Č. j.: OU-40251/90-2018
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 21. května 2018
Přítomni:

Jandačka, Honová, Kopecký, Sibinský, Sikorová, Závacká,
Labischová, Antonín, Chytil, Skýpala, Pánek, Malura, Drozd,
Rossi

Omluveni:

Lata

Hosté:

Šumberová, Papřok, Kowolowski, Čurda, Janáček, Foltýn,
Surůvka, Balabán, Koléšek, Dřízgová, Sumec, Kalhous

Zahájení zasedání: 16:00 hod.
Konec zasedání: 19:00 hod.
Jednání vedl: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., místopředseda RVH
Místopředseda na úvod přivítal zástupce Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské
univerzity na společném zasedání Rady. Omluvil nepřítomné členy, přivítal hosty a
uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení.
1. Projednání části závěrů pracovních skupin RVH k akreditacím studijních
programů Fakulty umění OU.
Intermediální umění BC a NMGR: zpravodaj Sikorová, garant Surůvka. Oba
hodnotitelé byli konstruktivně kritičtí. Spis je dobře zpracován, je jasně vymezená
charakteristika studijního programu, hodnotitelé se zmiňují o unikátnosti spojení
pěti uměleckých oborů v jednom studijním programu. Hodnotili kladně, že se
program orientuje na nová média v úzkém spojení s klasickými médii. Připomínky
nebyly závažné. Personální zabezpečení je zajištěno po celou dobu
s dostatečným úvazkem a s dostatečnou kvalifikací. Věková struktura je
rovnoměrná, převaha pracovníků v rozmezí 40-50 let. Podstatná výtka je pouze
k profilům absolventa, které jsou u obou programů velmi podobné, a to včetně
specializací.
Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení.
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Zpěv BC a NMGR: zpravodaj Sibinský, garantka Dřízgová. Absolvent by se měl
uplatnit jako umělecký pracovník nebo pedagog, tato deklarovaná uplatnění
nemají oporu v předmětech. Po diskuzi bylo doporučeno vložit do profilu
absolventa ustanovení, že pedagogická činnost může být získána až dalším
rozšiřujícím studiem v rámci CŽV. Personální zabezpečení je dostatečné a
s odpovídající odbornou kvalifikací pracovníků, ale je zde málo docentů a
profesorů. Toto je popsáno v sebehodnotící zprávě i s návrhem řešení. Je zde
deklarace ze strany vedení FU, že smlouvy budou prodlouženy po dobu platnosti
akreditace.
Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení.
Instrumentální hra BC a NMGR: zpravodaj Sibinský, garanti Novotná a Foltýn.
Výtka ohledně profilu absolventa stejná jako u zpěvu – uplatnění uměleckých
pracovníků ve veřejných institucích na pozici pedagoga. Řešení je doplnění
informace, že absolvent může působit jako pedagogický pracovník, když si doplní
vzdělání prostřednictvím CŽV. Připomínka k NMGR – u personálního
zabezpečení (katedra teorie dějin umění) není naplněn standard. Chybí zde
docenti a profesoři. Problém je ale popsán v sebehodnotící zprávě, kde je popsán
i další plánovaný vývoj.
Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení.
Sochařství BC a NMGR: zpravodaj Sibinský, garant Koléšek. Doporučení –
zvážit zveřejnění výsledků z databáze RUV. U teoretických předmětů v oblasti
teorie umění jsou zajišťovány pouze odbornými asistenty. V sebehodnotící zprávě
je ale popsáno řešení. Personální zabezpečení je dobré.
Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení.
Grafika a kresba: zpravodaj Malura, garant Janáček. Programy jsou hodnoceny
jako dobře promyšlené, dobře personálně zabezpečené, garant je ceněn jako
výborná umělecká i pedagogická osobnost, kladně je hodnocena spolupráce
s Polskem. Personální zabezpečení – problém zajištění výuky teoretických
disciplín pedagogem s nedostatečnou publikační činností. Do budoucna se tato
situace bude řešit. Dále u řady pracovníků jsou smlouvy na dobu určitou,
v sebehodnotící zprávě se ale uvádí, že smlouvy budou za určitých okolností
prodlouženy.
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Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení.
Malba: zpravodaj Antonín, garant Balabán. Programy jsou hodnoceny pozitivně
z hlediska odborného i personálního. Program je dobře připraven, u obou jsou
konstatovány pouze drobné nedostatky. U BC Je doporučeno dát při rozvoji větší
důraz na spolupráci s většími uměleckými centry. V personální oblasti je tento
program velmi dobře zabezpečen.
Program je za pracovní skupinou doporučen ke schválení.
Společná diskuze:
V rámci diskuze byly opakovaně projednány profily absolventa u bakalářského a
navazujícího magisterského studijního programu Intermediální umění. Rada se
shodla na nutnosti jejich úpravy.
Hlasování:
Následovalo hlasování o návrzích schválení žádostí o akreditaci studijních programů:
Intermediální umění – 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 Intermediální umění (Bc.) s výhradou nutnosti zpřesnění profilu
absolventa pro rozlišení bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu, včetně specializací.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Intermediální umění – navazující magisterský studijní program
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 13
Počet hlasů kladných: 13
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního
programu Intermediální umění (NMgr.) s výhradou nutnosti zpřesnění
profilu absolventa pro rozlišení bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu, včetně specializací.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Malba – 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 Malba (Bc.) s doporučením zapracování připomínek externích
hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Malba – 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 Malba (NMgr.) s doporučením zapracování připomínek externích
hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Sochařství – 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 Sochařství (Bc.) s doporučením zapracování připomínek
externích hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Sochařství – 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 sochařství (NMgr.) s doporučením zapracování připomínek
externích hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Zpěv – 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 Zpěv (Bc.) s doporučením zapracování připomínek externích
hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Zpěv – navazující magisterský 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 Zpěv (NMgr.) s doporučením zapracování připomínek externích
hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Instrumentální hra – 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 Instrumentální hra (Bc.) s doporučením zapracování připomínek
externích hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Instrumentální hra – 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 Instrumentální hra (NMgr.) s doporučením zapracování
připomínek externích hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Grafika a kresba – 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 Malba (Bc.) s doporučením zapracování připomínek externích
hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Grafika a kresba – 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 Malba (NMgr.) s doporučením zapracování připomínek externích
hodnotitelů.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

