
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 13. až 14. září 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Hotel Atlantis, Rozdrojovice u Brna 

 

Program: 

1. Agenda kvality – shrnutí vývoje posledních měsíců a výhled činnosti RVH v novém 

akademickém roce; 

2. Modelové žádosti o akreditaci – aplikace standardů; 

3. Pracovní postupy v rámci RVH; 

4. Diskuze k návrhům akreditačních formulářů. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Úvodem přítomné přivítal Mikuláš Bek, předseda Rady pro vnitřní hodnocení, a Ladislav 

Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále pouze „RVH“), který následně 

představil agendu a cíle zasedání. 

1. Agenda kvality – shrnutí vývoje posledních měsíců a výhled činnosti RVH v 

novém akademickém roce; 

Petr Černikovský (Odbor pro kvalitu RMU) shrnul vývoj posledních měsíců v agendě 

hodnocení a zajišťování kvality MU, zejména informoval o schválených vnitřních 

předpisech MU, podpůrných nástrojích pro akreditační práce v IS MU a o aktuálním stavu 

přípravy žádosti o institucionální akreditaci. Dále představil výhled činnosti RVH v novém 

akademickém roce. Před podáním žádosti o institucionální akreditaci plánovaným na 

prosinec 2017 bude RVH projednávat související podkladové materiály. Dále lze již 

v posledních měsících roku 2017 počítat s rozběhem akreditačních procesů na některých 

fakultách, zejména ze strany RVH, resp. místopředsedy, s prvním určováním hodnotitelů 

přeměny studijního oboru na studijní program. Dále lze předpokládat postupně, 

v návaznosti na první zkušenosti RVH s rozhodováním o studijních programech,  první 

metodickou činnost RVH  za účelem konkretizace pravidel zakotvených v univerzitních 

předpisech. 

Jakub Vykydal (Odbor pro kvalitu RMU) seznámil členy RVH s orientačními plány 

struktury studijní nabídky fakult, které reflektují plánované požadavky na strukturu 

studijních programů.  Z analýzy dodaných dat vyplynulo, že celkový počet zamýšlených 

studijních programů by v důsledku přeměn (resp. reakreditací) mohl klesnout ve srovnání 

se současným stavem až o 140. Zároveň analýza ukázala až 227 studijních programů, 

tedy zhruba polovinu celkového počtu studijních programů MU, které budou chtít 

podstoupit proces reakreditace do listopadu 2018, aby mohly otevřít přijímací řízení pro 

akademický rok 2019/2020. Petr Černikovský doplnil, že v návaznosti na získaná data 

budou na podzim 2017 probíhat jednání s jednotlivými fakultami za účelem upřesnění  

harmonogramu pro schvalování studijních programů a rozfázování rozhodovací zátěže 

RVH. Jan Cacek upozornil, že při plánování harmonogramu přeměn je potřeba zohlednit 

studijní programy uskutečňované ve spolupráci vícero fakult. 

2. Modelové žádosti o akreditaci – aplikace standardů kvality studijních 

programů MU 
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Za účelem přípravy na hodnoticí a rozhodovací činnost RVH v oblasti studijních programů 

byl diskutován soubor modelových akreditačních materiálů z akreditačních procesů 

uskutečněných v minulosti. Zásadní pomůckou pro diskuzi byl návrh sebehodnoticí 

zprávy přeměny studijního oboru na studijní program. 

V diskuzi se členové RVH zabývali jednotlivými podkladovými materiály pro akreditaci a 

významem, které jednotlivé části mají pro posouzení žádosti o schválení studijního 

programu. Rovněž se diskuze týkala role zpravodaje – člena RVH pověřeného vytvořením 

návrhu výroku rozhodnutí – a hodnotitele přeměny studijního oboru na studijní program.  

Výstupy diskuze budou zapracovány do nově připravovaných akreditačních materiálů. 

3. Pracovní postupy v rámci RVH 

Donika Zůbková (Odbor pro kvalitu RMU) představila návrh postupu pro vyřízení žádostí 

v rámci struktury RVH od doručení návrhu na schválení studijního programu až po 

vynesení usnesení RVH a jeho zaznamenání v zápise ze zasedání. Součástí diskuze byla 

pravidla pro určení zpravodaje návrhu a rozsah jeho hodnoticí činnosti.  

Na základy výstupů diskuze budou jednotlivé kroky pracovního postupu RVH 

rozpracovány Odborem pro kvalitu RMU ve spolupráci s místopředsedou RVH Ladislava 

Rabušice  

4. Diskuze k návrhům akreditačních formulářů 

Petr Černikovský uvedl diskuzi přehledem jednotlivých formulářů a dalších podkladů, 

které jsou součástí chystaných akreditačních procesů. Jakub Vykydal představil členům 

RVH připravované online nástroje v IS MU, které budou vyplňovány za účelem evidence 

návrhu studijního programu a jeho následného schválení: charakteristika studijního 

programu, rozhraní pro garanta studijního programu, evidence studijního programu a 

evidence studijního plánu. Dále byl diskutován návrh sebehodnoticí zprávy k přeměně 

studijního oboru na studijní program, která bude vyplňována garantem studijního 

programu a posuzována určeným hodnotitelem a zpravodajem z řad členů RVH.  

Výstupy diskuze budou zapracovány do nového návrhu sebehodnoticí zprávy a 

představeny členům RVH na následujícím zasedání.  

 

Další řádné zasedání RVH se uskuteční v úterý 26. září od 9 hodin ve velké zasedací 

místnosti rektorátu.  

 

Zapsala: Mgr. Donika Zůbková 

 

 

 

Schválil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

 


