
 

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 

 

Č. j.: OU-40270/90-2021 
  

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne 14. června 2021  
      
      

Přítomni:  Lata, Kopecký, Špunda, Drozd, Labischová,  Malura, Skýpala, Sikorová, Sibinský, 
Petrucijová, Václavíková, Pánek, Chytil, Zahradník 
 

Omluveni: Kladiwa 

    

Hosté: Papřok, Šumberová, Elischer, Čurda, Kowolowski, Zářický 
 
    
Zahájení zasedání: 15:00  
Konec zasedání: 16:30 
    
Jednání vedl: předseda  RVH  prof. MUDr. Jan Lata, CSc.        

      

PROGRAM JEDNÁNÍ:      

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FU OU 

2. Projednání změny garanta studijního programu PdF OU 

3. Projednání žádosti o rozšíření akreditace studijního programu FSS OU 

4. Hodnocení studijních programů v průběhu jejich realizace 

5. Kontrolní zprávy studijních programů z oblasti vzdělávání Zdravotnické obory 

6. Různé 

 
Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (dále 

jen Rada) a předal jmenovací dekret pro nového člena Rady nové předsedkyni Akademického 

senátu Václavíkové. Rada byla způsobilá k usnášení.  

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FU OU 

FU zažádala o akreditaci DSP Hudební umění (zpravodaj: Sibinský). Sibinský seznámil členy 

Rady s připomínkami externích hodnotitelů (prof. Vičar a dr. Hroch), kteří akreditaci SP 

doporučují. Vičar neměl žádné zásadní výhrady a připomínky, pouze doporučení spočívající v 

nepřetěžování doktorandů teoretickým studiem muzikologického typu a doporučení ohledně 

možného budoucího směřování SP cestou dílčích specializací. Druhý hodnotitel v posudku 

uvedl doporučení pro ustanovení minimálního rozsahu disertační práce v podobě počtu 

normostran a akcentoval problematiku publikační činnosti a teoretických vědeckých výstupů. 

K tomu Sibinský poznamenal, že FU se snaží především o praktické výstupy, ale i tak daný 

SP obsahuje teoretické předměty s výstupy v podobě publikační činnosti, není však záměrem 

profilace na teorii, ale spíše na praxi. Čurda poznamenal, že tvůrčí činnost na FU zahrnuje 
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především umělecký výkon, studenti však mají možnost zvolit si předměty, jejichž výstupem 

je i publikační činnost. Lata podotknul, že i v případě výstupů v uměleckých oborech musí být 

určitá minimální publikační činnost. Zpravodaj dále uvedl, že personální zabezpečení je dobré, 

pouze někteří pracovníci mají smlouvy, jež končí brzy, v případě akreditace však budou 

uzavřeny na dobu trvání akreditace. Osoba garanta pak zcela naplňuje požadavky. Malura se 

tázal, jak jsou umělecké obory koncipovány, resp. jaký je podíl složky umělecké a teoretické? 

Čurda obecně odpověděl, že FU nijak nevybočuje z praxe, která je i na ostatních VŠ. 

Šumberová uvedla, že se jedná o programovou akreditaci, takže bude též důležité sledovat 

zpětnou vazbu od NAÚ ohledně tohoto programu.  

Hlasování po odchodu hostů z FU. 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního programu 

Hudební umění v prezenční a kombinované 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 

2. Projednání změny garanta studijního programu PdF OU 

Papřok uvedl, že PdF zažádala o změnu garanta DSP Didaktika českého jazyka a literatury, 

který byl akreditován v roce 2015 na dobu 4 let, poslední studenti byli přijímáni v roce 2019 a 

v současné době studují v tomto SP 4 studenti s plánovaným dostudováním 2–3 roky. SP je 

realizován na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a jeho garantkou je 

prof. Svobodová. V dubnu 2021 byl akreditován v rámci Učitelství studijní program stejného 

názvu na dobu 10 let. Program bude realizován na stejném pracovišti a jeho garantkou bude 

doc. Metelková Svobodová. Změna je prováděna za účelem sjednocení garantství dvou 

shodných studijních programů. Jedná se o programovou akreditaci, žádost bude poslána na 

NAÚ.  

3. Projednání žádosti o rozšíření akreditace studijního programu FSS OU 

FSS předložila žádost o rozšíření akreditace stávajícího navazujícího magisterského 

studijního programu Sociální práce o specializaci Sociální   práce   a   kriminologie v prezenční   

a   kombinované   formě   studia. Studijní program Sociální práce se specializací Sociální práce 

a kriminologie spadá pod Institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání 24 – Sociální práce. 

Navrhovaný zpravodaj je Kopecký, navrhovaní hodnotitelé doc. Smolík a doc. Navrátil. 
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Návrh usnesení: RVH OU schvaluje pracovní skupinu pro posouzení žádosti o rozšíření 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce o specializaci 

Sociální práce a kriminologie. Složení pracovní skupiny je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování: 

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

 

4. Hodnocení studijních programů v průběhu jejich realizace 

Papřok uvedl, že nahrál hodnotící formulář do podkladů, formulář bude garantům poskytnut 

předvyplněný. K formuláři nebyly výhrady. Pouze ke sloupci „kvalita výuky“ v tabulce slovního 

hodnocení navrhl Chytil přidat označení „evaluace“, aby bylo zřejmé, že SP jsou v tomto směru 

prozatím hodnoceny jen na základě studentské evaluace. V tabulce bude doplněno.   

