Č. j.: OU-82836/90-2018
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 15. října 2018
Přítomni:

Lata, Jandačka, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Závacká, Labischová,
Pánek, Malura, Drozd, Skýpala, Zářický, Volná

Omluveni:

Chytil, Plevová

Hosté:

Šumberová, Papřok, Hradecký, Rumpel, Špunda, Kurasová

Zahájení zasedání:
Konec zasedání:
Jednání vedl:

15:00 hod.
18:15 hod.
Lata, Jandačka (1. bod)

Místopředseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na
společném zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a uvedl, že je Rada
způsobilá k usnášení. Přivítal nové členy Rady doc. Volnou, která převzala funkci po prof.
Rossi. Prof. Zářický převzal funkci za děkana Antonína.

1. Projednání žádosti o akreditaci studijních programu Přírodovědecké fakulty OU
- Ekonomická geografie a regionální rozvoj
- Fyzika
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity byla Radě pro vnitřní hodnocení doručena
žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Ekonomická geografie a
regionální rozvoj v prezenční i kombinované formě studia. Zpravodajem pro tento studijní
program byl určen Pánek. Byli navrženi hodnotitelé Sýkora a Blažek. Garantem předkládaného
programu je Rumpel. Pánek představil pozitivní doporučující hodnocení hodnotitelů. Jako
slabiny označil věkové složení personálního zabezpečení programu a doporučil zaměřit se na
udržitelný rozvoj katedry. U kombinované formy programu hodnotitelé doporučují se orientovat
na tvorbu učebních podpor. Celkové doporučení hodnotitelů je „bez výhrad“. Hradecký žádá
další habilitaci na katedře (Ženka, Slach).
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity byla Radě pro vnitřní hodnocení doručena
žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Fyzika v prezenční formě studia.
Zpravodajem pro tento studijní program byl určen Drozd. Byli navrženi hodnotitelé Kalus
a Malijevský. Garantem předkládaného programu je Špunda, formálně žádost zpracovala
tajemnice katedry Kurasová. Hodnotitelé měli tyto výhrady: nejsou jasné některé výstupy
učení; v oblasti programování není jasné uplatnění studentů (doporučují se stáže), Chyby
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v personální oblasti – již napraveno, špatně přetáhnuto ze Stagu. Drozd vyzdvihl získaný počet
GAČR projektů (4) na tak malou katedru. Pochválil katedru za počty publikační činnosti
a celkové nastartování katedry za poslední 1,5 roku. Hradecký žádá o posílení počtu habilitací
na katedře.
U obou diskuzí nad žádostmi o akreditace programů byl přítomen děkan Hradecký.
Dotaz:
Kopecký: Garanti předmětů profilující základu jsou na DPČ/DPP?
Špunda: Doc. Urban je dlouhodobě spolupracující osoba s katedrou, doc. Moško buďto přejde
na úvazek, nebo se garance přesune na jinou osobu.

Hlasování:
Ekonomická geografie a regionální rozvoj – navazující magisterský studijní
program, prezenční
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Ekonomická geografie a regionální rozvoj (NMgr.), prezenční, s doporučením
zvážení zapracování připomínek uvedených ve výstupech hodnocení programu.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Ekonomická geografie a regionální rozvoj – navazující magisterský studijní
program, kombinovaný
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU zastavuje žádost o akreditaci studijního programu
Ekonomická geografie a regionální rozvoj (NMgr.), kombinované. Rada pro vnitřní
hodnocení požaduje zaslání přehledu studijního plánu kombinované formy studia
s vyznačením předmětů, u kterých je realizována kombinovaná či distanční forma
výuky. Pro tyto předměty vyžaduje vyznačit, zda jsou pokryty studijními oporami.
Důvodem je kontrola naplnění minimálních požadavků na studijní opory
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kombinovaných studijních programů. Program bude zařazen na příští zasedání
Rady pro vnitřní hodnocení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Fyzika – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Fyzika
(NMgr.), s doporučením zvážení zapracování připomínek uvedených ve výstupech
hodnocení programu.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

