Č. j.: OU-94272/90-2019
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 14. října 2019
Přítomni:

Lata, Špunda, Petrucijová, Malura, Plevová,
Labischová, Sibinský, Kopecký, Kladiwa, Pánek

Omluveni:

Sikorová, Jandačka, Chytil

Hosté:

Šumberová, Papřok

Zahájení zasedání:
Konec zasedání:
Jednání vedl:

15:00
16:30
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH

Drozd,

Skýpala,

Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na společném
zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy a uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení. Oznámil
nutnost zařazení jednoho dodatečného bodu „Projednání změn v akreditovaných programech
Filozofické fakulty. Členové k jeho zařazení neměli výhrady.
1. Projednání změn v akreditovaných programech Filozofické fakulty
Malura byl na minulém zasedání pověřen posouzením změny garanta v navazujícím
magisterském studijním programu Španělská filologie. Novým garantem je Chalupa
(předchozí garant Drozdowicz ukončil pracovní poměr na OU). Malura seznámil Radu se
svými závěry a oznámil, že nový garant habilitoval v oboru Obecné dějiny. Aktivní publikační
činnost má však v oblasti historie i filologie.
Šumberová: Rada musí pečlivě zvážit, zda nový garant naplňuje celonárodní i univerzitní
standardy studijních programů. Podle těchto standardů musí mít garant habilitaci nebo
jmenovací řízení v oboru, který odpovídá oblasti vzdělávání, ve které se uskutečňuje dotčený
studijní program.
Kopecký: Praxe hodnotitelů NAÚ VŠ je taková, že příbuzné obory nebývají posuzovány jako
problém.
Malura: Při akreditaci v Praze byl obdobný případ vyhodnocen jako bezproblémový.
Lata: Garant jako takový se z hlediska publikačních výstupů jeví dobře. Nicméně bylo by
vhodné kontaktovat katedru, zda nemají garanta, který by lépe odpovídal z hlediska
požadovaného oboru habilitace. Popřípadě by bylo vhodné ověřit na NAÚ k jaké praxi se
přiklánějí oni.
Plevová: Měla by se zohlednit doba, ve které habilitace probíhala. Bylo to v 90. letech a za
jiných podmínek – viz oblasti vzdělávání.
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Kopecký: Měli bychom vznést dotaz na kancelář NAÚ.
Lata: Budeme tedy kontaktovat vedoucího dotčené katedry a vzneseme dotaz na NAÚ. Poté
se k otázce změny garanta u Španělské filologie opět vrátíme.
2. Žádost o akreditaci studijního programu Přírodovědecké fakulty OU
PřF OU žádá o schválení programových akreditací Politická a kulturní geografie (NMgr.,
prezenční) a Aplikovaný fyzika (Ph.D.). Byl přednesen návrh zpravodajů a externích
hodnotitelů.
Politická a kulturní geografie (NMgr.) – složení pracovní skupiny
Zpravodaj: Pánek
Hodnotitelé:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D. – UK
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. – UK
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 10
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje pracovní skupinu pro hodnocení studijního
programu (příloha č. 1 zápisu).
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Aplikovaný fyzika (Ph.D.) – složení pracovní skupiny
Zpravodaj: Drozd
Hodnotitelé:
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc.
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 10
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje pracovní skupinu pro hodnocení studijního
programu.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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3. Informace k průběhu úprav spisů studijních programů projednávaných na
zasedání RVH OU v září
Na jednání dorazila Petrucijová.
Na základě výsledků usnesení Rady z minulého zasedání ke studijním programům LF OU
byli pověření původní zpravodajové (Petrucijová, Chytil) k následné kontrole zapracování
připomínek do spisů. Spisy jsou v současné době postupně zasílány.
Petrucijová: Mé spisy již všechny dorazily a změny jsou řádně zapracovány. Po obdržení
