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   Č. j.: OU-86335/90-2018 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 29. října 2018 

 
Přítomni:  Lata, Jandačka, Kopecký, Sikorová, Závacká, Volná, Zářický, Malura, 

Plevová, Drozd, Chytil, Skýpala 
 
Omluveni:   Sibinský, Pánek, Labischová 
 
Hosté: Šumberová, Papřok 
 
 
Zahájení zasedání: 14:00 hod. 
Konec zasedání:  16:30 hod. 
Jednání vedl:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předseda RVH 
 
Předseda na úvod přivítal členy 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 žádosti o akreditaci studijního programu Přírodovědecké fakulty OU 

Garantem tohoto studijního programu nebyl dodán seznam studijních opor a podle dostupných 

podkladů není zřejmé, zda je pokrytí jednotlivých předmětů studijními oporami dostatečné. Dle 

dodaných podkladů to vypadá, že nikoliv.  

Hlasování: 

Ekonomická geografie a regionální rozvoj – navazující magisterský studijní 

program, kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU zastavuje žádost o akreditaci studijního programu 

Ekonomická geografie a regionální rozvoj (NMgr.), kombinovaný. Rada pro vnitřní 

hodnocení požaduje doplnění studijního programu o studijní opory. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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2. Projednání žádosti o akreditaci studijních programů FF OU, určení pracovních 

skupin, projednání stažených žádostí 

Historické vědy Ph.D. (spojení Hospodářských a kulturních dějin, Českých a 

československých dějin a Kulturních dějin – žádosti o akreditaci těchto tří studijních programů 

byly staženy). Zpravodaj Chytil, garant Zářický. Zpravodaj na příštím zasedání podá informaci 

o tom, zda je třeba novou žádost nechat posoudit externími hodnotiteli a zda jsou v nové 

žádosti zakomponována všechna doporučení NAÚ. 

Anglická filologie Ph.D. (spojení Anglického jazyka a Anglické a americké literatury – žádosti 

o akreditaci těchto dvou studijních programů byly staženy). Zpravodaj Chytil, garant Kopecký. 

Zpravodaj na příštím zasedání podá informaci o tom, zda je třeba novou žádost nechat 

posoudit externími hodnotiteli a zda jsou v nové žádosti zakomponována všechna doporučení 

NAÚ. 

English Philology Ph.D. (spojení English Language a English American Literature – žádosti o 

akreditaci těchto dvou studijních programů byly staženy). Zpravodaj Chytil, garant Kopecký. 

Zpravodaj na příštím zasedání podá informaci o tom, zda je třeba novou žádost nechat 

posoudit externími hodnotiteli a zda jsou v nové žádosti zakomponována všechna doporučení 

NAÚ. 

Filozofická studia NMGr. (zcela nový studijní program, ve spolupráci se Slezskou univerzitou 

v Katovicích a Univerzitou Mateja Bela v BB). Garant Otisk, zpravodaj Zářický. 

Papřok se domluví se Zářickým na návrhu hodnotitelů a zašle členům RVH ke schválení per 

rollam. 

3. Projednání stažené žádosti o akreditaci studijního programu PdF OU 

Ze strany pedagogické fakulty byla stažena žádost o akreditaci bakalářského studijního 

programu Angličtina se zaměřením na vzdělávání.  

Rada bere na vědomí. 

4. Projednání druhé části žádostí o akreditace studijních programů v rámci IA 

Malura představil návrhy délky akreditací a kontrolních zpráv pro jednotlivé programy, u 

kterých byl zpravodajem. 

 

Jandačka: U kombinovaných forem studia by se měla kontrolní zpráva vždy zaměřit na 

studijní opory. 

Drozd: Pro lepší přehlednost by bylo vhodné připravit tabulku k vyhodnocení pokrytí 

předmětů studijními oporami. 
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Sikorová: Pokud již máme akreditovaný studijní program v prezenční formě a chceme 

podat žádost o stejný studijní program v kombinované formě, co bude RVH vyžadovat? 

Šumberová: Jedná se o rozšíření akreditace o formu studia. Rada by měla vyžadovat 

studijní plán a externí posudky, schvalovací kolečko musí být shodné. 

 

Hlasování: 

Anglická filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Anglická filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční pro 

akreditaci na 10 let.  

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Anglická filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Anglická filologie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 

let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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English Philology – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

English Philology – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let.  

