Č. j.: OU-90788/90-2021

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 18. října 2021
Přítomni: Lata, Kopecký, Sibinský, Drozd, Václavíková, Petrucijová, Špunda,
Kladiwa, Labischová, Skýpala, Pánek, Chytil, Zahradník, Sikorová, Malura
Omluveni: Labischová
Hosté: Elischer, Papřok, Šumberová, Durčák, Fialová, Chalupa, Jandačka, Burkovičová
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 PdF OU
2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU
3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU
4. Změna garantů předmětů ve studijních programech FF OU
5. Projednání výstupů projektů IRP
6. Zpráva o výsledcích evaluace studia
7. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení 2020
8. Kontrolní zprávy LF a PřF
9. Zasílání podkladů RVH OU
10. Informace k memorandu o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR
11. Různé
Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (dále
jen Rada). Jednání probíhalo online přes MS Teams s možností osobní účasti. Rada byla
způsobilá k usnášení.
Byl představen nový kolega z Centra pro kvalitu – Ing. Petr Durčák, který nahradí Papřoka.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU

Elischer představil žádost PdF OU o programovou akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Předškolní pedagogika v kombinované formě, s jazykem výuky českým.
Byl přítomen Jandačka a Burkovičová. Zpravodajkou byla Sikorová, která přednesla závěry
pracovní skupiny. Uvedla, že spis je aktuálně dobře zpracován, ale bylo by vhodné, kdyby byly
zapracovány drobné podněty z výstupů hodnocení. Personální zajištění je dobré, do budoucna
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by měla být rozšiřována internacionalizace a vědecká činnost. Za pracovní skupinu je žádost
doporučena ke schválení.
Burkovičová, která je garantkou studijního programu, uvedla, že podněty byly již z velké části
zapracovány a aktualizovaný spis bude poslán. Byly přeformulovány cíle studia. Každoročně
je snaha o rozšíření vědecké činnosti a je připravován TAČR. Projevila nesouhlas s podnětem
z posudku o zařazení předmětů ze sociální pedagogiky, které pro koncepci studijního
programu nejsou vhodné.
Hosté opustili zasedání.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Předškolní pedagogika v kombinované formě, s jazykem
výuky českým.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
2. Projednání žádostí FF OU

