Č. j.: OU-92239/90-2020

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 14. prosince 2020
Přítomni: Lata, Kopecký, Špunda, Kladiwa, Labischová, Malura, Skýpala, Sikorová, Sibinský,
Drozd, Pánek, Chytil, Zahradník
Omluveni: Petrucijová, Plevová
Hosté: Papřok, Šumberová, Elischer
Hosté online: Ševčík, Maďar, Závacká, Zářický
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 17:00
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu PřF OU
2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU
3. Aktuální stav žádosti o akreditaci magisterského studijního programu
Všeobecné lékařství
4. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PřF OU
5. Určování profilů studijních programů OU (akademický/profesní)
6. Zprávy o průběhu přijímacího řízení 2020/2021
7. Různé
Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity, kteří
byli kvůli epidemiologické situaci z preventivních důvodů přítomni online přes MS Teams.
Prohlásil, že je Rada způsobilá k usnášení. Předseda představil nového člena RVH OU za AS
OU doc. Mgr. Davida Zahradníka, Ph.D. Nahradí Jandačku, který se stal děkanem PdF OU.
V RVH OU bude pokrývat oblasti vzdělávání, které měl původně na starost Jandačka. Další
změnou je, že se z Kopeckého po schválení AS OU stal místopředseda RVH OU.
Zahradník opustil zasedání.
1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu PřF OU
PřF OU žádala o akreditaci doktorského studijního programu Biologie; zpravodaj: Špunda,
hodnotitelé: Doležal a Kratochvíl.
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Špunda přednesl stanovisko pracovní skupiny na doporučení studijního programu k akreditaci.
Zmínil některá doporučení externích hodnotitelů.
Kladiwa: Nesouhlasím s výtkou hodnotitele, která směřovala k vyššímu hodnocení GAČR.
Ševčík: Nepovažuji to za zásadní výtku. Účast na mezinárodním projektu je nepovinný
předmět a jde jen o kredity navíc.
Zástupce PřF OU opustil zasedání.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování (hlasování
proběhlo po odchodu zástupců fakult po bodu č. 3):
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského
studijního programu Biologie v prezenční formě, s jazykem výuky českým.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU
Radě pro vnitřní hodnocení byly zaslány požadované dokumenty k žádostem o akreditace
bakalářských studijních programů Fisioterapia v italském jazyce s realizací v Itálii a Švýcarsku.
Nyní již nic nebrání udělení akreditace. Všichni zapojení akademičtí pracovníci jsou
zaměstnanci OU. Otázkou je délka jejího udělení s přihlédnutím k tomu, že tyto studijní
programy jsou takto realizovány nově. Nutná bude také kontrolní zpráva, která bude obsahovat
informace o pracovních smlouvách zapojených osob. NAÚ VŠ je v tomto případě potřeba
doručit nejen standardní formulář v rámci informační povinnosti, ale navíc také kompletní
akreditační spisy, a to do 150 dnů před zahájením realizace studijního programu.
Šumberová: Z daňového hlediska je důležitým krokem taktéž registrace OU u místních
ministerstev. Další důležitou otázkou je nostrifikace vzdělání akademických pracovníků. Ta je
možná v obdobném režimu, jak je tomu u studentů. Bude tedy platná jen pro OU. Jiná situace
je u garantů, tam musí proběhnout standardním způsobem.
LF OU dále žádala o akreditaci doktorského studijního programu Chirurgické obory; zpravodaj:
Lata, hodnotitelé: Kaška a Neoral.
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Lata přednesl stanovisko pracovní skupiny na doporučení studijního programu k akreditaci.
Oba hodnotitelé se shodují ve svých závěrech a program doporučují k akreditaci. Do budoucna
doporučují klást větší důraz na provázanost klinických praxí a zvýšení podílu disertačních prací
na patofyziologii.
Závacká: Doporučení akceptujeme a jsou reálná.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování (hlasování
proběhlo po odchodu zástupců fakult po bodu č. 3):
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského
studijního programu Chirurgické obory v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky
českým.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci bakalářského
studijního programu Fisioterapia v prezenční formě, s jazykem výuky italským, s realizací
v Itálii, pro akreditaci na 5 let. Akreditace je udělena na kratší dobu zejména s ohledem na fakt,
že se akreditace této formy uskutečňování studijního programu Lékařské fakulty uděluje
poprvé. Rada pro vnitřní hodnocení požaduje nejpozději 30 dnů před zahájením
uskutečňování studijního programu předložení kontrolní zprávy obsahující pracovní smlouvy
všech osob zapojených do studijního programu. Zahájením uskutečňování studijního
programu se rozumí zahájení výuky.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci bakalářského
studijního programu Fisioterapia v prezenční formě, s jazykem výuky italským, s realizací ve
Švýcarsku, pro akreditaci na 5 let. Akreditace je udělena na kratší dobu zejména s ohledem
na fakt, že se akreditace této formy uskutečňování studijního programu Lékařské fakulty