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

English Philology – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

English Philology – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 

let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Kopecký představil návrhy délky akreditací a kontrolních zpráv pro jednotlivé programy, u 

kterých byl zpravodajem. 

Hlasování: 

Český jazyk – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Český 

jazyk – doktorský studijní program, pro akreditaci na 10 let. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Český jazyk a literatura – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Český 

jazyk a literatura – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let.  

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Český jazyk a literatura – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Český 

jazyk a literatura – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 

let. Akreditace bude udělena včetně oprávnění konat rigorózní řízení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

 

Čeština pro cizince – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Čeština pro cizince – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 

let. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Literární věda – Teorie a dějiny národních literatur – doktorský studijní 

program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 
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Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Literární věda – Teorie a dějiny národních literatur – doktorský studijní program, 

pro akreditaci na 10 let. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

 

 

Ruská filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Ruská 

filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční, pro akreditaci na 

10 let. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Ruská filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Ruská 

filologie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ po 

4 letech zaměřenou na publikační a grantovou činnost. Akreditace bude udělena 

včetně oprávnění konat rigorózní řízení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Teorie a dějiny české literatury – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Teorie 

a dějiny české literatury – doktorský studijní program, pro akreditaci na 10 let. 

Schválení je s výhradou nutnosti obdržení kladného rozhodnutí o tvorbě studijních 

programů s AV ČR v rámci institucionální akreditace. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Český 

jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 

10 let.  

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Chytil představil návrhy délky akreditací a kontrolních zpráv pro jednotlivé programy, u kterých 

byl zpravodajem. 

 

Hlasování: 

Filozofie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Filozofie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční, pro akreditaci na 

10 let.  

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 



 

 8 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Filozofie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Filozofie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ po 

4 letech zaměřenou na mezinárodní rozměr studijního programu. Akreditace bude 

udělena včetně oprávnění konat rigorózní řízení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Filozofie – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Filozofie – doktorský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ do 1. 4. 2019 

zaměřenou na složení oborových rad a další náležitosti dle rozhodnutí o 

institucionální akreditaci, které souvisí s tímto studijním programem. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Latinský jazyk a kultura – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 
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Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Latinský jazyk a kultura – bakalářský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ 

po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení.  

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Latinský jazyk a kultura středověku – navazující magisterský studijní 

program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Latinský jazyk a kultura středověku – navazující magisterský studijní program, pro 

akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Psychologie se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Psychologie se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro 

akreditaci na 10 let. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Plevová představila návrhy délky akreditací a kontrolních zpráv pro jednotlivé programy, u 

kterých byla zpravodajem. 

Navrhuje kontrolní zprávy zaměřit více na tvůrčí činnost, viz rozhodnutí NAU o 

udělení institucionální akreditace. 
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Hlasování: 

Francouzská filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, 

prezenční 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Francouzská filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční, pro 

akreditaci na 10 let. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Francouzská filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Francouzská filologie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 

10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na tvůrčí činnost. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika – doktorský studijní 

program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 
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Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika – doktorský studijní program, 

pro akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech zaměřenou na personální zabezpečení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Polská filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Polská 

filologie – bakalářský studijní program, kombinovaný, prezenční, pro akreditaci na 

10 let. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Polská filologie – navazující magisterský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Polská 

filologie – navazující magisterský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ po 

4 letech zaměřenou na tvůrčí činnost. Akreditace bude udělena včetně oprávnění 

konat rigorózní řízení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Polský jazyk – doktorský studijní program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu Polský 

jazyk – doktorský studijní program, pro akreditaci na 10 let s KZ po 4 letech 

zaměřenou na personální zabezpečení. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Drozd představil návrhy délky akreditací a kontrolních zpráv pro jednotlivé programy, u kterých 

byl zpravodajem. Vidí u hodnocených programů nedostatečnou propojenost teorie a praxe, 

není kladen důraz na vědu a projektovou činnost, proto navrhuje akreditace pouze na 5 let 

 

Hlasování: 

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní 

program, kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, 

kombinovaný, pro akreditaci na 5 let. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

první ročník studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
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Technická výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní 

program 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program, pro 

akreditaci na 5 let. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Učitelství odborných předmětů – navazující magisterský studijní program, 

kombinovaný 

Počet členů celkem: 15 

Počet přítomných: 12 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: RVH OU schvaluje žádost o akreditaci studijního programu 

Učitelství odborných předmětů – navazující magisterský studijní program, 

kombinovaný, pro akreditaci na 5 let. Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 

