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Č.j.: OU-122975/90-2022 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

ze dne 15. listopadu 2022 
 

 

Přítomni: Drozd, Kopecký, Labischová, Lata, Malura, Pumprová, Sibinský, Sikorová, Skýpala, 

Špunda, Václavíková, Zahradník 

 

Omluveni: Chytil, Pánek, Petrucijová 

 

Hosté: Durčák, Elischer, Chmelová, Maďar, Zářický, Závacká 

 

Zahájení zasedání: 9:00 

Konec zasedání: 10:10 

 

Jednání vedl předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PřF OU  

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU 

3. Hodnocení ex post studijního programu LF OU  

4. Hodnocení ex post studijního programu LF OU  

5. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU  

6. Kontrolní zprávy studijních programů PdF OU  

7. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU  

8. 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. 

 

Předseda RVH přivítal novou členku RVH doc. Pumprovou a předal jí jmenovací listinu. 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PřF OU  
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Elischer představil žádost Přírodovědecké fakulty o akreditaci doktorského studijního 

programu Chemie porézních materiálů v prezenční formě, s jazykem výuky českým. 

Navrhovaným zpravodajem je Špunda, jako hodnotitelé byli navrženi prof. Petra Šulcová 

(UPce), prof. Jiří Kučerík (VUT) a prof. Petr Praus (VŠB-TUO). 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci doktorského studijního programu Chemie porézních materiálů 

v prezenční formě. 

 

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 11 

Počet hlasů kladných: 10 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

 

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU 

 

K jednání se připojila Václavíková. 

 

Elischer představil žádost Pedagogické fakulty o akreditaci doktorského studijního programu 

Hudební teorie a pedagogika v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým. 

Navrhovaným zpravodajem je Kopecký, jako hodnotitelé byli navrženi prof. Judita Kučerová 

(MU), doc. Dagmar Zelenková (UJEP) a prof. Jan Vičar (HAMU). 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika 

v prezenční a kombinované formě. 

 

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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3. Hodnocení ex post studijního programu LF OU  

K jednání se připojili Chmelová, Maďar a Závacká. 

Elischer uvedl hodnocení ex post bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční 

formě. Za Lékařskou fakultu se zasedání zúčastnili děkan Maďar, proděkanka Závacká a 

garantka studijního programu dr. Chmelová. Zpravodaj Zahradník zhodnotil program jako 

dobrý. Personální zajištění je kvalitní a stabilní. Sebehodnotící zpráva uvádí předpoklady pro 

kvalifikační růst řady akademiků. Tvůrčí činnost ve vztahu k jednotlivým předmětům je 

z hlediska počtu tvůrčích výstupů nadprůměrná. Pozastavil se nad chybějícími publikacemi u 

dr. Linzera a Mgr. Krúpové a jediné publikace u Mgr. Poštulkové. Dále uvedl, že studijní 

program naplňuje požadavky standardů na tvůrčí činnost garanta studijního programu, kvalitu 

výuky i grantovou činnost. Zcela dostatečná je také spolupráce s praxí. Mezinárodní spolupráci 

a míru internacionalizace studijního programu označil zpravodaj jako ne zcela dostatečné, ale 

mající rostoucí tendenci zlepšování. Zahradník navrhnul programu celkové hodnocení C. 

Doporučil klást důraz na tvůrčí činnost více propojenou se zaměřením programu a rozvoj 

internacionalizace a mezinárodní spolupráce.  

Závacká okomentovala publikační činnost u výše uvedených akademiků. Uvedla, že dr. Linzer 

je odborník z praxe a publikační činnost nemá a Mgr. Krúpová vyučuje latinu a Mgr. Poštulková 

angličtinu a tvůrčí činnost se u nich příliš neočekává. Přiznala, že slabším místem je 

internacionalizace. Lata poznamenal, že u všech akademiků se předpokládá tvůrčí činnost, i 

když někdo má lepší či horší podmínky. Chmelová uvedla, že se správou souhlasí a je si 

vědoma i uvedených slabších stránek.  