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uděluje poprvé. Rada pro vnitřní hodnocení požaduje nejpozději 30 dnů před zahájením
uskutečňování studijního programu předložení kontrolní zprávy obsahující pracovní smlouvy
všech osob zapojených do studijního programu. Zahájením uskutečňování studijního
programu se rozumí zahájení výuky.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
3. Aktuální stav žádosti o akreditaci magisterského studijního programu
Všeobecné lékařství
Lata informoval o tom, že v lednu na RVH OU dorazí finální verze spisu Všeobecného
lékařství. Dnes dostanou členové RVH OU předběžné informace o vývoji situace a aktuálním
stavu spisu. Zástupci LF OU také shrnou změny, se kterými bude spis v lednu předložen.
Závacká členy Rady seznámila se změnami, které se týkaly především personálního zajištění
programu a plánovaných habilitací. Podařilo se obsadit internu, rehabilitaci, radiodiagnostiku
a další. Ve všech oblastech proběhly výrazné změny, které posílily jednotlivé obory. Lékařská
genetika a soudní lékařství je aktuálně vypsáno. S výběrovými řízeními je počítáno i v roce
2021.
Dále budou zavedeny nové nepovinné předměty a budou zavedeny nové orgány ve formě
supervize ze strany jiných kamenných univerzit. Ve FNO vzniká smlouva o podpoře mladých
výzkumných týmů a ze strany LF bude vyšší podpora doktorandů ke vědě (společný stipendijní
program na podporu zahraničních stipendijních stáží). Zmíněny byly projekty LERCO,
minimálně jedno téma bude přednášeno v angličtině. Radě bude v lednu předložen akreditační
spis a také vyjádření k jednotlivým připomínkám hodnotící komise i zpravodaje NAÚ VŠ.
Maďar doplnil, že LF OU připravuje nový kariérní řád, jenž zamezí tomu, aby podobná situace
kdykoli v budoucnosti znovu nastala.
Kopecký shrnul činnost pracovní skupiny, která se nyní schází každý týden. Informace o tom,
co bylo dosaženo, jsou zveřejněny i na webu OU.
Lata všem poděkoval za jejich práci.
Zástupci LF OU opustili zasedání.
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4. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PřF OU
PřF OU zaslala akreditační spis navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná
informatika, zpravodajem je navržen Pánek, externí hodnotitelé jsou přílohou č. 2 zápisu.
Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování:
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovní skupiny pro žádost
PřF OU o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika
v prezenční a kombinované formě studia. Složení pracovní skupiny je přílohou č. 2 zápisu.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
5. Určování profilů studijních programů OU (akademický/profesní)
Na minulých zasedáních bylo projednáváno téma nízké míry užívání profesních studijních
programů. Členové Rady opět zaslali své podněty k tomuto tématu.
Kopecký: Diskuzi musíme rozdělit na dvě části. První částí je diskuze nad samotnými
požadavky v rámci profesních studijních programů. Druhou částí je profesní profil studijních
programů ve vztahu k současným studijním programům.
Proběhla diskuze nad první částí. Rada upravila materiál, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové Rady, bude materiál do Vánoc 2020
možno dále připomínkovat. V lednu 2021 bude předložen kolegiu rektora. Rada bere na
vědomí fakt, že NAÚ VŠ plánuje upřesňovat požadavky na profesní studijní programy.
Ve vztahu ke druhé části se Rada shodla, že prvním krokem je zaměření se na praktickou
výuku. Rada by se měla zaměřit také na hodnocení její kvality. Toto téma bude programem
jarních zasedání.
6. Zprávy o průběhu přijímacího řízení 2020/2021
Zářický prezentoval zprávy fakult o průběhu přijímacích řízení v roce 2020/2021.
Rada bere tyto zprávy na vědomí.
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7. Různé
Byla prezentována rozhodnutí o akreditaci, která byla OU doručena v posledním měsíci. Jedná
se o studijní programy PdF a FU, které jsou realizovány ve spolupráci s VŠB–TUO. NAÚ VŠ
ve svých usneseních uvedl, že bude po OU (hlavní žadatelce) v rámci kontrolních zpráv
požadovat tvůrčí činnost také v oblastech vzdělávání, které při realizaci studijního programu
pokrývá VŠB–TUO. Otázkou je dopad tohoto rozhodnutí do budoucna. Obdobné problémy
jsou aktuálním tématem i na ostatních vysokých školách.
Kladiwa poděkoval OU za skvělou podporu on-line výuky. Podpora na takové úrovni není na
ostatních vysokých školách standardem. Doufá, že on-line výuka bude doplňkem standardní
výuky i po skončení současné epidemiologické situace.
Předseda všem poděkoval za účast a práci v roce 2020, popřál hodně zdaru a zdraví a uvedl,
že další zasedání RVH OU proběhne 11. 1. 2021.
ROZDĚLOVNÍK:
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, 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. 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
Zapsala: Anna Štarhová
Verifikoval: Jan Lata
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

PřF

LF

LF

LF

Biologie

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Chirurgické obory

Typ

Ph.D.