5. Kontrolní zprávy studijních programů z oblasti vzdělávání Zdravotnické obory 

Papřok uvedl, že oblast vzdělávání podléhá především kontrolním zprávám ze strany NAÚ, 

FSS a LF by měly kontrolní zprávy odevzdat do konce června. Je třeba se dohodnout na 

zpravodajích, navrženi byli Chytil, Drozd, Petrucijová a Zahradník. Ti by měli na starost dané 

studijní programy dle své odbornosti. Navržení hodnotitelé souhlasí.  

Do konce měsíce budou poskytnuty kontrolní zprávy ze strany FSS a LF, ideální termín pro 

zpracování hodnocení by byl do konce července, nejpozději pak do 15. srpna musí být 

hodnocení hotové, aby byl ještě prostor pro případné úpravy. Hlasování proběhne per rollam. 

6. Různé 

Papřok uvedl, že ze strany NAÚ byly započata vnější kontrola OU, prozatím byly zaslány 

návrhy hodnotící komise, ke které jsme neměli výhrady. Zatím tak čekáme na kontakt ze strany 

komise NAÚ.  

Šumberová podalo informace ohledně CRP programů, jsme úspěšní v zapojování se do 

spolupráce s ostatními VŠ, aktuálně máme asi 8 programů. Jedním je CRP ohledně 

distančního vzdělávání, neboť nejsou dobře specifikovány standardy ohledně distančního 

vzdělávání. V rámci projektu můžeme navrhnout NAÚ podobu nových standardů pro distanční 

výuku, včetně jasnějších definic pojmů typu prezenční a kombinovaná výuka apod. Je otázkou, 

jak se bude NAÚ stavět k on-line výuce i v době „postcovidové“, v rámci projektu se tak 

snažíme vypracovat upřesnění standardů a terminologie k distančním formám výuky. Máme 

také další dva projekty na téma akademické integrity v rámci distančních forem vzdělávání a 
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distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol. Lata doplnil, že NAÚ bude muset 

přehodnotit svůj pohled na distanční výuku, je dobře že na to jsou realizovány projekty CRP. 

Kopecký poznamenal, že již máme určitou představu, jak se bude v budoucnu do vzdělávání 

zapojovat on-line výuka, měly by tak být nějaké informace předány i fakultám, aby věděly, jak 

postupovat. Lata uvedl, že na OU bude on-line výuka určitě využívána i v budoucnu a 

informace budou v dohledné době podány.    

Papřok uvedl informace k hodnocení studijních opor. Již jednal s některými členy Rady 

ohledně hodnocení studijních opor a domluvil rozdělení, k němuž nebyly výhrady. Hodnocení 

bude probíhat podle toho, o jaký typ výstupu se bude jednat, bude předpřipraven hodnotící 

formulář, termín hodnocení bude až do zasedání RVH OU v září. 

Šumberová dále uvedla, že se objevila nestandardní podoba zkoušení u SZZ na PdF, jež jsou 

ze zákona komisionální. Dostali jsme podnět, že tomu tak ne vždycky je, studenti jsou zkoušení 

individuálně, což je v rozporu se zákonem i vnitřními předpisy. Je třeba prověřit, zda tato praxe 

není více rozšířena v rámci univerzity. Bude provedena kontrola a Rada v souvislosti s tímto 

pověřuje prorektora pro studium, aby ve spolupráci s proděkany pro studium připravil 

metodický materiál pro SZZ, aby se do budoucna zabránilo různým výkladům, jak může 

zkoušení v rámci SZZ probíhat. Kopecký podotknul, že i současný výklad by se musel vyložit 

velmi kreativně, ale bude lepší se tím zabývat a připravit metodický materiál. 

Šumberová sdělila, že každý SP již při své přípravě musí mít garanta, ten má mj. nárok i na 

příplatek za výkon funkce. Na FU se náhodně zjistilo, že proces jmenovaní garanta včetně 

finančního ocenění za tuto činnost nebyl dodržen. Rada pověřuje Papřoka provedením 

kontroly stávající praxe na fakultách a dodržování předpisů na OU. 

Diskuze: 

Malura: Stal jsme se členem vzdělávací komise NAÚ pro OV Filologie. Je nás 5 z různých 

univerzit. Diskutovalo se mimo jiné i tom, co v této chvíli znamená prezenční výuka, zda je to 

i on-line výuka přes MS Teams či jiné platformy. NAÚ plánuje k této problematice zaujmout 

stanovisko.  

Lata poděkoval všem za účast a práci pro RVH v rámci celého akademického roku. Dále uvedl, 

že termín dalšího zasedání bude 13. 9. 2021.  

 
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. 



 

5 

 

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: Radan Elischer  
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 – Pracovní skupina NMgr. SP Sociální práce 

 

Zpravodaj 
 
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
 

Externí hodnotitelé 
 
doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M 
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. 
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Příloha č. 2 - Projednané studijní programy  

     

Fakulta Studijní program Typ Forma Jazyk Závěr Kontrolní zpráva 

PdF Sociální práce NMgr. p, k Český 

RVH OU schvaluje pracovní 

skupinu pro posouzení žádosti o 

rozšíření akreditace navazujícího 

magisterského studijního 

programu Sociální práce o 

specializaci Sociální práce a 

kriminologie. Složení pracovní 

skupiny je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu. 

- 

FÚ Hudební umění Ph.D. p, k Český 

RVH OU schvaluje žádost o 

akreditaci doktorského studijního 

programu Hudební umění v 

prezenční a kombinované formě, 

s jazykem výuky českým. 

- 

 
 