Elischer představil žádost FF OU o akreditaci doktorského studijního programu Románská
filologie, v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým, v rámci institucionální
akreditace. Byl přítomen Chalupa a Fialová. Zpravodajem byl Kladiwa, který představil závěry
pracovní skupiny. Výhrady jsou uvedeny ve výstupech hodnocení. Zdůraznil nutnost jejich
zapracování. Dále by bylo vhodné doplnit přesný horizont plánovaných habilitací, zkontrolovat
smlouvy a aktualizovat předměty a jejich literaturu. U některých předmětů by bylo vhodné
rozšířit jejich popis. Doporučení pro schválení studijního programu je s výhradou.
Chalupa uvedl, že zmíněné nedostatky již opravovali a bohužel se změny nepropisují skrze
systém AKROS. Nicméně problém bude vyřešen a následně bude vše aktualizováno.
Elischer představil žádost FF OU o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Čeština pro cizince (o studijní plány maior a minor) a bakalářského studijního
programu Čeština pro cizince (o studijní plán minor). Zpravodajem byl Kopecký, který uvedl,
že se jedná o velmi kvalitní studijní programy a změny jsou pouze formální. Proto doporučuje
žádost ke schválení.
Hosté opustili zasedání.
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Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci doktorského studijního
programu Románská filologie, v prezenční a kombinované formě, s jazykem výuky českým
pro akreditaci na 5 let s výhradou dopracování akreditačního spisu dle stanoviska pracovní
skupiny do 31. 10. 2021.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje žádost o rozšíření bakalářského studijního
programu o studijní plán minor a navazujícího studijního programu Čeština pro cizince o
studijní plány maior a minor.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
3. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu FF OU
Elischer představil žádost FF OU o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Literární studia v kombinované formě, s jazykem výuky českým. Navrženým zpravodajem je
Kopecký, jako hodnotitelé byli navrženi doc. Wiendl (FF UK), doc. Gilk (FF UP) a doc. Bočková
(FF MU).
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje a pracovní skupinu (příloha
č. 2 tohoto zápisu) pro žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Literární studia v kombinované formě, s jazykem výuky českým.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
4. Změna garantů předmětů ve studijních programech FF OU
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Elischer představil změny garantů předmětů ve studijních programech FF OU. Jedná se o
bakalářský a navazující magisterský studijní program Francouzská filologie, navazující
magisterský studijní program Španělská filologie a navazující magisterský studijní program
Učitelství francouzštiny pro SŠ. Ve většině případů se jedná o změnu více než poloviny
garantů, která spadá do informační povinnosti a je již pro studijní programy zásadní. Proto je
nutno její odborné posouzení. Navrženým zpravodajem pro posouzení je Kladiwa.
Usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje prof. Kladiwu k posouzení
změn garantů předmětů Filozofické fakulty.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
5. Projednání výstupů projektů IRP
Papřok Radu seznámil se stavem zapracování změn ve výstupech projektů IRP, které byly
schváleny na minulém zasedání. U neschváleného problematického projektu PdF IRP202013
uvedl, že bylo vyžádáno posouzení vhodnosti opor pro studenty se specifickými potřebami. I
tento posudek není zcela pozitivní, stejně jako posudek zpravodaje Pánka k odborné rovině.
Projekt musí být přepracován a výstupy budou předmětem lednového zasedání Rady.
Usnesení: Rady pro vnitřní hodnocení neschvaluje projekt IRP202013 a vyžaduje
přepracování jeho výstupů dle odborných posudků do 31. 12. 2021.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
6. Zpráva o výsledcích evaluace studia
Šumberová uvedla, že data jsou ve zprávě již úplné. Jedinou chybějící pasáží je textová část
za Fakultu umění, na které jsou menší studijní skupiny, bude ovšem brzy doplněno. Členům
Rady byla evaluace prezentována prostřednictvím programu PowerBI a společně s kolegiem
rektora obdrží odkaz na tuto analýzu.
Malura: Zpráva vyznívá pozitivně, ale zarazila mne malá účast studentů. Po všech snahách a
kampaních to někde nebylo ani 20 %. Je to málo.
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Lata: Hovořili jsme o tom na AS, studenti v AS byli vyzváni k podání podnětů, co by mohlo
zvýšit míru spolupráce. Máme se studenty domluven termín schůzky.
Sikorová: Měli bychom zvážit veřejnou prezentaci připomínek.
Šumberová: Připomínky jsou pro akademiky přístupné na Portálu OU.
Drozd: Další otázkou je, kolik učitelů chce být evaluováno. Někteří do toho studenty nepobízejí,
ale spíše je odrazují.
Zahradník: Důležitý je garant, který k podpoře musí vyučující pobízet.
7. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení 2020
Šumberová Radu seznámila s tím, že dodatku již chybí pouze poslední část. Pravděpodobně
bude zaslán ke schválení formou per rollam, aby mohl být rozeslán také dalším orgánům OU.
Rada vzala informaci na vědomí.
8. Kontrolní zprávy LF a PřF
Papřok Radu seznámil s plánovanou kontrolní zprávou za LF OU, která je zaměřena na
přijímací řízení. Dále uvedl, že byla NAÚ zaslána kontrolní zpráva za bakalářský studijní
program Ekonomická geografie a regionální rozvoj, která spadá do programové akreditace.
Rada vzala informace na vědomí.
9. Zasílání podkladů RVH OU
Šumberová s Papřokem seznámili Radu s nutností sjednocení praxe zasílání podkladů Radě.
Bude tím zlepšena zejména efektivita a funkčnost kontrolních mechanismů na fakultách.
Některé z dokumentů, které byly na Radu v poslední době zaslány, nesly známky nižší kvality
a je otázkou, do jaké míry mělo vedení fakulty možnost finální verze těchto dokumentů
zkontrolovat.
Lata: Vše bude zdůrazněno na kolegiu rektora.
Usnesení: Změny v akreditacích studijních programů a kontrolní zprávy musí být Radě pro
vnitřní hodnocení OU zasílány výhradně prostřednictvím děkana dané fakulty či pověřeného
proděkana. Informace a podklady spadající pod institucionální akreditaci musí být zaslány
nejpozději 10 dní před nejbližším zasedáním RVH OU, informace a podklady nespadající pod
institucionální akreditaci musí být RVH OU zaslány nejpozději 10 dní před termínem odevzdání
podkladů Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 14
Počet hlasů kladných: 14
Počet hlasů záporných: 0
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Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
10. Informace k memorandu o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR
Kopecký představil informace k memorandu o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR, které je
aktuálně celorepublikovým tématem. Pro Radu je to vhodné téma do budoucna. Otázkou je,
jak se k tomu postavit u akreditovaných studijních programů? Je to debata na dlouho a musíme
navazovat na metodiky NAÚ. Byl osloven NAÚ, kde o tomto také zahájí debatu. Budeme
očekávat jejich reakci. Lata požádal Kopeckého, aby v součinnosti s prorektorem pro studium
následně navrhl konkrétní kroky.
Kopecký: Musíme více informovat akademiky, pandemie řádné informování znemožnila.
Nejdříve by měl být vytvořen plán podpory a až poté by měla následovat implementace.
Lata: Souvisí to s činností skupiny „Blended-learning“, jejíž záběr je již nyní velmi široký.
Drozd: Předložím skupině návrh na kompetence studentů doktorského studia a z nich můžeme
nadefinovat dlouho připravované standardy doktorského studia.
Sikorová: Učitelství máme postaveno na kompetenčním modelu již teď. Jde o znalosti a
dovednosti, které budou studenti potřebovat v praxi. Důležité není dostat to do spisu, ale do
praxe. Studenty musíme k tomuto vést.
11. Různé
Šumberová informovala o probíhajícím vnějším hodnocení OU ze strany NAÚ. Byla odeslána
sebehodnotící zpráva a do konce roku můžeme čekat návštěvu na místě. Na členy RVH se
následně obrátíme s žádostí o účast, protože se tento požadavek dá očekávat.
Papřok Radu seznámil s blížícím se hodnocením ex post, které bude předmětem zasedání
v listopadu a prosinci. Předběžně jsou předpokládaní zpravodajové Chytil (Psychologie),
Kladiwa (Didaktika dějepisu) a Drozd (Technické programy na PdF).
Rada byla seznámena s informací o došlé kontrolní zprávě ke studijním programům
Fisioterapia. Prozatím je kontrolována Centrem pro kvalitu a bude předmětem dalšího
zasedání. Šumberová uvedla vhodnost původně plánované návštěvy na místě, kterou by měl
absolvovat Zahradník.
Drozd uvedl, že na příštím zasedání Rady představí novinky z oblasti doktorského studia.
Analýzu úspěšnosti na jednotlivých fakultách a v jednotlivých studijních programech. Rád by
tím vyvolal diskuzi.
Lata poděkoval všem za účast a uvedl, že termín dalšího zasedání bude opět o týden posunut
na 15. listopadu 2021 na 16:00 hodin. Následně ukončil jednání RVH.
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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: Vojtěch Papřok
Verifikoval: Jan Lata
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

