Č.j.: OU-22125/90-2022 
 

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

 
 
Přítomni: Lata, Kopecký, Drozd, Chytil, Kladiwa, Labischová, Malura, Pánek, Petrucijová, 
Sibinský, Skýpala, Špunda, Václavíková, Zahradník 
 
Omluveni: Sikorová 
 
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Zářický 
 
Zahájení zasedání: 15:00 
Konec zasedání: 15:40 
 
Jednání vedl předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Projednání žádostí o akreditaci studijních programů LF OU 
2. Změna garantů studijních programů PdF OU 
3. Projednání opatření přijatých na základě hodnocení ex post studijních 

programů FF OU a PdF OU  

4. Změna garanta studijního programu LF 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. Projednání žádostí o akreditaci studijních programů LF OU 
 

Lata představil žádost Lékařské fakulty o akreditaci doktorského studijního programu Vnitřní 

nemoci v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým. Navrhovaným 

zpravodajem je Lata, jako hodnotitelé byli navrženi prof. Vítovec (LF MU Brno) a prof. Málek 

(Nemocnice Na Homolce). 

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

zápisu) pro žádost o akreditaci doktorského studijního programu Vnitřní nemoci v prezenční a 

kombinované formě, s jazykem výuky českým.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
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Počet přítomných: 14 

Počet hlasů kladných: 14 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

Lata představil žádost Lékařské fakulty o akreditaci magisterského studijního programu 

General Medicine v prezenční formě, s jazykem výuky anglickým. Pracovní skupina byla 

schválena hlasováním per rollam 7. března 2022 ve složení prof. Herzig (FN a LF UK v Hradci 

Králové) a prof. Netuka (2. LF UK a ÚVN Praha). Navrhovaným zpravodajem je Kopecký. 

Rada si následně také od LF vyžádá dokument, ve kterém budou uvedeny provedené důležité 

změny oproti magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství, který je již 

akreditován.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Kopeckého pro žádost o 

akreditaci magisterského studijního programu General Medicine v prezenční formě, s jazykem 

výuky anglickým.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 14 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

Lata představil žádost Lékařské fakulty o akreditaci navazujícího magisterského studijního 

programu Ochrana a podpora veřejného zdraví v kombinované formě, s jazykem výuky 

českým. Navrhovaným zpravodajem je Petrucijová, jako hodnotitelky byly navrženy prof. 

Hrubá (LF MU Brno) a prof. Černá (3. LF UK). 

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

zápisu) pro žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ochrana a 

podpora veřejného zdraví v kombinované formě, s jazykem výuky českým.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 14 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 



 

 
 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: rvh@osu.cz / telefon: +420 597 091 002 

www.osu.cz / www.alive.osu.cz 

 
 

2. Změna garantů studijních programů PdF OU 

 

Elischer uvedl, že na minulém zasedání Rady byli schváleni zpravodajové Václavíková a 

Sibinský pro posouzení změn garantů v bakalářském studijním programu Pedagogika 

v prezenční formě a bakalářském studijním programu Výtvarná výchova pro střední školy a 

základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě. Oba zpravodajové 

uvedli, že navrhovaní garanti splňují veškeré požadavky.  

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předložené změny garantů v bakalářském 

studijním programu Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se 

zaměřením na vzdělávání v prezenční formě a bakalářském studijním programu Pedagogika 

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. 

3. Projednání opatření přijatých na základě hodnocení ex post studijních 

programů FF OU a PdF OU 

Elischer uvedl, že na únorovém zasedání Rady byli na základě hodnocení studijních programů 

v průběhu jejich realizace, jež byly hodnoceny stupněm D, požádáni jejich garanti o předložení 

plánů publikační a tvůrčí činnosti a personální strategie v horizontu jednoho roku. 

Zpravodajové Chytil pro hodnocení ex post bakalářského studijního programu Psychologie 

v prezenční formě a Drozd pro bakalářský studijní program Technická výchova se zaměřením 

na vzdělávání v prezenční formě a navazující magisterský studijní program Učitelství 

odborných předmětů v kombinované formě doporučili předložené materiály ke schválení. 

Chytil dále informoval o setkání s garantem studijního programu Psychologie, kterého se za 

RVH OU zúčastnil také Kopecký a za Filozofickou fakultu děkan Antonín a vedoucí katedry 

Psychologie dr. Millová. Oba členové rady označili dané setkání za velmi přínosné. Rada se 

shodla, že u studijních programů hodnocených stupněm D či E bude vhodné aplikovat 

podobnu formu setkávání i do budoucna.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU bere na vědomí předložené plány publikační a tvůrčí 

činnosti a personální strategie v horizontu jednoho roku vypracované na základě únorového 

usnesení Rady pro vnitřní hodnocení OU k hodnocení ex post bakalářského studijního 

programu Psychologie v prezenční formě, bakalářského studijního programu Technická 

výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě a navazujícího magisterského 
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studijního programu Učitelství odborných předmětů v kombinované formě, a na jejich základě 

stanovuje termín předložení kontrolních zpráv pro dané studijní programy do 31. března 2023. 

Hlasování: 

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

4. Změna garanta studijního programu LF OU 

Elischer informoval o žádosti Lékařské fakulty o změnu garanta bakalářského studijního 

programu Pediatrické ošetřovatelství v prezenční a kombinované formě. Navrhovaným 

zpravodajem je Zahradník. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Zahradníka k posouzení 

změny garanta v bakalářském studijním programu Pediatrické ošetřovatelství v prezenční a 

kombinované formě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

5. Různé 

Elischer Radu informoval o zaslání kontrolní zprávy k doktorskému studijnímu programu 

Pedagogika v prezenční a kombinované formě v rámci informační povinnosti na NAÚ. Dále 

potvrdil zapracování připomínek hodnotitelů do všech výstupů projektů IRP 2021 v termínu 

stanoveném na minulém zasedání Rady.  

Lata informoval o plánované schůzce na NAÚ k projednání Zprávy o vnějším hodnocení OU, 

která se bude konat 24. 3. 2022.  

Lata poděkoval za vše, co bylo uděláno v rámci pomoci Ukrajině. 

Durčák informoval o posunutí návštěvy hodnotící komise v rámci probíhajícího procesu získání 

mezinárodní certifikace systému řízení kvality na červen 2022.  

Kopecký informoval o dvoudenní návštěvě zástupců MŠMT na Pedagogické fakultě. Hlavním 

tématem byla problematika profesních programů a kompetenčního profilu. 
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Lata všem poděkoval za účast, popřál pevné zdraví a uvedl, že příští zasedání se bude konat 

11. dubna 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 
 
Zapsal: Petr Durčák 
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 – Pracovní skupiny 

 

DSP Vnitřní nemoci 

Zpravodaj 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Externí hodnotitelé 

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., (LF MU Brno) 
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA (Nemocnice Na Homolce, Praha) 
 
MSP General Medicine 
Zpravodaj 
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
Externí hodnotitelé (schváleni per rollam) 
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D. (FN a LF UK v Hradci Králové) 
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. (1. LF UK a ÚVN Praha) 
 
NMSP Ochrana a podpora veřejného zdraví 
Zpravodaj 
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 
Externí hodnotitelé 
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (LF MU Brno) 
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (3. LF UK Praha) 
 

 