Jednání opustila Chmelová. 

 

4. Hodnocení ex post studijního programu LF OU  

 

Elischer uvedl hodnocení ex post doktorského studijního programu Klinické neurovědy v 

prezenční a kombinované formě. Za LF se zasedání zúčastnili děkan Maďar a proděkanka 

Závacká. Zpravodaj Drozd podotknul, že srovnal původní akreditační spis se současnou 

situací. Konstatoval, že v personálním zabezpečení programu a tvůrčí činnosti došlo k zásadní 

pozitivní změně. Dále popsal, že několika akademikům končí smlouvy. Závacká reagovala, že 

se s nimi počítá nadále, kromě doc. Plevové, která zřejmě skončí na vlastní žádost. Závacká 

uvedla, že slabinou programu je grantová činnost. Drozd ocenil posun tvůrčí činnosti od 

českých časopisů do vysoce impaktovaných zahraničních časopisů. Uvedl, že komisemi NAÚ 

mohou být negativně hodnoceny časopisy z vydavatelství MDPI, které je podezříváno 

z predátorských praktik. Drozd ocenil zlepšení kvality programu – zejména personálního 

zabezpečení a doporučil zaměřit se na grantovou činnost. Navrhl celkové hodnocení C. Maďar 

poznamenal, že LF klade důraz na publikace spadající do kvartilů Q1 a Q2, nicméně pokud je 

akademik členem odborné společnosti, která vydává svůj časopis, je v pořádku, že v nich 

publikuje. Lata vyjádřil pochopení pro snahu udržet české časopisy. Dále potvrdil informaci ze 

zasedání RVVI, resp. KHV, že k časopisům pohybujícím se „na hraně“ se bude přistupovat 
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velmi obezřetně a výhledově možná vůbec. Maďar se dotázal, zda má komunikovat směrem 

ke kolegům na LF, aby v časopisech vydávaných nakladatelstvím MDPI nepublikovali. Lata 

odpověděl, že zatím nikoli, ale že debata bude pokračovat. Lata bude RVH informovat o dalším 

vývoji. Doporučil, aby v případě, že existuje volba, bylo publikováno jinde.  

Jednání opustili Maďar a Závacká. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení bakalářského studijního 

programu Ergoterapie v prezenční formě výsledným stupněm C.    

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje hodnocení doktorského studijního 

programu Klinické neurovědy v prezenční a kombinované formě výsledným stupněm C.    

 

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

5. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU  

 

Elischer uvedl projednávání kontrolních zpráv navazujícího magisterského studijního 

programu Filozofie v prezenční formě a navazujícího magisterského studijního programu 

Filozofická studia v prezenční formě, určenou zpravodajkou pro jejich posouzení byla 

Labischová. Kontrolní zprávy jsou zaměřeny na mezinárodní rozměr uvedených studijních 

programů. Zpravodajka uvedla, že obě kontrolní zprávy jsou přehledně zpracovány. Popsala 

mobility akademiků a studentů, zahraniční konference a členství akademiků v zahraničních 

redakčních radách u obou programů. Studijní program Filozofická studia je uskutečňován se 

Slezskou univerzitou v Katowicích a Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. Předměty jsou 

vyučovány zejména ve slovenštině a polštině, pouze jeden je vyučován v angličtině. 

Zpravodajka doporučila zvážit rozšíření nabídky programů v anglickém jazyce. U studijního 
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programu Filozofie je poměrně široká nabídka předmětů v angličtině. Katedra rovněž uvádí, 

že se na internacionalizaci zaměřuje. Aktuálně připravuje doktorský program typu multiple 

degree s Univerzitou ve Wroclavi. Labischová doporučila obě kontrolní zprávy ke schválení. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předložené kontrolní zprávy studijních 

programů Filozofické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 0 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

6. Kontrolní zprávy studijních programů PdF OU  

 

Elischer uvedl projednávání kontrolních zpráv bakalářského studijního programu Občanská 

výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční a kombinované formě, bakalářského 

studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě a 

magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň v prezenční formě, kde je 

zpravodajem Malura, a dále bakalářského studijního programu Učitelství pro MŠ v prezenční 

formě a navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ v 

prezenční a kombinované formě, kde je zpravodajem Kopecký. 