2. Projednání 1. části žádosti o akreditace studijních programů v rámci institucionální
akreditace
Zpravodaj doc. Labischová:
Bez výhrad mimo české a čs. dějiny viz níže.
České a československé dějiny – doporučuje více publikovat v zahraničí
Hospodářské a sociální dějiny
Kulturní dějiny
Tyto 3 programy zamýšlí FF sloučit do jednoho. Vzhledem k danému RVH doporučuje
pozastavit žádost o získání akreditace. Bude se čekat na oficiální písemný návrh děkana FF
na sloučení daných programů do jednoho. Kopecký upozorňuje, že nově vzniklý program bude
muset projít celým kolečkem schvalování – vědeckou radou a senátem FF, VR FF zasedne
30. 10. 2018. Poté teprve může nově vzniklý program být hodnocen externími hodnotiteli.
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny
Historie
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
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Pedagogika
Učitelství pro SŠ
Navrhované délky akreditací a kontrolních zpráv viz hlasování.
Zpravodaj prof. Malura:
Bez výhrad mimo vyznačené.
Anglická a americká literatura
Anglická filologie – Bc.
Anglická filologie – NMgr.
Anglický jazyk
English and American literature
English Language
English Philology – Bc.
English Philology – NMgr.
Historie
Německá filologie – Bc.
Německá filologie – NMgr.
Německá filologie – Ph.D.
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – doporučeno RVH žádost o akreditaci
stáhnout. Garant programu má 2 úvazky na 2 různých univerzitách.
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Navrhované délky akreditací a kontrolních zpráv viz hlasování.

Zpravodaj dr. Sikorová:
Základy společenských věd
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
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Učitelství pro MŠ (jednooborové)
Učitelství pro 1. stupeň
Učitelství pro ZŠ
U posledních 3 programů navrhuje personální rozvoj klíčových pracovníků.
Navrhované délky akreditací a kontrolních zpráv viz hlasování.

Zpravodaj prof. Pánek:
Výhrady k personálnímu zabezpečení, tvůrčí činnosti garantů programu, liší se výkony
jednotlivých garantů programů.
Didaktika dějepisu
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport
Kinantropologie
Navrhované délky akreditací a kontrolních zpráv viz hlasování.

Zpravodaj doc. Sibinský:
Bez výhrad.
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání
Navrhované délky akreditací a kontrolních zpráv viz hlasování.

Zpravodaj dr. Závacká:
Bez výhrad.
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Zdravotně-sociální péče
Španělská filologie
Španělská filologie
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Navrhované délky akreditací a kontrolních zpráv viz hlasování.
Hlasování:
Historie – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Historie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 let.
Akreditace bude udělena včetně oprávnění konat rigorózní řízení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské
dějiny – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské
dějiny – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 let.
Akreditace bude udělena včetně oprávnění konat rigorózní řízení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
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Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro
akreditaci na 10 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Pedagogika – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Pedagogika – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Učitelství pro střední školy – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Učitelství pro střední školy – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci
na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení, tvůrčí a
publikační činnost. Akreditace bude udělena včetně oprávnění konat rigorózní
řízení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Historie – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
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Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Historie – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Německá filologie – bakalářský studijní program, prezenční, kombinovaný
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Německá filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, pro akreditaci na
10 let.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s
kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro
první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s
kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány všechny
ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

Německá filologie – navazující magisterský studijní program, prezenční,
kombinovaný
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Německá filologie – navazující magisterský studijní program, kombinovaný, pro
akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení.
Akreditace bude udělena včetně oprávnění konat rigorózní řízení.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s
kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro
první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
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Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s
kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány všechny
ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Německá filologie – doktorský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Německá filologie – doktorský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ po 4
letech zaměřenou na personální zabezpečení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro
akreditaci na 10 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Základy společenských věd – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Základy společenských věd – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