2. Projednání žádostí o akreditaci studijních programů Pedagogické fakulty
OU, Přírodovědecké fakulty OU a Fakulty sociálních studií OU, vytvoření
pracovních skupin RVH
Členové Rady pro vnitřní hodnocení ze svých řad zvolili zpravodaje ke
studijním programům Pedagogické fakulty OU, Přírodovědecké fakulty OU a
Fakulty sociálních studií OU. Seznam programů a zpravodajů je přílohou č. 1
tohoto zápisu. Zpravodajové do 23. 5. 2018 16:00 určí finální návrhy externích
hodnotitelů, o kterých bude následně hlasováno formou per rollam.
Zasedání opustil Malura.
Hlasování:
Následovalo hlasování o návrzích zpravodajů:
Počet členů celkem: 15
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Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 12
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje složení zpravodajů vybraných ke
studijním programům Pedagogické fakulty OU, Přírodovědecké fakulty OU
a Fakulty sociálních studií OU (příloha č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

3. Projednání letních termínů mimořádných zasedání RVH
Vzhledem k předkládaným žádostem je reálné stihnout hodnocení studijních
programů do začátku prázdnin bez nutnosti mimořádných zasedání. Vzhledem
k tomu se červnové zasedání posouvá na pondělí 25. 6. 2018 15:00.

4. Různé
V případě obdržení institucionální akreditace budou na zasedání v září zařazeny
všechny projednávané programy, které spadají pod oblasti vzdělávání pokryté
institucionální akreditací. Bude potřeba o nich finálně rozhodnout, především ve
vztahu k délce udělení akreditace a případným návrhům na předložení kontrolních
zpráv.
Zapsala: Anna Štarhová
Verifikovala: Jan Lata, rektor
ROZDĚLOVNÍK:
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Daniel Jandačka, 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: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
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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 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: prof. RNDr. Olga Rossi, Dr.Sc.
Portál OU
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Příloha č. 1 Zápisu RVH OU ze dne 21. 5. 2018: Seznam zpravodajů
Zpravodaj

Studijní program
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (BC)

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (BC)
Antonín
Tělesná výchova a sport (BC)
Kinantropologie (NMGR)
Kinantropologie (DR)
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) (BC)

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (BC)
Drozd

Učitelství odborných předmětů (NMGR)
Enviromentální geografie (BC)

Enviromentální geografie (NMGR)
Psychologie (BC)
Chytil
Pedagogika (DR)

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (BC)
Kopecký
Didaktika českého jazyka a literatury (DR)
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Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (BC)

Labischová

Pedagogika (BC)

Učitelství pro SŠ (NMGR)

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BC)
Malura
Sbormistrovství (BC)

Aplikovaná informatika (BC, kombi)

Aplikovaná informatika (BC, dist)
Pánek
Aplikovaná informatika (DR)

Applied informatics (DR)
ICT se zaměřením na vzdělávání (BC)
Rossi

Matematika se zaměřením na vzdělávání (BC)
ICT se zaměřením na vzdělávání (DR)
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (BC)

Sibinský
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (BC)
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Hudební teorie a pedagogika (DR)

Učitelství pro MŠ (jednooborové) (BC)

Sikorová

Učitelství pro ZŠ (NMGR)

Učitelství pro 1. stupeň (MGR)

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (BC)
Závacká
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
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