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Č. j.: OU-95298/90-2021 
  

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   
ze dne 15. listopadu 2021 

    
    

Přítomni: Lata, Kopecký, Drozd, Václavíková, Zahradník, Sibinský, Malura, Špunda, Pánek, 
Labischová, Chytil, Skýpala, Kladiwa, Petrucijová 
 
Omluveni: Sikorová 
 
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Antonín, Fialová, Hrtánek 
 
Zahájení zasedání: 16:00  
Konec zasedání: 18:00 
   
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.     

    
PROGRAM JEDNÁNÍ:    
 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU  
- NMSP Literární studia v kombinované formě  

2. Změna garantů předmětů ve studijních programech FF OU  
3. Hodnocení ex post studijních programů FF OU a PdF OU  
4. Kontrolní zprávy LF OU  
5. Analýza doktorského studia na OU  
6. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení 2020  
7. Informace o vnějším hodnocení OU ze strany NAÚ  
8. Informace o činnosti pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU  
9. Příprava workshopu pro garanty studijních programů  
10. Různé  

 

Předseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně s možností 

účasti online přes MS Teams. Rada byla způsobilá k usnášení. 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU 

Elischer uvedl žádost FF OU o institucionální akreditaci navazujícího magisterského studijního 

programu Literární studia v kombinované formě a představil externí hodnotitele. Zpravodajem 

je Kopecký. Za FF byli přítomni děkan Antonín, předsedkyně AS Fialová a garant SP Hrtánek. 

Kopecký přednesl závěry pracovní skupiny. Ocenil koncepci programu, kvalifikaci jeho garanta 

a celkové personální zabezpečení. Drobné výhrady jednoho z hodnotitelů jsou uvedeny ve 

výstupech hodnocení. Výhrady okomentoval garant Hrtánek. Zdůraznil praktickou orientaci 
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programu na uchazeče, kteří již pracují. Kopecký doporučil za pracovní skupinu žádost ke 

schválení. 

Hosté opustili zasedání. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího 

magisterského studijního programu Literární studia v kombinované formě, s jazykem výuky 

českým pro akreditaci na 10 let.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 13 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0    
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

2. Změna garantů předmětů ve studijních programech FF OU  

Elischer představil změny garantů předmětů ve studijních programech FF OU. Ve většině 

případů se jedná o změnu více než poloviny garantů, která spadá do informační povinnosti a 

je již pro studijní programy zásadní. Zpravodajem byl Kladiwa. Ten uvedl, že změny garantů 

předmětů bakalářského studijního programu Francouzská filologie v prezenční a kombinované 

formě, navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie v prezenční 

formě a navazujícího magisterského studijního programu Španělská filologie v prezenční 

formě jsou v pořádku a navržení garanti mají odpovídající kvalifikaci. Jako poněkud 

problematickou spatřuje pouze výměnu doc. Lazara na postu garanta velkého počtu předmětů 

v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Francouzská filologie. 

V diskuzi byla zdůrazněna role garanta předmětu a jeho zodpovědnost za výuku předmětu. 

Rada po diskusi navrhuje pozvat vedoucího katedry romanistiky a garanta obou programů na 

příští zasedání Rady k vysvětlení změn garantství u doc. Lazara. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předložené změny garantů předmětů 

v navazujícím magisterském studijním programu Španělská filologie v prezenční formě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 13 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0    
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU žádá vedoucího katedry romanistiky a garanta 

bakalářského studijního programu Francouzská filologie v prezenční a kombinované formě a 

navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie v prezenční formě o 

účast na příštím zasedání RVH OU a vysvětlení změn v garantství předmětů u doc. Lazara.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 13 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0    
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
K zasedání se připojila Petrucijová. 
 

3. Hodnocení ex post studijních programů FF OU a PdF OU  

Šumberová informovala o prvních pěti zaslaných sebehodnotících zprávách pro hodnocení ex 

post vypracovaných na základě metodiky schválené Radou. Zdůraznila, že se jedná o důležitý 

nástroj zjišťování úrovně kvality realizace studijních programů. Jako zpravodajové byli 

navrženi Chytil pro bakalářský studijní program Psychologie v prezenční formě, Kladiwa pro 

doktorský studijní program Didaktika dějepisu v prezenční a kombinované formě a Drozd pro 

bakalářský studijní program Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání v kombinované 

formě, bakalářský studijní program Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 

v prezenční formě a navazující magisterský studijní program Učitelství odborných předmětů 

v kombinované formě. Navržení zpravodajové s nominacemi souhlasí. Šumberová navrhuje 

schůzku se zpravodaji za účelem sjednocení přístupu k hodnocení zaslaných sebehodnotících 

zpráv od garantů daných předmětů. Následně by se konala schůzka s garanty hodnocených 

studijních programů. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje prof. Chytila, prof. Kladiwu a 

doc. Drozda k hodnocení ex post studijních programů Filozofické a Pedagogické fakulty.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 
Počet přítomných: 14 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1    
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