Bc.

Bc.

Ph.D.

Forma

p

p

p

p, k

Jazyk

Závěr

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu Biologie v prezenční formě, s
jazykem výuky českým.

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
bakalářského studijního programu
Fisioterapia v prezenční formě, s
jazykem výuky italským, s
Italský
realizací v Itálii, pro akreditaci na
(Itálie)
5 let. Akreditace je udělena na
kratší dobu zejména s ohledem na
fakt, že se akreditace této formy
uskutečňování
studijního
programu
Lékařské
fakulty
uděluje poprvé.
Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
bakalářského studijního programu
Fisioterapia v prezenční formě, s
jazykem výuky italským, s
Italský
realizací ve Švýcarsku, pro
(Švýcarsko) akreditaci na 5 let. Akreditace je
udělena na kratší dobu zejména s
ohledem na fakt, že se akreditace
této
formy
uskutečňování
studijního programu Lékařské
fakulty uděluje poprvé.

Kontrolní zpráva

Rada pro vnitřní hodnocení
požaduje nejpozději 30 dnů před
zahájením
uskutečňování
studijního programu předložení
kontrolní
zprávy
obsahující
pracovní smlouvy všech osob
zapojených
do
studijního
programu.
Zahájením
uskutečňování studijního programu
se rozumí zahájení výuky.

Rada pro vnitřní hodnocení
požaduje nejpozději 30 dnů před
zahájením
uskutečňování
studijního programu předložení
kontrolní
zprávy
obsahující
pracovní smlouvy všech osob
zapojených
do
studijního
programu.
Zahájením
uskutečňování studijního programu
se rozumí zahájení výuky.

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu
Chirurgické obory v prezenční a
kombinované formě, s jazykem
výuky českým.

český
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PřF

Aplikovaná
informatika

NMgr.

p, k

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje
složení
pracovní
skupiny pro žádost PřF OU o
akreditaci
navazujícího
magisterského
studijního programu Aplikovaná informatika
v prezenční a kombinované formě
studia. Složení pracovní skupiny
je přílohou č. 2 zápisu.

český
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Příloha č. 2 – Pracovní skupiny pro žádosti o akreditace studijních programů

Aplikovaná informatika, NMgr.
Zpravodaj:
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Externí hodnotitelé:

- prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. – UTB
- prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. – MUNI
- doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D. – SLU Opava
- doc. Ing. Jiří David, Ph.D. – VŠB–TUO
- doc. Ing. Tomáš Brandejský, Dr. – UPCE
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Příloha č. 3 – Požadavky na profesní studijní programy

Profesní studijní programy a jejich požadavky
Předpisy a dokumenty:
-

ČR
- Nařízení vlády č. 274/2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství
MŠMT - Rámcové požadavky na SP – regulovaná povolání pedagogických pracovníků
- Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokého školství od roku 2021
MZČR
- Vyhláška č. 39/2005 minimální požadavky na SP nelékařská zdravotnická povolání
NAÚ VŠ
- Doporučené postupy pro přípravu SP
- Pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci SP A-D
OU
- Pravidla pro tvorbu studijních plánů
- Standardy kvality studijních programů

Tvůrčí činnost obecně (vždy s ohledem na danou oblast):
-

-

vědecké výstupy (publikace evidované v databázích WOS a SCOPUS);
aplikované výstupy – učebnice s doložkou MŠMT, přednášková činnost, příspěvky ve
sbornících a na konferencích (případně soutěže), učební texty, studijní opory, technologie,
patenty, databáze, slovníky, certifikované metodiky, výzkumné zprávy, umělecké výstupy,
kurátorská činnost, klinicky doporučené postupy, Evidence based practice;
edukační činnost (v rámci 3. role);

Garant:
-

-

publikační/umělecká činnost (za posledních 5 let) – důležitá je délka, zastávaná pozice,
kompetence;
otázkou u praxe za posledních 5 let je kolize s nutností plného úvazku na VŠ (s ohledem na
kumulaci úvazků u zdravotnických SP);
praxe v daném oboru – vždy by měla být uvedena praktická zkušenost garanta z daného oboru
(bez omezení období) – např. i posudková činnost, aprobace, specializační kurzy, licence, další
sebevzdělávání;
výhodou je zapojení do rozvojových projektů a zapojení do smluvního výzkumu;

Požadavky na další osoby:
-

musí být přiměřeně zajištěno zastoupení odborníků z praxe, kteří se podílejí na výuce (musí být
uvedena tvůrčí či profesní činnost – 5 výstupů za 5 let);
u osob negarantujících předměty PZ/ZT není nutný plný úvazek, u garantů ano;
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