3. 2019 předložení kontrolní zprávy obsahující informace o studijních oporách a 

jejich pokrytí u předmětů s kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto 

informace jsou vyžadovány pro první ročník studijního programu a vyžadováno je 

100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. Tyto informace jsou vyžadovány pro 

všechny ročníky studijního programu a vyžadováno je 100% pokrytí. 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

5. Druhé projednání návrhu metodického materiálu pro tvorbu studijních opor 

kombinované formy studijních programů 

Členové RVH zaslali své připomínky. Diskutabilní je, zda tento metodický materiál takto 

musí nebo naopak pouze může vypadat. Je tedy potřeba určit a vyvážit závaznost 

materiálu. 

 

Diskuze: 
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Závacká: Tuto problematiku nelze paušalizovat. Nelze například v plné míře použít u 

kombinovaného studia. 

Jandačka: Otázkou tedy je, zda budeme tímto metodickým materiálem nařizovat, či 

pouze doporučovat.  

Sikorová: V rámci toho, co musíme udělat a splnit, je to v metodickém materiálu dobře 

navrženo. Pokud již však studijní opora existuje a je napsaná, neuvádí se konkrétní 

rozsah stran, jak toto budeme řešit? 

Šumberová: Rozsah stran bych neviděla jako velký problém, spíše by to nemělo 

vypadat jen jako doporučený seznam literatury s tím, aby student pracně dohledával, 

je třeba napsat alespoň přibližně názvy kapitol k prostudování. 

Chytil: Student si musí dané téma nastudovat z více publikací a musí umět v literatuře 

hledat. Další otázkou jsou kontrolní otázky. Vidím to jako kontroverzní věc, když 

student ihned neví, zda na kontrolní otázku odpověděl správně. 

 

Po diskuzi doplněny připomínky do metodického materiálu. Papřok rozešle k dalšímu 

kolu připomínek. 

 

6. Systém kontroly stavu studijních opor schválených studijních programů  

Je nutné nastavit systém kontroly pro budoucí žádosti o akreditaci studijních programů 

a systém předávání podkladů ze strany fakult. Papřok vypracuje dokument (podobnost 

s analýzou personálního zabezpečení programu) a bude to opět povinná příloha 

žádosti. 

 

7. Různé 

Diskuse k rozdílu mezi prezenčním a kombinovaným doktorským studiem. 

Malura: Na FF je jeden spis jak pro prezenční, tak pro kombinovanou formu studia – 

není zde rozdíl. 

Závacká: Na LF je častěji doktorské studium kombinované, než prezenční. Podmínky 

jsou totožné. Nároky na studenty jsou stejné a nezáleží na typu studia. Každý student 

doktorského studia má oborovou radou schválen svůj individuální plán, kde jsou pevně 

dány jeho povinnosti. 

Chytil: V žádném, případě se nemůže lišit prezenční a kombinovaná forma 

doktorského studia. Akreditační spisy musí být totožné. 

Šumberová: Rada by měla zvážit, zda Usnesení o schválení/akreditaci studijního 

programu v rámci IA bude fakultám předáno na jejich VR nebo AS. 

 
Zapsala: Anna Štarhová 
Verifikoval: Jan Lata, rektor 
 

ROZDĚLOVNÍK:  
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
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místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 

předsedkyně AS OU: PhDr. Ilona Plevová, 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: prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

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

člen RVH OU za VR OU: prof. PhDr. Aleš Zářický, 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: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D. 

Portál OU 
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy    

      

Fakulta 

Studijní program Typ Forma Závěr Kontrolní zpráva 

PřF 
Ekonomická geografie 

a regionální rozvoj  
NMgr. k 

Žádost zastavena 

do doby 

zpracování 

studijních opor 

- 

FF Anglická filologie Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Anglická filologie NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

FF English Philology Bc. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF English Philology NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

FF Český jazyk Ph.D. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Český jazyk a literatura Bc. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Český jazyk a literatura NMgr. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Čeština pro cizince NMgr. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF 

Literární věda – Teorie 

a dějiny národních 

literatur  

Ph.D. p 
Schváleno na 10 

let 
- 
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FF Ruská filologie  Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Ruská filologie  NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na publikační 

činnost. 

