Č. j.: OU-23744/90-2020

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 14. dubna 2020
Přítomni: Lata, Jandačka, Drozd, Špunda, Kopecký, Kladiwa, Pánek, Labischová, Malura,
Skýpala, Chytil, Plevová, Sikorová, Sibinský, Petrucijová
Omluveni: Hosté: Papřok, Hradecký, Vajgl, Ženka, Slovák, Rumpel
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 16:00
Jednání vedl: místopředseda RVH doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. a předseda RVH prof.
MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů PřF OU
2. Průběžné informace o hodnocení Fyziterapie (IT)
3. Kontrolní zprávy
4. Prvotní projednání žádostí o akreditace studijních programů FF OU a PdF OU
5. Různé
Místopředseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na
online zasedání Rady. Jednání se vzhledem k aktuální situaci konalo prostřednictvím MS
Teams. Místopředseda omluvil předsedu, který dorazí později. Dále přivítal hosty a uvedl, že
je Rada způsobilá k usnášení.
1. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů PřF OU
Analytická chemie (NMgr., prezenční forma, jazyk český)
Zpravodaj Drozd informoval Radu, že posudky externích hodnotitelů jsou pozitivní a měli jen
drobné formální připomínky, které je potřeba zakomponovat – jde např. o přidání více
českých učebnic. Zpravodaj by dále ocenil lepší personální zabezpečení, ale i přesto by spis
doporučil.
Garant okomentoval výtky zpravodaje a hodnotitelů. Co se týče literatury, v české literatuře
kvalitní materiály chybí. Navíc je po studentech vyžadován anglický jazyk a nevidí tedy
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zahraniční materiály jako problém. Personální zabezpečení se nyní zlepšuje, snaží se nabírat
nové perspektivní lidi.
Papřok prezentoval doplněný výňatek ze sebehodnotící zprávy.
Kopecký uvedl, že i dle něj je spis po doplnění již v pořádku.
Politická a ekonomická geografie (DSP, prezenční forma, jazyk český)
Zpravodaj informoval Radu, že došlo ke změnám ve spisu a nyní by jej již doporučil ke
schválení, ale má ještě pár připomínek. Např. nikde není specifikováno, za jaké publikace se
dostává kolik kreditů, zapojení studentů ve výzkumných předmětech a další.
Garant souhlasil s dopracováním připomínek do spisu.
Lata se připojil k zasedání.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj (Bc., prezenční a kombinovaná forma, jazyk český)
Papřok informoval Radu o změně garanta, který byl na minulém zasedání hlavním
nedostatkem doktorského spisu. Místo Ženky bude garantem Slach. Rada změnu vzala na
vědomí.
Hosté z PřF opustili zasedání.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 15
Počet hlasů kladných: 15
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Analytická chemie v prezenční
formě, s jazykem výuky českým, s doporučením zapracování připomínek dle
závěrů pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 15
Počet hlasů kladných: 15
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu Politická a ekonomická geografie v prezenční
formě, s jazykem výuky českým, s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle
závěrů pracovní skupiny.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Průběžné informace o hodnocení Fyziterapie (IT)
Zpravodajka informovala, že jedna z hodnotitelek doporučila spis bez výhrad a druhá
s výhradou. Již na minulém zasedání se řešilo personální zabezpečení – garantka a studijní
materiály. LF spis přepracovala a nyní je garantem přímo Ital. Z tohoto důvodu již zpravodajka
spis doporučuje s výhradou. Jelikož na minulém zasedání bylo Radou požadováno navštívit a
zkontrolovat program na místě. Vzhledem k pandemii by bylo vhodné nechat návštěvu na
později, tedy na začátek akademického roku.
Předseda doplnil, že Rada si vyžádala návštěvu na místě, ale děkan LF Martínek zaslal
dokument, zda by se tento požadavek nedal odložit. Vzhledem k tomu, že se neví, kdy bude
možné cestovat, je otázka, jak se program bude kontrolovat. NAÚ bude pobočky vysokých
škol nejspíše více kontrolovat. Zítra v 10 hodin je domluvena debata s děkanem LF a paní
proděkankou. Členové RVH OU se mohou účastnit také.
3. Kontrolní zprávy
Radě byly zaslány kontrolní zprávy ke studijním oporám a je potřeba schválit rozdělení mezi
zpravodaje. Papřok prezentoval tabulku s návrhy jednotlivých zpravodajů.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 15
Počet hlasů kladných: 15
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada schvaluje rozdělení kontrolních zpráv mezi zpravodaje
(příloha č. 2 zápisu).
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
4. Prvotní projednání žádostí o akreditace studijních programů FF OU a PdF OU
Čeština pro cizince (Bc., prezenční forma, jazyk český)
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Kopecký jako zpravodaj navrhl, aby zde byli jiní hodnotitelé, kteří by neměli vazbu na
pracoviště.
Jandačka uvedl, že si nemyslí, že by členství v oborové radě obdobného doktorského
studijního programu bylo pro hodnotitele bakalářského studijního programu střetem zájmů.
Zejména v případě, kdy na sebe programy nejsou navázány.
Rada se shodla, že se o střet zájmů nejedná.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 15
Počet hlasů kladných: 15
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje složení pracovní skupiny
pro bakalářský studijní program Čeština pro cizince v prezenční formě, s jazykem
výuky českým (viz příloha č. 3 zápisu).
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Behaviorální zdraví, sport a technologie (NMgr., prezenční forma, jazyk český)
Pánek (zpravodaj) s hodnotiteli souhlasí. Jandačka (garant) také.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 15
Počet hlasů kladných: 15
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje složení pracovní skupiny
pro navazující magisterský studijní program Behaviorální zdraví, sport a
technologie v prezenční formě, s jazykem výuky českým (viz příloha č. 3 zápisu).
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
5. Různé
Předseda ukončil jednání a poděkoval všem zúčastněným. Dále uvedl, že příští měsíc bude
zasedání nejspíše také online (11. 5. 2020).
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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: Jiří Skýpala, Mgr.
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. 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
Zapsala: Eva Haroníková
Verifikoval: Jan Lata
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