4. Kontrolní zprávy LF OU  
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Zpravodaj Zahradník představil svou analýzu kontrolních zpráv bakalářského studijního 

programu Fisioterapia v prezenční formě s místem realizace v Itálii a Švýcarsku, které si 

vyžádala Rada a NAÚ. Informoval Radu, že v případě italské Fysioterapie jsou všechny 

pracovní smlouvy s vyučujícími v pořádku. V případě Švýcarska chybí smlouvy s pěti 

vyučujícími, které ale mají být dle proděkanky Závacké brzy doplněny. Zahradník otevřel 

diskuzi na téma neúměrné výukové zátěže u některých vyučujících v daném studijním 

programu. Šumberová uvedla, že Rada může požádat garanta SP o nápravu rozložení 

výukové zátěže. Špunda navrhl vytvoření tabulky, ze které bude jasně vyplývat, jaký má kdo 

úvazek a kolik předmětů (hodin za semestr) vyučuje. Kopecký uvedl, že Rada by měla v 

těchto případech požádat o vysvětlení. Lata navrhl schvalování zpráv odložit a pozvat 

zástupce Lékařské fakulty na příští zasedání Rady. Byla také řešena kontrolní návštěva na 

místě realizace SP v Itálii, předpokládanou osobou je Zahradník, předběžně plánovaný termín 

v lednu následujícího roku. Šumberová požádala členy Rady o zaslání námětů k uvedené 

kontrolní návštěvě na místě.  

Usnesení: Na základě zaslaných materiálů Rada pro vnitřní hodnocení OU konstatuje, že se 

u jednoho vyučujícího objevuje nadměrné množství vyučovaných předmětů, a žádá tak 

proděkanku pro studium Lékařské fakulty Závackou a garanta bakalářského studijního 

programu Fisioterapia s místem realizace v Itálii o účast na příštím zasedání RVH OU (je 

možná online účast). 

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

5. Analýza doktorského studia na OU  

Drozd ukázal a okomentoval prezentaci zaměřenou na analýzu doktorského studia na OU. 

Nastínil tematiku aktivit, produktivity, vytíženosti a úspěšnosti v oblasti doktorského studia. 

Uvedl důvody nedokončení studia a výhledy řešení. Chytil vznesl dotaz, jak řešit situaci, kdy 

student doktorského studia, který má nárok na stipendium, přestane plnit studijní povinnosti. 

Šumberová uvedla, že přiznané stipendium nelze bezdůvodně snížit. Doporučuje omezit dobu, 

na kterou je stipendium přidělováno, zejména u studentů prvních ročníků, popřípadě u 

studentů, kteří se jeví, jako problematičtí. Kopecký popsal, že na jeho katedře mají studenti 

zadaný měsíční reporting a na základě neplnění povinností lze stipendium snížit. Také uvedl, 

že oborová rada může ukončit studium v polovině akademického roku. Což potvrdil také 

Drozd. Šumberová ověří na právním oddělení, zda je to skutečně možné a zdůraznila, že 

stipendium se musí vyplácet po přiznanou dobu, a jeho odnětí je problematické. Nicméně lze 

stipendium přiznat na kratší dobu. Lata navrhl u diskutabilních studentů přiznávat stipendium 

na omezenou dobu. 
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6. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení 2020  

Šumberová okomentovala obsah Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení 2020, který měla 

Rada s předstihem k dispozici.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje Dodatek ke Zprávě o vnitřním 

hodnocení za rok 2020. 

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

7. Informace o vnějším hodnocení OU ze strany NAÚ  
 

Šumberová informovala Radu o přípravách na návštěvu hodnotící komise v rámci vnějšího 

hodnocení Ostravské univerzity ze strany NAÚ. Aktuálně zatím není k dispozici její přesný 

harmonogram. Po jeho dodání budou zaměstnanci Centra pro kvalitu kontaktovat členy Rady 

s dalšími informacemi. 

8. Informace o činnosti pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU  

Šumberová prezentovala dosavadní výsledky pracovní skupiny na inovaci vzdělávání na OU. 

Výstupy pracovní skupiny budou na nejobecnější úrovni nastavovat tzv. Learning and 

Teaching Strategy Ostravské univerzity. Dokument k připomínkování by měl být dokončen 

v průběhu prosince.  

9. Příprava workshopu pro garanty studijních programů 

Šumberová popsala chystaný workshop pro budoucí i stávající garanty studijních programů. 

Do obsahu bude také zahrnuto hodnocení ex post. Workshop bude realizován online a 

koncipován tak, aby se každý mohl připojit na tematické části, které ho budou nejvíce zajímat. 

Předpokládaný termín workshopu je 16. prosince 2021.  

10. Různé 

Elischer informoval Radu o zaslání kontrolních zpráv k bakalářskému studijnímu programu 

Sociologie v prezenční formě, bakalářskému studijnímu programu Andragogika 

v kombinované formě a magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství v prezenční 

formě. Kontrolní zprávy byly zaslány Národnímu akreditačnímu úřadu v rámci informační 

povinnosti pro programové akreditace. Rada vzala informace na vědomí. 
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Lata poděkoval přítomným za účast, popřál všem pevné zdraví a uvedl, že termín dalšího 

zasedání bude 13. prosince ve 14:30. Následně ukončil jednání RVH.   

 
 
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. 

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: Petr Durčák 
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy  

     
Fakulta Studijní program Typ Forma Jazyk Závěr Kontrolní zpráva 

FF Literární studia NMSP k český 

Rada pro vnitřní hodnocení 
OU schvaluje žádost o 
akreditaci NMSP studijního 
programu Literární studia v 
kombinované formě, s 
jazykem výuky českým s 
akreditací na 10 let. 

- 

 
 


