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Č.j.: OU-118825/90-2022 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
ze dne 17. října 2022 

 
 
Přítomni: Drozd, Chytil, Kopecký, Labischová, Lata, Malura, Petrucijová, Sikorová, Špunda 
Václavíková, Zahradník 
 
Omluveni: Pánek, Sibinský, Skýpala 
 
Hosté: Šumberová, Elischer, Durčák, Zářický 
 
Zahájení zasedání: 15:00 
Konec zasedání: 16:05 
 
Jednání vedl předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU 

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU 

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 

4. Změna garantů studijních programů PdF OU 

5. Změna garanta studijního programu FF OU 

6. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU 

7. Kontrolní zprávy studijních programů PdF OU 

8. Různé 

 
Předseda RVH OU na úvod přivítal členy RVH OU. Jednání probíhalo prezenčně. Rada byla 
způsobilá k usnášení. 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU 

Elischer představil žádost Filozofické fakulty o akreditaci bakalářského studijního programu 

Sociologie v prezenční formě, s jazykem výuky českým. Navrhovaným zpravodajem je 

Petrucijová, jako hodnotitelé byli navrženi doc. Marek Skovajsa (FF UK), doc. Daniel Topinka 

(FF UPOL) a doc. Kateřina Nedbálková (FSS MU). 
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Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje pracovní skupinu (příloha č. 1 tohoto 

zápisu) pro žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Sociologie v prezenční 

formě. 

Hlasování: 

 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 8 
Počet hlasů kladných: 8 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
K jednání se připojili Špunda a Zahradník. 
 

2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU 

Elischer představil žádost Filozofické fakulty o akreditaci bakalářského studijního programu 

Psychologie v prezenční formě, s jazykem výuky českým. Navrhovaným zpravodajem je 

Sikorová, jako hodnotitelky byly navrženy prof. Lenka Šulová (FF UK) a doc. Alena Slezáčková 

(LF MU). Chytil doporučil, aby byl jako hodnotitel z Masarykovy univerzity vybrán i vhodný 

adept z Fakulty sociálních studií, případně Filozofické fakulty. Lata návrh podpořil a navrhl 

k uvedeným dvěma osobám přidat ještě třetí návrh na externího hodnotitele, který bude 

následně schválen per rollam. Chytil přislíbil zaslání daného návrhu co nejdříve. 

 

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

zápisu) pro žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Psychologie v prezenční 

formě. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu LF OU 

Lata shrnul dosavadní vývoj ve věci žádosti o akreditaci magisterského studijního programu 

General Medicine v prezenční formě, s jazykem výuky anglickým, která byla RVH důkladně 

projednána v květnu 2022. Zpravodajem byl Kopecký. Rada na květnovém zasedání o dané 

žádosti nehlasovala, neboť se čekalo na souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, jež 
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jsme obdrželi až nyní, žádost o akreditaci však byla pracovní skupinou doporučena RVH ke 

schválení. Kopecký Radu informoval o domluvě s proděkankou LF Závackou, která zašle 

finální verzi akreditačního spisu.  

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

studijního programu General Medicine v prezenční formě, s jazykem výuky anglickým.  

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

4. Změna garantů studijních programů PdF OU 

Elischer uvedl, že na zářijovém zasedání RVH byla pro posouzení změny garanta v 

bakalářském studijním programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v prezenční 

formě schválena jako zpravodaj Petrucijová. Původní garantkou byla dr. Lacková, novou 

garatkou je dr. Kimplová. Petrucijová konstatovala, že navržená garantka splňuje požadavky 

kladené na garanty studijních programů. V rozhodném období byla spoluautorkou monografie 

a článků v indexovaných sbornících z konferencí s autorskými podíly 5 - 33,3 %. Petrucijová 

garantce doporučuje posílit zaměření na výstupy dle Metodiky 17+ s větším autorským 

podílem.  

K jednání se připojila Šumberová. 

Pro posouzení změny garanta v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 

SŠ v prezenční formě byl jako zpravodaj na zářijovém zasedání RVH schválen Malura. 

Původní garantkou byla doc. Petrová, novou garatkou je doc. Sikorová. Malura označil 

Sikorovou jako vhodnou garantku studijního programu, její publikační činnost jako četnou a 

kvalitní a zmínil také její bohaté zahraniční kontakty. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předložené změny garantů v bakalářském 

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

v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro SŠ v prezenční formě.   

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 9 
Počet hlasů záporných: 0  
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Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

K jednání se připojil Zářický. 

 

5. Změna garantů studijního programu FF OU 

Na zářijovém zasedání RVH byla pro posouzení změny garanta v bakalářském studijním 

programu Historie v prezenční formě schválena jako zpravodaj Labischová. Původním 

garantem byl doc. Antonín, novým garantem je doc. Brňovják. Labischová nového garanta 

označila za vhodného. Uvedla, že má bohaté zahraniční kontakty (výzkumné pobyty ve Vídni). 

Publikační činnost je dostačující z hlediska kvantity, převažují však kapitoly v kolektivních 

monografiích. Zpravodajka doporučuje, aby se garant zaměřil na publikační činnost 

v recenzovaných časopisech. Zářický uvedl, že pro historiky je základní publikační výstup 

monografie (kapitola v monografii). Malura toto tvrzení potvrdil.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje předloženou změnu garanta 

v bakalářském studijním programu Historie v prezenční formě.   

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 10 
Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

K jednání se připojila Václavíková. 