FF 
Teorie a dějiny české 

literatury  
Ph.D. p 

Schváleno na 10 

let 
- 

FF 

Český jazyk se 

zaměřením na 

vzdělávání  

Bc. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Filozofie Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Filozofie NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

RVH OU schvaluje žádost o akreditaci 

studijního programu s KZ do 1. 4. 2019 

zaměřenou na složení oborových rad a 

další náležitosti dle rozhodnutí o 

institucionální akreditaci, které souvisí s 

tímto studijním programem. 
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FF Latinský jazyk a kultura  Bc. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

FF 
Latinský jazyk a kultura 

středověku  
NMgr. p 

Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

PdF 

Psychologie se 

zaměřením na 

vzdělávání  

Bc. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Francouzská filologie  Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Francouzská filologie  NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na tvůrčí 

činnost. 

FF 

Jazykovědná a 

literárněvědná 

srovnávací slavistika  

Ph.D. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

FF Polská filologie  Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 
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FF Polská filologie  NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na tvůrčí 

činnost. 

FF Polská filologie  Ph.D. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31.10.2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

PdF 

Odborné předměty se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Bc. k 
Schváleno na 5 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

PdF 

Technická výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Bc. p 
Schváleno na 5 

let s KZ 
- 

PdF 
Učitelství odborných 

předmětů  
NMgr. k 

Schváleno na 5 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Fakulta Studijní program Typ Forma Závěr Kontrolní zpráva 
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FF Anglická filologie Bc. p,k 
Schváleno na 10 
let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 
15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 
Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 
kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Anglická filologie NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

FF English Philology Bc. p 
Schváleno na 10 
let 

- 

FF English Philology NMgr. p 
Schváleno na 10 
let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na 
personální zabezpečení. 

FF Český jazyk Ph.D. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Český jazyk a literatura Bc. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Český jazyk a literatura NMgr. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF Čeština pro cizince NMgr. p 
Schváleno na 10 

let 
- 

FF 

Literární věda – Teorie 

a dějiny národních 

literatur  

Ph.D. p 
Schváleno na 10 
let 

- 

FF Ruská filologie  Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 
obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 
ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 
15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 
Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Ruská filologie  NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na 

publikační činnost. 

FF 
Teorie a dějiny české 

literatury  
Ph.D. p 

Schváleno na 10 

let 
- 
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FF 

Český jazyk se 

zaměřením na 

vzdělávání  

Bc. p 
Schváleno na 10 
let 

- 

FF Filozofie Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 
kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 
a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 
ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Filozofie NMgr. p 
Schváleno na 10 
let s KZ 

RVH OU schvaluje žádost o akreditaci 

studijního programu s KZ do 1. 4. 2019 

zaměřenou na složení oborových rad a 
další náležitosti dle rozhodnutí o 

institucionální akreditaci, které souvisí s 

tímto studijním programem. 

FF Latinský jazyk a kultura  Bc. p 
Schváleno na 10 
let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na 
personální zabezpečení. 

FF 
Latinský jazyk a kultura 

středověku  
NMgr. p 

Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 

PdF 

Psychologie se 

zaměřením na 

vzdělávání  

Bc. p 
Schváleno na 10 
let 

- 

FF Francouzská filologie  Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 
a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 
obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 
ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Francouzská filologie  NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na tvůrčí 

činnost. 

FF 
Jazykovědná a 
literárněvědná 

srovnávací slavistika  

Ph.D. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na 

personální zabezpečení. 
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FF Polská filologie  Bc. p,k 
Schváleno na 10 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 
a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 
obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 
ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

FF Polská filologie  NMgr. p 
Schváleno na 10 

let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na tvůrčí 

činnost. 

FF Polská filologie  Ph.D. p 
Schváleno na 10 
let s KZ 

KZ do 31. 10. 2022, zaměření na 
personální zabezpečení. 

PdF 

Odborné předměty se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Bc. k 
Schváleno na 5 
let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 
15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 
Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 
Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 
kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 

ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

PdF 

Technická výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

Bc. p 
Schváleno na 5 

let s KZ 
- 
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PdF 
Učitelství odborných 

předmětů  
NMgr. k 

Schváleno na 5 

let s KZ 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2019 předložení kontrolní zprávy 

obsahující informace o studijních oporách 
a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány pro první 

ročník studijního programu a vyžadováno 
je 100% pokrytí. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje do 

15. 3. 2020 předložení kontrolní zprávy 
obsahující informace o studijních oporách 

a jejich pokrytí u předmětů s 

kombinovanou či distanční formou výuky. 

Tyto informace jsou vyžadovány všechny 
ročníky studijního programu a vyžadováno 

je 100% pokrytí. 

 


