
 

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-2372/90-2018 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 15. ledna 2018 

 
Přítomni:  Lata, Jandačka, Honová, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Pánek, Závacká, 

Drozd, Labischová, Rossi, Antonín, Chytil 
 
Omluveni:   Madecká, Malura, Honová, Jandačka 
 
Hosté: Šumberová, Papřok, Živný, Hradecký, Dolný, Kočárek, Habiballa, 

Karlický, Šustek 
 
Zahájení zasedání: 15:00 hod. 
Konec zasedání:  17:10 hod. 
Jednání vedl:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH OU 
 
Rektor jako předseda Rady přivítal všechny zúčastněné členy a hosty a omluvil nepřítomné 
členy. Konstatoval, že je Rada způsobilá k usnášení a zahájil zasedání. Vzhledem k účasti 
dalších hostů na zasedání RVH OU byla změněna organizace bodů programu zasedání. 
 
Na úvod podala Šumberová informaci z NAÚ: Na základě konzultace s NAÚ ohledně řešení 

situace studentů stávajících studijních oborů, kterým končí akreditace v roce 2019, bude 

doporučeno garantům studijních programů, u kterých se nyní žádá o akreditaci, doplnit jako 

jeden ze studijních plánů specializace stávající studijní plán daného oboru, který spadá pod 

nově akreditovaný studijní program, a to čistě pro dostudování stávajících studentů. Nemusí 

se u tohoto plánu dodržet podmínka 50 % společných kreditů a ani se nemusí dokládat 

všechny formuláře (tj. sylaby předmětů ani personální zajištění). 

 

1. Projednání závěrů pracovních skupin RVH k akreditacím studijních programů 

PřF OU 

Předseda Rady vyzval Drozda, Rossi a Pánka, aby jako zpravodajové pracovních 

skupin Rady seznámili přítomné se stanovisky pracovních skupin k jednotlivým 

studijním programům. 

 

Biologie – bakalářský studijní program 

Drozd: hodnocení byla pozitivní, doporučující, výhrady pouze k popisu studijního 

programu. Bylo by dobré doplnit vysvětlení charakteristiky programu. Dále bylo 

doporučeno zahrnutí soft skills a praxe. Za pracovní skupinu je program 

doporučen je schválení. 

Dolný: Je pravda, že není zcela zřejmé, co je major a minor, což doplníme. 
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Biologie – magisterský studijní program 

Drozd: Hodnotitelé posuzují kladně. Jen doporučují zvážit začlenění praxe u 

biologie se specializací na biodiverzitu. Struktura a skladba předmětů je 

postavena moderně, dobře.  Za pracovní skupinu je program doporučen ke 

schválení. 

Kočárek: Praxe narazí na nedostatečné zázemí firem, které by mohly vzít naše 

studenty na praxi. 

 

Zasedání opustil Dolný. 

 

Fyzika – bakalářský studijní program 

Drozd: Hodnocení je pozitivní. Hodnotitelé doporučovali ke zvážení zařazení 

společného kurzu, kde by se studenti setkávali a vzájemně motivovali. Pro 

studenty bakalářského studia to však není nezbytné, pro navazující studium by to 

ale bylo vhodné. Za pracovní skupinu je program doporučen ke schválení. 

 

Chemie a analytická chemie 

Není přítomen garant. 

Drozd: Akreditační spis vykazoval velké známky formalismu. Posudky hodnotitelů 

jsou sice v konečném důsledku doporučující, ale upozorňují na velké množství 

nedostatků. Program je za pracovní skupinu doporučen s výhradou. Navrhuji, aby 

garant celý spis znovu prošel a aby se doplnily některé nedostatky. Především 

sebehodnotící zpráva. 

Papřok: Za Radu je možnost program schválit s výhradou a povinností doplnit 

požadované části, nebo zamítnout a vrátit předkladateli, který rozhodne o 

přepracování či zastavení. Další možnost je přerušit projednávání a požádat 

předkladatele o doplnění, úpravu či odstranění vad. 

 

Aplikovaná informatika – bakalářský studijní program 

Rossi: Obecně jsem z posudků oponentů nabyla dojmu, že materiály, které jsou 

dodávány, pro ně nejsou uživatelsky přívětivé. Akreditační spisy by bylo vhodné 

doplnit úvodním komentářem s vysvětlením koncepce studia obecně na univerzitě 

a konkrétně v daném studijním programu. Zejména v případech dvouoborového 

učitelství. V úvodu by měla být vysvětlena koncepce, co je fakultní základ, co 

znamená major a minor. Hodnotitel by tak měl jasnou představu o fungování 

programu.  

Rossi: K aplikované informatice byly posudky doporučující. Navrhují jen lépe 

popsat profil absolventa. Navrhují dále změnit uznávání kreditů za zahraniční 

stáže. 
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Hradecký: Uznávání kreditů za zahraniční stáže se určitě změní, bude je uznávat 

garant studijního programu. 

 

 

Matematika (CZ a EN) – bakalářský studijní program 

Rossi: Posudky byly doporučující, po stránce odborné bez připomínek. 

Připomínky pouze obecného charakteru. Například by bylo vhodné zpřesnit profil 

absolventa. 