9

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní
program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 1
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro
akreditaci na 10 let s KZ po 5 letech zaměřenou na tvůrčí a publikační činnost.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Učitelství pro mateřské školy – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Učitelství pro mateřské školy – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let
s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení a rozvoj.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Učitelství pro 1. stupeň základních škol – magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Učitelství pro 1. stupeň základních škol – magisterský studijní program, pro
akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení a
rozvoj.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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Učitelství pro 2. stupeň základních škol – navazující magisterský studijní
program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – navazující magisterský studijní program,
pro akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení a
rozvoj. Akreditace bude udělena včetně oprávnění konat rigorózní řízení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Zdravotně-sociální péče – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Zdravotně-sociální péče – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Zdravotně sociální péče a rehabilitace – navazující magisterský studijní
program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Zdravotně sociální péče a rehabilitace – navazující magisterský studijní program,
pro akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení,
tvůrčí a publikační činnost a internacionalizaci.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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Španělská filologie – bakalářský studijní program, prezenční, kombinovaný
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Španělská filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, pro akreditaci na
10 let. Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní
zprávy obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s
kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro
první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s
kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány všechny
ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Španělská filologie – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Španělská filologie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10
let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro
akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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Didaktika dějepisu – doktorský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Didaktika dějepisu – doktorský studijní program, pro akreditaci na 5 let.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání –
bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – bakalářský
studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ po 5 letech zaměřenou na personální
zabezpečení a grantovou činnost.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Matematika se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský studijní program, pro
akreditaci na 10 let s KZ po 5 letech zaměřenou na personální zabezpečení a
grantovou činnost.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro
akreditaci na 10 let s KZ po 5 letech zaměřenou na personální zabezpečení a
grantovou činnost.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Tělesná výchova a sport – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Tělesná výchova a sport – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let
s KZ po 5 letech zaměřenou na personální zabezpečení a grantovou činnost.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Kinantropologie – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Kinantropologie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 let
s KZ po 5 letech zaměřenou na personální zabezpečení a grantovou činnost.
Akreditace bude udělena včetně oprávnění konat rigorózní řízení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
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Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro
akreditaci na 10 let s KZ po 5 letech zaměřenou na personální zabezpečení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Výtvarná výchova pro stření školy a základní umělecké školy se zaměřením
na vzdělávání – bakalářský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu
Výtvarná výchova pro stření školy a základní umělecké školy se zaměřením na
vzdělávání – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ po 5 letech
zaměřenou na personální zabezpečení.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
3. Projednání návrhu metodického materiálu pro tvorbu studijních opor kombinované
formy studijních programů
Šumberová představila metodický materiál pro tvorbu studijních Opor. NAÚ nedoporučuje
používat jednotný styl či podobnost s jinými VVŠ. Naopak doporučuje tvorbu průvodce
akreditacemi: on-line prezentace (např. MOODLE – toto již OU má a dlouhodobě využívá –
vhodné nejen pro kombinovanou formu studia, ale možno použít i pro prezenční formu). Do
tohoto rozhraní by měli mít přístup také hodnotitelé programů. Dokument bude zaslán členům
RVH a projednán na příštím zasedání.
Na příští rok chystá CIT propojení databází Moodle a Stag.

15

4. Různé
Labischová, Sikorová navrhují sjednocení přísnosti v přístupu hodnocení hodnotitelů u všech
programů.
Lata: Sjednocovat hodnocení je úkolem RVH, stejně jako Rada NAÚ sjednocuje hodnocení
svých hodnotících skupin.
Příští termín zasedání Rady je stanoven na 29. 10. 2018,14:00.
Zapsala: Karina Dráberová
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: Mgr. Jiří Skýpala
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. 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 VR OU: prof. PhDr. Aleš Zářický, 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: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Portál OU
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta

Studijní program

Typ

Forma

Závěr

Kontrolní zpráva

-

PřF

Ekonomická geografie
a regionální rozvoj

NMgr.

p

PřF

Ekonomická geografie
a regionální rozvoj

NMgr.

k

Schváleno,
doporučení
zapracovat
některé
připomínky
pracovní
skupiny
Žádost
zastavena a
bylo
vyžádáno
doplnění
přehledové
tabulky o
studijním
plánu a
studijní
opory.
Zařazeno na
další
zasedání
RVH

-

PřF

Fyzika

NMgr.

p

Schváleno,
doporučení
zapracovat
některé
připomínky
pracovní
skupiny

FF

Historie

NMgr.

p

Schváleno
na 10 let

-

FF

Středoevropská
historická studia se
zaměřením na české,
polské a slovenské
dějiny

NMgr.

p

Schváleno
na 10 let

-

PdF

Hudební výchova se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

p

Schváleno
na 10 let

-

PdF

Pedagogika

Bc.

p

PdF

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

p

Schváleno
na 10 let
Schváleno
na 10 let s
KZ

FF

Historie

Bc.

p

Schváleno
na 10 let
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KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení, tvůrčí a publikační činnost.
-

FF

Německá filologie

Bc.

