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Č. j.: OU-3484/90-2021 
  

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne 25. ledna 2021  
    
    

Přítomni: Lata, Kopecký, Drozd 
 

Přítomni online: Špunda, Kladiwa, Labischová, Malura, Skýpala, Sikorová, Sibinský, 
Petrucijová, Pánek, Plevová, Zahradník  
 

Omluveni: Chytil 

   

Hosté: Papřok, Šumberová, Elischer 
 

Hosté online: Kotyrba, Konečná, Maďar, Závacká, Školoudík, Sochorová 
   
Zahájení zasedání: 15:00  
Konec zasedání: 16:30 

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

    

PROGRAM JEDNÁNÍ:    
1. Projednání žádostí o akreditace studijních programů PřF OU  

2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU  

3. Projednání magisterského studijního programu Všeobecné lékařství  

4. Metodika hodnocení studijních programů v průběhu platnosti jejich akreditace  

5. Různé  
 

Předseda Lata na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity, kteří 

byli kvůli epidemiologické situaci z preventivních důvodů přítomni online přes MS Teams. 

Prohlásil, že je Rada způsobilá k usnášení. 

 

1. Projednání žádostí o akreditaci studijního programu PřF OU 

PřF OU žádala o akreditaci navazujícího magisterského programu Aplikovaná informatika. 

Zpravodaj Pánek shrnul výstupy pracovní skupiny. Upozornil na menší propojení programu 

s praxí a aktuální situací, dále na formální nedostatky, které doporučil opravit. Dále uvedl, že 

personální růst by měl být lépe definován. Nebrání to však doporučení studijního programu ke 

schválení. Na drobné opravy jako zpravodaj dohlédne. 

Kotyrba (garant) uvedl, že se k připomínkám již v rámci katedry sešli a budou zapracovány. 

Konečná s výtkami taktéž souhlasí, jen doplnila, že propojení s praxí souvisí s uzavřením 

rámcovým smluv.  
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Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování: 

 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího 

magisterského studijního programu Aplikovaná informatika v prezenční i kombinované formě 

studia, 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. 

 

Přírodovědecká fakulta OU dále zažádala o akreditaci doktorského studijního programu 

Chemie porézních materiálů. Navrženým zpravodajem je Špunda. Byli představeni navržení 

externí hodnotitelé. Zpravodaj s nimi souhlasí. 

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování: 

 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovní skupiny pro žádost 

PřF OU o akreditaci studijního programu. Název studijního programu a složení pracovní 

skupiny je přílohou č. 2 zápisu. 

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 o akreditace studijních programů LF OU 

LF OU nově zažádala o akreditaci bakalářského studijního programu Radiologie. Navrženým 

zpravodajem je Zahradník. Dále LF OU zažádala o akreditaci doktorského studijního programu 

Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii. Navrženým zpravodajem je Lata. 

Byli představeni navržení externí hodnotitelé. Zpravodajové s nimi souhlasili. 

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování: 
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje složení pracovních skupin pro 

žádosti LF OU o akreditaci studijních programů. Seznam studijních programů a složení 

pracovních skupin je přílohou č. 2 zápisu. 

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 magisterského studijního programu 

Všeobecné lékařství 

Připojili se zástupci LF OU. 

Veškeré podklady byly členům Rady pro vnitřní hodnocení OU zasílány dle odsouhlaseného 

harmonogramu. 

Kopecký na výzvu Laty shrnul činnost pracovní skupiny. Kopecký uvedl, že se pracovní 

skupina sešla dvanáctkrát, pracovala úspěšně a její fungování bude pokračovat. Vyzdvihl 

sebehodnotící zprávu, ve které LF navrhuje řešení svých problémů a nezakrývá nedostatky. 

Dále ocenil navržení spolupráce LF OU s jinými lékařskými fakultami, nové opatření děkana, 

výbornou spolupráci s FNO, vědecké posílení, projekt Lerco, akreditace Vivária atd. 

Maďar poděkoval celé pracovní skupině a proděkanům za velmi dobrou spolupráci. Dle 

Maďara je práce této skupiny velmi důležitá a bude dále pokračovat. 

Školoudík jako garant studijního programu Všeobecné lékařství doplnil, že LF je na začátku 

práce. Ukončením práce na žádosti o akreditaci a případným úspěšným získáním akreditace 

celý proces nekončí a LF OU čeká ještě mnoho práce. 

Závacká uvedla, že samotný spis je nyní ve finální faktické verzi. Čekají jej pouze drobné 

formální úpravy. 

Sochorová za AS LF OU dodala, že senát byl průběžně informován a se stavem žádosti je 

srozuměn. Neshledal žádné problémy. 

Malura ocenil, že LF OU ve spise popisuje své nedostatky i způsoby jejich řešení. Ocenil 

garanta Školoudíka, spolupráci s ostatními univerzitami a práci pracovní skupiny. Vznesl 

dotaz, pro které oblasti bude ustanovena supervize a jaká je představa, že bude tato komise 

supervize fungovat? 
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Školoudík s Maďarem uvedli, že v ČR tento koncept zatím neexistuje. Je to návrh LF OU a 

mělo by to pomoci k včasnému zachycení problému. Chtějí mít například systém, kdy budou 

mít vytipované nové garanty už 2–3 roky dopředu. Je to v plánu takto sdělit i NAÚ. LF OU je 

v kontaktu s ostatními univerzitami, jedná se o možnosti, že by se tento systém mohl zavést 

napříč všemi lékařskými fakultami, možná i jinými fakultami. 

Kopecký sdělil, že díky sumáři paní proděkanky Závacké je opravdu jasně vidět podstatný 

posun v akreditačním spise. 

