
 

 
 
 
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 28. března 2017 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
Místo jednání: Velká zasedací místnost RMU, Brno 
 
Program:  

1. Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů – 

projednání upraveného a doplněného návrhu vnitřního předpisu před 
předložením do připomínkového řízení  

2. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností MU – projednání základních tezí vnitřního 
předpisu 

3. Jednací řád RVH – informace k upravené verzi po připomínkovém řízení 
4. Aktuality z oblasti kvality MU 

 
Úvodem přítomné přivítal rektor doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., předseda Rady pro vnitřní 

hodnocení (dále pouze „RVH“). Místopředseda RVH, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., 
uvedl plánovaný program a představil cíle zasedání.  

 
Ad 1. Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů – projednání 
upraveného a doplněného návrhu vnitřního předpisu před předložením do 
připomínkového řízení 

Prorektor pro studium a informační technologie Mgr. Michal Bulant, Ph.D. představil 
návrh předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 
v aktuálním znění. Uvedl podstatné změny, které v přípravě předpisu proběhly od 
únorového zasedání RVH, zejména úpravu věnující se oborovým radám doktorských 
studijních programů, možnost uskutečňování nefakultních studijních programů a 
přeměnu studijního oboru na studijní program v rámci přechodných ustanovení. 
Současně představil časový plán dalších kroků vedoucích ke schválení a registraci 
předpisu.  

Následně byly diskutovány následující části navrhovaného předpisu: 
 požadavky na složení programové rady studijního programu, 
 délka funkčního období programové rady a možnost revize jejího složení v návaznosti 

na prodloužení studijního programu, 
 role stávajících oborových komisí doktorských studijních programů v navrhovaném 

systému zajišťování kvality studijních programů, 

 způsob schvalování garanta studijního programu vědeckou radou fakulty, 
 konkrétní terminologické problémy spojené se zněním návrhu předpisu, 
 rozsah požadavků na garanta studijního programu v návrhu předpisu z pohledu 

vhodnosti a srozumitelnosti, 
 role vědecké rady fakulty v procesech vnitřního hodnocení studijních programů, 
 přechodná ustanovení vymezující činnost programových a oborových rad v období do 

realizace přeměny oboru na studijní program. 

 
Mgr. Jakub Vykydal (Odbor pro kvalitu RMU) představil Standardy kvality studijních 

programů MU, které tvoří přílohu návrhu předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů. Seznámil přítomné se zněním dokumentu, okolnostmi jeho 
vzniku a navrhovanou koncepcí. Standardy kvality studijních programů Masarykovy 
univerzity (dále jen „Standardy“) jsou koncipovány jako soubor kritérií, podle kterých se 
na Masarykově univerzitě hodnotí uskutečňované a nově navrhované studijní programy. 

Standardy jsou pojaty tak, aby umožňovaly ověřit soulad studijního programu se 
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zákonnými požadavky a zároveň napomáhaly k průběžnému zlepšování a rozvoji 
studijního programu, a to se zřetelem k jeho jedinečnosti a specifičnosti. Standardy 
jsou odvozeny z klíčových evropských, národních a institucionálních dokumentů.  

 
Místopředseda RVH navrhl možnost připomínkování návrhu Standardů členy RVH do 

pátku 31. 3. prostřednictvím online skupiny Rady pro vnitřní hodnocení.  
 
Předpis Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů bude po provedení 

úprav v návaznosti na komentáře členů RVH postoupen do celouniverzitního 
připomínkového řízení a představen vedením fakult MU. Dle zákona o vysokých školách 
je vyžadována registrace předpisu ze strany MŠMT do 1. 9. 2017. 

 

Ad 2. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností MU – projednání základních tezí vnitřního předpisu 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu MU, představil průběžný návrh struktury a 
obsahu připravovaného vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU (dále jen „Pravidla“). Přijetí 
předpisu je předpokládáno zákonem o vysokých školách a poskytuje MU příležitost 
vymezit základní pravidla pro zajišťování kvality MU napříč vzdělávací, tvůrčí a 
podpůrnou činností MU. Mgr. Petr Černikovský vymezil klíčové pojmy, se kterými 
předpis bude pracovat, zejména systém zajišťování kvality a systém vnitřního 
hodnocení kvality. Dále vymezil návrh principů, které budou dle Pravidel tvořit základ 
systému zajišťování kvality činností MU, a prvky, které budou tento systém tvořit.  

  
Prostřednictvím online skupiny bude členům RVH zpřístupněn návrh paragrafovaného 

znění předpisu k připomínkování. Na zasedání RVH dne 18. 4. bude předpis předložen 

RVH ke schválení, následně postoupen Vědecké radě MU k projednání a společně 
s vyjádřením Vědecké rady MU k projednání a schválení AS MU. Dle zákona o vysokých 
školách je vyžadována registrace předpisu ze strany MŠMT do 1. 9. 2017.  

 
Ad 3. Jednací řád RVH – informace k upravené verzi po připomínkovém řízení  

Místopředseda RVH seznámil přítomné s aktuálním stavem návrhu Jednacího řádu RVH, 
který byl již projednán Legislativní komisí AS MU. Dne 3. 4. bude Jednací řád projednán 
AS MU.  

 
Ad 4. Aktuality z oblasti kvality MU 

Místopředseda RVH seznámil přítomné s aktuálním děním v oblasti zajišťování kvality MU, 
zejména s/se: 
 schválením metodik Národního akreditačního úřadu k tvorbě studijních programů a 

předkládání žádosti o akreditaci studijního programu, 

 přípravou metodické pomůcky pro fakulty k přeměně, 
 přípravou konference Hodnocení kvality vysokých škol 4. – 5. května 201, Telč. 

 
Závěr: Další zasedání RVH je naplánováno na úterý 18. dubna 2017 ve velké zasedací 
místnosti RMU.   
 
Zapsaly: Mgr. Ing. Kateřina Švestková, Ph.D., Mgr. Donika Zůbková  
 
 
 
Schválil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 
 
 
 