 

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání: V předchozím hodnocení RVH doporučila 

zaměřit se na publikování v časopisech WoS/Scopus. Zpravodaj konstatoval, že v tomto 

ohledu došlo k posunu. Ocenil zejména tvůrčí činnost doc. Jarmary, doc. Labischové a dr. 

Peterkové. 

 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání: Zpráva byla zaměřena na personální 

zabezpečení studijního programu. Novou garantkou se v nedávné době stala dr. Kimplová. 

Zpravodaj upozornil, že některé předměty jsou garantovány akademiky s vyšším věkem – prof. 

Malach, doc. Petrová a doc. Sekera. Doporučil tedy myslet na personální obměny garantů 

těchto předmětů. 

 

Učitelství pro 1. stupeň: Zpráva byla zaměřena na personální zabezpečení studijního 

programu. Zpravodaj ocenil kvalitu zpracování zprávy. Garantkou je doc. Gejgušová. Zpráva 

konstatuje, že vzhledem k jejímu vyššímu věku se chystá na tomto postu (nejpozději do 

vypršení akreditace v roce 2028) výměna (předpokládána je doc. Seberová či v případě 

úspěšné habilitace dr. Šimík). Malura doporučil výměnu garantky ještě dříve, než navrhuje 

kontrolní zpráva.  
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Učitelství pro MŠ: V přechozím hodnocení RVH byly diskutovány 50% úvazky u garantek 

klíčových studijních předmětů doc. Lackové a doc. Petrové. Aktuální zpráva dle názoru 

Kopeckého však dostatečně prokazuje, že výše úvazku nemá vzhledem k objemu aktivit obou 

akademiček na kvalitu jejich práce negativní vliv. 

 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Kopecký označil personální vývoj programu za poslední čtyři roky 

a výhled na následující rok za pozitivní a realistický (plán habilitací na dalších deset let). 

Garantem je prof. Malach. Zpravodaj poznamenal, že vzhledem k vyššímu věku garanta chybí 

informace, s kým se počítá jako s dalším garantem studijního programu. V oblasti tvůrčí 

činnosti zpravodaj zaznamenal pozitivní trend směřovat publikace mimo nakladatelství 

Ostravské univerzity a do zahraničí.  

 

Drozd upozornil na fakt, že někteří kolegové získávají akademické tituly na slovenských 

univerzitách i po roce 2016, kdy tyto nejsou v ČR uznávány jako rovnocenné. Navrhnul, aby 

tyto tituly nebyly do kvalifikace zahrnovány, protože už nejsou uznávány. Navrhnul, aby se 

RVH vyjádřila, aby toto bylo v akreditačních spisech zdůrazněno, protože to lze snadno 

přehlédnout a NAÚ na to pak může poukazovat. Lata se k návrhu připojil. Kopecký potvrdil, že 

na úrovni personálního růstu se dané tituly dají používat, ale pro potřeby akreditací směrem 

k NAÚ by to mohl být problém. Elischer uvedl, že v C-I listech je uvedena univerzita (i rok), na 

které byla docentura/profesura získána, takže je to jasně viditelné. V kontrolních zprávách pro 

NAÚ je toto ve smyslu pracovního zařazení zohledněno. Lata uvedl, že by RVH k tomuto měla 

zaujmout postoj a vyzval Elischera, aby věc konzultoval s právním oddělením. Kopecký 

požádal také o konzultaci otázky s NAÚ.  