FSS

FF

FF

FF

PdF

Literární studia

Čeština pro cizince

Čeština pro cizince

Románská filologie

Předškolní
pedagogika

Typ

NMgr.

Bc.

NMgr.

Ph.D.

NMgr.

Forma

k

p

p

p, k

k

Jazyk

Závěr

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje zpravodaje a pracovní
skupiny (příloha č. 2 tohoto
zápisu) pro žádost o akreditaci navazujícího
magisterského
studijního programu Literární
studia.

český

Rada pro vnitřní hodnocení
schvaluje žádost o rozšíření
bakalářského studijního programu
o
studijní
plán
minor
a navazujícího studijního programu
Čeština pro cizince o studijní
plány maior a minor.

český

Rada pro vnitřní hodnocení
schvaluje žádost o rozšíření
bakalářského studijního programu
o
studijní
plán
minor
a navazujícího studijního programu
Čeština pro cizince o studijní
plány maior a minor.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
doktorského studijního programu
Románská filologie, v prezenční a
kombinované formě, s jazykem
výuky českým pro akreditaci na 5
let s výhradou dopracování
akreditačního
spisu
dle
stanoviska pracovní do 31. 10.
2021.

český

Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího
magisterského
studijního programu Předškolní
pedagogika
v
kombinované
formě, s jazykem výuky českým.
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Kontrolní zpráva

Příloha č. 2 – Pracovní skupiny

NMSP Literární studia
Zpravodaj
Doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Externí hodnotitelé
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. – Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D. – Katedra bohemistiky FF UP
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. – Ústav české literatury FF MU
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