Lata poděkoval LF a celé pracovní skupině. Pracovní skupina bude fungovat dále, protože její 

složení umožňuje velmi rychle jednat a spolupracovat. 

Na základě výše uvedených informací vyzval předseda členy Rady k hlasování: 

 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci magisterského 

studijního programu Všeobecné lékařství v prezenční formě studia, 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. Metodika hodnocení studijních programů v průběhu platnosti jejich 

akreditace  

Šumberová seznámila členy RVH s aktuálním stavem přípravy nové metodiky hodnocení 

studijních programů v průběhu platnosti jejich akreditace. V průběhu roku by měly přijít 

informace ze strany rektorátu směrem k fakultám, jak mají být hodnoceny studijní programy. 

Hodnocení bude aktuálně trochu jiné, nebudou se hodnotit samotné standardy, ale bude se 

hodnotit, který studijní program je kvalitní a který má nějaké problémy. Proto je nutné definovat 

metodiku. Bylo stanoveno, že škála hodnocení bude od excelentních – výborných – až po ty 

nedostačující. Šumberová předpokládá, že k tomuto vznikne velká diskuze, protože to není 

jednoduché. Uvedla však, že je dostatek času na přípravu a otestování, protože letos se to 

bude týkat 5 studijních programů a následující rok 7 studijních programů. 

Šumberová prošla prezentované materiály a poprosila členy rady, aby si do dalšího zasedání 

dané materiály prostudovali a připravili si podněty k diskuzi. 
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5. Různé 

Další zasedání proběhne již 8. 2. 2021, nestihne se tak zařadit program s dnes schválenými 

pracovními skupinami, proto bude více prostoru na metodiky, kvalitu praktické výuky apod. 

Možnost, aby členové RVH na toto zasedání předložili své návrhy do pátku 29. 1. 2021.  

Šumberová uvedla, že byla zprovozněna klasická evaluace studia. Byl spuštěn klasický 

dotazník ke zkušenostem s online výukou, kdy byli studenti požádáni o konstruktivní 

hodnocení. Dále informovala o spolupráci s Drozdem na hodnocení doktorského studia. 

V plánu je připravit dotazník pro studenty doktorského studia a schůzka s danými studenty 

formou focus group.  

Malura zmínil, že byly vypsány IRP projekty na podporu distančních opor, vytváření opor 

v Moodle vidí jako výborný krok, kterého se sám zúčastnil. V pravidlech bylo dle něj napsáno 

vytváření distančních opor, ale nemá žádné informace o tom, že by RVH schvalovala nějaký 

vstup a nyní má schvalovat výstup. Jakou to bude představovat zátěž? 

Šumberová odpověděla, že před nějakou dobou RVH schvalovala metodiku, jak má vypadat 

online kurz, jak má vypadat studijní opora. A z tohoto to vychází. Zátěž to bude představovat 

pouze tento rok, v příštím roce by mělo být jasno o výsledku. 

Lata potvrdil, že tento dotaz je v pořádku a že se k němu RVH vrátí za 14 dní na dalším 

zasedání.  

Předseda všem poděkoval za účast, popřál hodně zdaru a zdraví a uvedl, že další zasedání 
RVH OU, proběhne již 8. 2. 2021. 
 

ROZDĚLOVNÍK:     
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

předsedkyně AS OU: PhDr. Ilona Plevová, 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 
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Zapsala: Adriana Kubisová  
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy  

     

Fakulta Studijní program Typ Forma Jazyk Závěr Kontrolní zpráva 

PřF 
Aplikovaná 

informatika 
NMgr. p, k český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje žádost o akreditaci 

navazujícího magisterského 

studijního programu Aplikovaná 

informatika v prezenční i 

kombinované formě studia, s 

jazykem výuky českým. 

- 

PřF 
Chemie porézních 

materiálů 
Ph.D. p Český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje složení pracovních 

skupin pro žádosti LF OU o 

akreditaci studijních programů. 

Seznam studijních programů a 

složení pracovních skupin je 

přílohou č. 2 zápisu. 

- 

LF Radiologie Bc. p Český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje složení pracovních 

skupin pro žádosti LF OU o 

akreditaci studijních programů. 

Seznam studijních programů a 

složení pracovních skupin je 

přílohou č. 2 zápisu. 

- 

LF 

Experimentální 

klinická medicína 

v hematologii a 

onkologii 

Ph.D. p, k český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje složení pracovní 

skupiny pro žádost PřF OU o 

akreditaci studijního programu. 

Název studijního programu a 

složení pracovní skupiny je 

přílohou č. 2 zápisu. 

- 

LF Všeobecné lékařství Mgr. p český 

Rada pro vnitřní hodnocení OU 

schvaluje žádost o akreditaci 

magisterského studijního 

programu Všeobecné lékařství v 

prezenční formě studia, s jazykem 

výuky českým. 

- 
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Příloha č. 2 – Pracovní skupiny pro žádosti o akreditace studijních programů 

 

Chemie porézních materiálů, Ph.D. 

Zpravodaj: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. 

Externí hodnotitelé: - prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (UPa) 

- prof. Ing. Miloslav Pekař, Ph.D. (VUT) 

 

Radiologie, Bc. 

Zpravodaj: doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. 

Externí hodnotitelé: - Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D. (JČU) 

- Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D. (ČVUT) 

 

Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii, Ph.D. 

Zpravodaj:  prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Externí hodnotitelé: - prof.  MUDr.  Bohuslav Melichar,  Ph.D. (UPOL) 

- prof. MUDr.  Michael Doubek,  Ph.D. (MU) 

 