souhlasného stanoviska regulátora může být vydáno usnesení o akreditaci.
4. Informace o stavu hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu
Lékařské fakulty OU – Všeobecné lékařství
Děkan LF OU zaslal žádost o projednání akreditace studijního programu Všeobecné
lékařství (Mgr.) 1. října. Stávající akreditace studijního oboru Všeobecné lékařství končí 31.
května a již do ní nelze přijímat studenty (i s ohledem na zahájené správní řízení o omezení
této akreditace). Do obdržení nové akreditace nemůže být přijímací řízení otevřeno. Na
základě hlasování per rollam Rada schválila zpravodaje a dva externí hodnotitele. Proběhla
formální kontrola spisu a byly LF zaslány připomínky, které LF postupně zapracovává.
Aktuálně probíhá hodnocení ze strany externích hodnotitelů.
Lata: Již jsme obdrželi posudek prvního hodnotitele. Posudek druhého hodnotitele
očekáváme do 24. 10. 2019. Je nutné ještě počkat na vyjádření regulátora, kterým je
Ministerstvo zdravotnictví (žádost LF zaslala 1. října) a bez kterého NAÚ VŠ nemůže začít se
správním řízením. Vzhledem k pozdnímu odevzdání spisu ze strany LF (ve vztahu
k přijímacímu řízení) a z toho vyplývající časové tísni bych rád požádala Radu o případné
mimořádné zasedání Rady a to v případě, že budou k dispozici oba posudky a upravený
akreditační spis. Navrhuji, aby se Rada sešla 31. 10. 2019 v 15:00.
5. Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení OU
Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení byl dokončen a již byl i předložen Vědecké Radě OU
k připomínkování. Ze strany Vědecké rady zazněla připomínka k možnosti uvedení
podrobných informací o kontrolních zprávách u jednotlivých studijních programů. Ze strany
členů Rady nebyly žádné připomínky zaslány.
Petrucijová: Informace o kontrolních zprávách doporučuji dodat v agregované podobě – tj.
kolik jich bylo nařízeno a v jakém procentu případů.
Šumberová: Bude zapracováno.
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Na základě výše uvedených informací vyzval předseda Rady ke hlasování:
Schválení dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje dodatek zprávy o vnitřním hodnocení. Před
jejím předáním AS OU bude doplněna informace o udělených kontrolních zprávách.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
6. Různé
Šumberová informovala o aktuálním stavu evaluace výuky studentů. Byly celkem dvě vlny,
ve druhé bylo deaktivováno vyskakovací okno na Portálu, které nemizelo ani v případě, že
student evaluaci vyplnil – byly na to stížnosti ze strany studentů, a tím razantně klesl počet
respondentů. Nyní jsou připravovány úpravy, které zajistí zmizení vyskakovacího okna
studentům, kteří již evaluovali, ale bude přitom zachována absolutní anonymita (bude řešeno
stejným způsobem jako v případě elektronických voleb do senátu). Nad podobou otázek je
naplánována další schůzka pracovní skupiny.
Kopecký: Rád bych, aby se toto téma následně opět otevřelo také na RVH OU.
Malura: Měli bychom si dát velký pozor, aby nám nemizely slovní komentáře.
Drozd: Měla by vzniknout mobilní aplikace.
Šumberová: Na to aktuálně nemáme lidské zdroje na IT.
Lata: Pokud máte k evaluaci jakékoli připomínky, zašlete je e-mailem.

Kopecký: Jaká je aktuální situace s antiplagiátorským systémem?
Šumberová: Aktuálně čekáme na výsledek analýzy systému z Mendelovy univerzity ohledně
nejvhodnějšího antiplagiátorského softwaru. Zároveň s dalšími sedmi univerzitami
připravujeme projekt CRP na etiku akademického psaní, kde by měly být náklady na roční
zkušební licenci vybraného softwaru.
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Drozd: V otázce doktorské školy jsme měli schůzku s předsedy oborových rad. Mám v plánu
předložit RVH OU návrh vyučovaných předmětů. Budou prozatím řazeny jako povinně
volitelné.

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: 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
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