 

6. Kontrolní zprávy studijních programů FF OU 

Elischer uvedl schválení zpravodaje kontrolních zpráv navazujícího magisterského studijního 

programu Filozofie v prezenční formě a navazujícího magisterského studijního programu 

Filozofická studia v prezenční formě. Navrhovaným zpravodajem pro posouzení je 

Labischová.  

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje doc. Labischovou pro 

posouzení kontrolních zpráv studijních programů Filozofické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 11 
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Počet hlasů kladných: 10 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 1 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

7. Kontrolní zprávy studijních programů PdF OU 

Elischer uvedl schválení zpravodajů pro posouzení 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, bakalářského studijního programu Učitelství pro MŠ v prezenční formě, 

magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční formě  

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

a kombinované formě. Navrhovanými zpravodaji jsou Kopecký a Malura. 

Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje prof. Maluru a doc. 

Kopeckého pro posouzení kontrolních zpráv studijních programů Pedagogické fakulty. 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 14 
Počet přítomných: 11 
Počet hlasů kladných: 9 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 2 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

8. Různé 

Elischer informoval Radu o zaslaných kontrolních zprávách Národnímu akreditačnímu úřadu. 

Jednalo se o kontrolní zprávy k magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství a 

bakalářským studijním programům Fyzioterapie, Ergoterapie, Radiologická asistence, Nutriční 

terapie a navazujícímu magisterskému programu Aplikovaná fyzioterapie. 

Šumberová seznámila RVH s průběhem návštěvy komise pro mezinárodní certifikaci, která 

proběhla 26. a 27. října 2022. Závěrečné zasedání komise s vedením OU zanechalo velmi 

dobrý dojem. Komise ocenila vhodné nastavení systémů řízení kvality, účast partnerů OU 

(primátora Ostravy, náměstka ředitele FNO, ředitelky Janáčkovy konzervatoře, zástupců 

regionálního školství a zástupců komerčního a neziskového sektoru), a také participaci 

vyučujících a studentů. Závěrečná zpráva by měla být doručena do 5-6 týdnů od konání 

místního šetření. Posledním krokem bude finální rozhodnutí akreditační komise agentury 

ASIIN, jež zasedne v prosinci 2022 (nebo nejpozději na jaře 2023). Mezi benefity obdržené 

certifikace bude patřit snazší uznávání našich titulů v zahraničí, zohlednění certifikace při 

vnějším hodnocení ze strany NAÚ a při další žádosti o institucionální akreditaci. Sikorová 
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zdůraznila význam zpětné vazby ze strany členů komise, kteří mají přehled o fungování 

univerzit po celém světě.  

Šumberová dále informovala Radu o záměru doplnit systém zajišťování kvality v oblasti kvality 

výuky o nový prvek. Stávající studentské evaluace by měly být rozšířeny o kvalitativní nástroj, 

jenž bude více cílený a pomůže garantům a RVH v hodnocení a řízení studijních programů. 

Vývoj probíhá ve spolupráci s GovLab. Na úvod budou vybrány tři studijní programy (z FF, PřF 

a FU). Se studenty těchto programů proběhnou na konci listopadu pilotní rozhovory formou 

focus group. Finální metodu budou následně realizovat zaměstnanci Centra pro kvalitu na 

žádost garanta, případně RVH. Kopecký vyjádřil záměru podporu a poznamenal, že odpovídá 

Strategii 2030+ a Strategickému záměru OU. Sikorová uvedla, že studentské evaluace je 

nezbytné doplnit kvalitativními nástroji, jejichž realizace je ovšem časově náročná a upozornila 

na nutnost kvalitní interpretace výsledků. Chytil poznamenal, že standardní studentské 

evaluace mají omezenou vypovídající schopnost, protože reagují zejména nespokojení 

studenti, zatímco spokojení spíše nikoliv. Od chystaných focus groups si slibuje zpětnou vazbu 

i od spokojených studentů. Šumberová zdůraznila, že bude důležitá spolupráce s garantem 

daných studijních programů, který bude s konáním evaluace i výsledky a výstupy seznámen. 

Drozd uvedl, že na základě negativních názorů ze studentských evaluací si pravidelně 

upravuje např. přednášky. Je rád, že nespokojení studenti se vyjádří, i když z hlediska 

kvantitativního zhodnocení je výpovědní hodnota malá. Sikorová uvedla, že názory studentů 

jsou nejdůležitějším, ale ne jediným úhlem pohledu a zdůraznila zapojení objektivizujících 

metod výzkumů výuky.  

Šumberová oznámila Radě, že OU bude koordinátorem CRP projektu spolu s Karlovou 

univerzitou a MU v Brně, který se bude věnovat kvalitě a hodnocení výuky. Jiné CRP umožní 

setkávání členů RVH z různých univerzit a sdílení zkušeností. 

Lata zdůraznil důležitost zahraničních stáží akademiků s délkou nad jeden měsíc a vyjádřil 

víru, že v budoucnosti budou takovéto stáže více uskutečňovány. 

Drozd informoval RVH o provedení komplexní analýzy stavu doktorského studia k červnu 

2022. Analýza v Power BI bude Radě k dispozici. 

Lata poděkoval všem za účast a uvedl, že příští zasedání se bude konat 15. listopadu 2022 

v 9:00. 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: 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. 
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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 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 
 

 

Příloha č. 1 – Pracovní skupiny 

 

BSP Sociologie 

Zpravodaj 
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 

Externí hodnotitelé 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. (FF UK) 

doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. (FF UPOL) 

doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (FSS MU) 

 
BSP Psychologie 

Zpravodaj 
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. 

Externí hodnotitelé 
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (FF UK) 
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (LF MU) 
 

 