  

Matematika (CZ a EN) – magisterský studijní program 

Rossi: Stanovisko pracovní skupiny je doporučující. Připomínky opět pouze 

ke zpřesnění a přehlednosti. Kladně hodnotili, že máme specializaci Fuzzy 

matematika v rámci studijního programu „Matematika“ a tím se OU odlišuje od 

ostatních vysokých škol.  

 

Geografie – bakalářský studijní program 

Není přítomen garant. 

Pánek: Velmi dobře hodnocený spis po stránce personálního zajištění a 

odbornosti. Připomínka byla pouze k absenci didaktiky, která však bude 

vyučována v navazujícím studiu. Hodnotitelé dále uvedli, že by bylo dobré 

zpracovat analýzu poptávky po těchto oborech. Za pracovní skupinu je program 

doporučen. 

Lata: Technicky by analýza pravděpodobně byla velmi obtížná.  

 

Sikorová: Poptávka po učitelích není členěna dle aprobací a nekalkuluje se zde 

s odlivem učitelů.  

 

Zasedání opustili Hradecký, Kočárek, Habiballa, Karlický, Šustek a Živný 

 

Diskuze:  

 

Drozd: V akreditačních spisech nejsou komentovány silné a slabé stránky.  

Kopecký: Rada by měla garantům doporučit, aby sebehodnotící zprávy 

dopracovaly o silná a slabá místa studijního programu. 

Rada s návrhem v následující diskusi konsensuálně souhlasila. 
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Hlasování:  

Následovalo hlasování o návrzích schválení žádostí o akreditaci studijních 

programů: 

 

Biologie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Biologie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Biologie – magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Biologie (Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Fyzika – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Fyzika (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Aplikovaná informatika – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 
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Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Aplikovaná informatika (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Matematika  – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Matematika (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Mathematics – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Mathematics (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Matematika  – magisterský studijní program. 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Matematika (Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Mathematics  – magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 
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Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Mathematics (Mgr.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Geografie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Geografie (Bc.). 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Následovalo hlasování o návrzích přerušení projednávání žádostí a požádání 

předkladatele o doplnění dle čl. 5 odst. 3 Akreditačního řádu OU: 

 

Chemie – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 8 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 3 

Návrh usnesení: RVH OU přerušuje projednávání žádosti o akreditaci studijního 

programu Chemie (Bc.). Žádost bude vrácena předkladateli k dopracování. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Analytická chemie – magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 8 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 3 

Návrh usnesení: RVH OU přerušuje projednávání žádosti o akreditaci studijního 

programu Analytická chemie (Mgr.). Žádost bude vrácena předkladateli k 

dopracování. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Garantům schválených studijních programů Rada dává ke zvážení zapracování 

dalších doporučení, která vyplývají především z posudků hodnotitelů. 

Pro dopracování žádostí, u kterých bylo projednávání přerušeno, Rada stanovila 

termín do 1. 2. 2018. 

 

2. Projednání návrhu Zprávy o vnitřním hodnocení 

 

Papřok: Zpráva o vnitřním hodnocení je ve finální verzi, již byly zapracovány 

finální připomínky. Zpráva bude členům Rady zaslána ke zhodnocení 

zapracovaných připomínek. Bude zaslána ve finální verzi i ve verzi srovnání změn 

původního a nového dokumentu. Členové Rady by případné připomínky k finální 

verzi měli zaslat nejpozději do 22. 1. 2018. 

 

Diskuze: 

 

Chytil: Jaká bude úloha vybraných členů RVH při hodnocení? 

Šumberová: V hodnocení bude uvedeno, do jaké míry se přibližujeme kvalitně 

řízené organizaci podle modelu EFQM. Výsledek hodnocení bude číslo, které 

následně za pět let řekne, jakým způsobem se jako instituce vyvíjíme. Hodnotit 

budete dle metodiky dané pro model EFQM. Zvolené členy bude individuálně 

kontaktovat Papřok. 

 

 

3. Různé 

 

 

Studentský zástupce v RVH OU: 

 

Lata: Studentská zástupkyně v Radě rezignovala ze svého členství. Nového zástupce 

musí navrhnout AS OU. 

 

Sestavení pracovní skupiny pro žádosti o akreditaci doktorských studijních programů 

Matematika a Mathematics: 

 

Rossi: Žádost o akreditaci doktorského studia matematika byla podána později, 

protože nebyla zcela jasná konečná podoba spisu. Pokud by to ale bylo možné, bylo 

by vhodné, aby se na Národní akreditační úřad zasílala jako celek. 
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Hlasování: 

 

Následovalo hlasování o návrhu složení pracovní skupiny. Hodnotitelé by byli shodní 

s původní pracovní skupinou pro bakalářský a magisterský studijní program. Tedy 

prof. Janyška a prof. Horová, případně prof. Bělohlávek. 

 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: Navrhované složení pracovní skupiny RVH OU se schvaluje. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato 

 

Příští zasedání RVH OU se bude konat v pondělí 12. února 2018 od 15 hodin v zasedací 

místnosti rektorátu. 
 
Zapsala: Anna Štarhová 
Verifikovala: 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: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 

studentský zástupce v RVHOU za AS OU: Denisa Madecká, DiS. 

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: doc. Mgr. Robert Antonín, 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 VR OU: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: prof. PaeDr. Oldřich Chytil, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. 

člen RVH OU za rektora OU: prof. RNDr. Olga Rossi, Dr.Sc. 

Portál OU 

 