Schváleno
na 10 let s
KZ

p,k

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2019 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány pro první ročník studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2020 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány všechny ročníky studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.

KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2019 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány pro první ročník studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2020 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány všechny ročníky studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.

FF

Německá filologie

NMgr.

p,k

FF

Německá filologie

Ph.D.

p

Schváleno
na 10 let s
KZ
Schváleno
na 10 let s
KZ

PdF

Sbormistrovství se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

p

Schváleno
na 10 let

-

PdF

Základy společenských
věd

Bc.

p

Schváleno
na 10 let

-
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KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení.

PdF

Občanská výchova se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

p

PdF

Učitelství pro mateřské
školy

Bc.

p

PdF

Učitelství pro 1. stupeň
základních škol

Mgr.

p

PdF

Učitelství pro 2. stupeň
základních škol

NMgr.

p

Schváleno
na 10 let s
KZ
Schváleno
na 10 let s
KZ
Schváleno
na 10 let s
KZ
Schváleno
na 10 let s
KZ

FSS

Zdravotně-sociální
péče

Bc.

p

Schváleno
na 10 let

-

Schváleno
na 10 let s
KZ

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2019 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány pro první ročník studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2020 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány všechny ročníky studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.

FSS

Zdravotně sociální péče
a rehabilitace
NMgr.

k
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KZ do 31.10.2023, zaměřeno na tvůrčí a
publikační činnost.
KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení a rozvoj.
KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení a rozvoj.
KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení a rozvoj.

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2019 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány pro první ročník studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15.
3. 2020 předložení kontrolní zprávy
obsahující informace o studijních oporách a
jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či
distanční formou výuky. Tyto informace jsou
vyžadovány všechny ročníky studijního
programu a vyžadováno je 100% pokrytí.

FF

Španělská filologie

Bc.

p,k

FF

Španělská filologie

NMgr.

p

Schváleno
na 10 let s
KZ
Schváleno
na 10 let s
KZ

PdF

Výchova ke zdraví se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

p

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení.

Ph.D.

p

Schváleno
na 5 let

-

p

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31.10.2023, zaměřeno na personální
zabezpečení a grantovou činnost.

p

Schváleno
na 10 let s
KZ

KZ do 31.10.2023, zaměřeno na personální
zabezpečení a grantovou činnost.

PdF

Didaktika dějepisu
Informační a
komunikační
technologie se
zaměřením na
vzdělávání

PdF

Matematika se
zaměřením na
vzdělávání

PdF

Tělesná výchova se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

p

PdF

Tělesná výchova a
sport

Bc.

p

PdF

Kinantropologie

Bc.

p

Schváleno
na 10 let s
KZ
Schváleno
na 10 let s
KZ
Schváleno
na 10 let s
KZ

PdF

Výtvarná výchova se
zaměřením na
vzdělávání

p

Schváleno
na 10 let s
KZ

FF

Bc.

Bc.

Bc.
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KZ do 31.10.2022, zaměřeno na personální
zabezpečení.

KZ do 31.10.2023, zaměřeno na personální
zabezpečení a grantovou činnost.
KZ do 31.10.2023, zaměřeno na personální
zabezpečení a grantovou činnost.
KZ do 31.10.2023, zaměřeno na personální
zabezpečení a grantovou činnost.
KZ do 31.10.2023, zaměřeno na personální
zabezpečení.

PdF

Výtvarná výchova pro
stření školy a základní
umělecké školy se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

Schváleno
na 10 let s
KZ

p
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KZ do 31.10.2023, zaměřeno na personální
zabezpečení.