PřF

PřF

Analytická chemie

Typ

NMgr.

Politická a
DSP
ekonomická geografie

Forma

p

p

Jazyk

Závěr

Kontrolní zpráva

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského
studijního programu Analytická
chemie v prezenční formě, s
jazykem výuky českým, s
doporučením zapracování
připomínek dle závěrů pracovní
skupiny.

-

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního
programu Politická a
ekonomická geografie v
prezenční formě, s jazykem
výuky českým, s výhradou
nutnosti zapracování
připomínek dle závěrů pracovní
skupiny.

-
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Příloha č. 2 – Zpravodajové ke kontrolním zprávám

Chytil
Ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), Filozofie (DSP), Filozofie (Bc.), Ošetřovatelská péče
v psychiatrii (NMgr.)
Drozd
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání (Bc.), Učitelství odborných předmětů
(NMgr.)
Kopecký
Ruská filologie (Bc.), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.), Polská filologie (Bc.)
Malura
Anglická filologie (Bc.), Německá filologie (Bc.), Německá filologie (NMgr.)
Pánek
ICT se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Plevová
Sociální práce (Bc,), Sociální práce (NMgr.), Zdravotně-sociální péče a rehabilitace (NMgr.)
Sikorová
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.), Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.), Učitelství pro MŠ (Bc.)
Kladiwa
Francouzská filologie (Bc.), Španělská filologie (Bc.), Občanská výchova se zaměřením na
vzdělávání (Bc.), Tělesná výchova a sport (Bc.)
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Příloha č. 3 – Pracovní skupiny ke studijním programům

Čeština pro cizince (Bc.)
Zpravodaj: doc. Kopecký
Pavel Kosek, Mgr., Ph.D., doc.
Karel Šebesta, prof. PhDr.,CSc.
Behaviorální zdraví, sport a technologie (NMgr.)
Zpravodaj: prof. Pánek
doc. Mgr. Pavel Korvas, PhD.
doc. Mgr. Petr Šťastný, PhD.
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