 

Lata dále zdůraznil nutnost motivovat kolegy na pozicích garantů a vedoucích kateder, kteří 

dovrší 65 let, aby funkce předávali nástupcům. 

 

Na dotaz Sikorové, která zpráva by mohla představovat určitý vzor pro další kontrolní zprávy 

pro RVH, Malura doporučil zprávu Učitelství pro 1. stupeň. Kopecký jeho názor rovněž potvrdil. 

 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předložené kontrolní zprávy studijních 

programů Pedagogické fakulty a v případě magisterského studijního programu Učitelství pro 

1. stupeň v prezenční formě doporučuje změnu garanta ještě před vypršením akreditace 

daného studijního programu. 

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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7. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU  

 

Elischer Radu informoval o obdržených kontrolních zprávách k bakalářskému studijnímu 

programu Latinský jazyk a kultura, navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Francouzská filologie, navazujícímu magisterskému studijnímu programu Španělská filologie, 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Anglická filologie / English Philology, 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Latinský jazyk a kultura středověku, 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Německá filologie, navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Polská filologie, navazujícímu magisterskému studijnímu 

programu Ruská filologie, doktorskému studijnímu programu Anglická filologie / English 

Philology, doktorskému studijnímu programu Německá filologie, doktorskému studijnímu 

programu Polský jazyk a doktorskému studijnímu programu Jazykovědná a literárně vědná 

srovnávací slavistika. 

Navrhovanými zpravodaji pro posouzení uvedených kontrolních zpráv jsou Sibinský, Pánek a 

Václavíková. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje dr. Václavíkovou, doc. 

Sibinského a prof. Pánka pro posouzení kontrolních zpráv studijních programů Filozofické 

fakulty. 

 

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

8. Různé 

Durčák informoval Radu o průběhu realizace nových studentských hodnocení studijních 

programů. Minulý týden proběhly úvodní rozhovory s garanty tří vybraných bakalářských 

programů. Od pátku 11. 11. 2022 mají studenti možnost vyplňovat zaslané dotazníky. Ve 

dnech 24. a 25. 11. 2022 budou probíhat focus groups o cca deseti studentech náhodně 

vybraných ze 2. a 3. ročníků. Následně proběhne zpracování a vyhodnocení. V lednu se 

uskuteční setkání s garanty a dalšími aktéry daného studijního programu k reflexi celého 

hodnocení. Lata potvrdil důležitost studentských evaluací. RVH bude o dalším průběhu 

informována. 

Špunda se vrátil k tématu časopisů vydavatelství MDPI a, jak poznamenal, také vydavatelství 

Frontiers. Zmínil, že proběhly změny v edičních radách. Uvítal by názor, jak se k tomuto má 
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přistupovat. Uvedl, že tyto časopisy mají vysoký impakt faktor a výrazně nižší poplatky. Lata 

reagoval, že danou problematiku bude řešit i KHV RVVI. Lata bude následně RVH informovat. 

Lata poděkoval všem za účast a uvedl, že příští zasedání se bude konat 12. prosince 2022 v 

15:00 pouze prezenční formou. Následně ukončil zasedání RVH OU.  

 

 

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: Mgr. Jiří Skýpala 

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. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. 

člen RVH OU za VR OU: doc. Mgr. Anna Pumprová, 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 

  



 

 
 

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 

 
 

Příloha č. 1 – Pracovní skupiny 

 

DSP Chemie porézních materiálů 

Zpravodaj 

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. 

Externí hodnotitelé 

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice) 

prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (Fakulta chemická, VUT Brno) 

prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. (Fakulta materiálově-technologická, VŠB-TUO) 

 

DSP Hudební teorie a pedagogika 

Zpravodaj 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

Externí hodnotitelé 

prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, MU Brno)  

doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. (Pedagogická fakulta, UJEP) 

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. (Hudební a taneční fakulta, HAMU Praha) 


