
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. června 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Kounicův sál, rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Schvalování studijních programů – výhled agendy na podzim 2017; 

2. Standardy kvality studijních programů MU a jejich význam pro rozhodování o 

studijních programech; 

3. Pravidla pro tvorbu studijních programů a jejich zakotvení na MU; 

4. Žádost o institucionální akreditaci – aktuální stav a možnosti zapojení; 

5. Různé. 

 

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

 

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení 

(dále pouze „RVH“), a představil agendu a cíle zasedání. 

1. Schvalování studijních programů – výhled agendy na podzim 2017  

Donika Zůbková (Odbor pro kvalitu RMU) představila část předpokládané náplně činnosti 

RVH v podzimním semestru 2017. Z předběžného dotazování odboru na fakultách MU 

vyplynulo, že pouze jedna z fakult zamýšlí nové studijní programy, u kterých je cílem 

přijímat první studenty už v podzimním semestru 2018: jde o navazující magisterský 

studijní program Psychologie a doktorský studijní program Teoretická lingvistika 

uskutečňovaný v anglickém jazyce na Filozofické fakultě. Schvalovací procedury by tak u 

těchto programů eventuálně začaly již na podzim 2017. 

Dále představila proces schvalování hodnotitelů studijních programů. Pravomoc 

navrhnout hodnotitele připadne fakultám, přičemž přílohou návrhu na hodnotitele by 

mělo být odůvodnění. Jeden hodnotitel může být zapojen do více přeměn oborů ve 

studijní programy, předkládací lhůta na RVH je navržena na standardních 30 dní před 

zasedáním RVH, na kterém mají být projednány. 

Ladislav Rabušic komentoval podpůrná kritéria, podle kterých budou hodnotitelé vybíráni: 

jde zejména o vědeckou hodnost docent či profesor, zkušenosti s působením v zahraničí, 

s garantováním studijních programů či s hodnocením kvality a také pedagogická praxe. 

Klíčovou podmínkou je, že hodnotitel není v pracovním poměru vůči fakultě, která 

příslušnou přeměnu navrhuje. 

V diskusi členové RVH vyjasnili, že hodnotitel by měl být odborníkem v daném oboru, a 

shodli se, že by hodnotitelů měla fakulta navrhnout více, aby nebyl výběr pouze formální 

procedurou. 

Na závěr projednávání tohoto bodu se členové RVH shodli, že určením hodnotitele dle 

návrhu fakult pověřují místopředsedu RVH.  
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2. Standardy kvality studijních programů MU a jejich význam pro rozhodování o 

studijních programech 

Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, představil Standardy kvality studijních 

programů MU (dále jen „Standardy“), které tvoří přílohu vnitřního předpisu MU 

Schvalování, řízení a hodnocení studijních programů na Masarykově univerzitě.  

Standardy vycházejí z evropských standardů a české legislativy a jako příloha vnitřního 

předpisu MU byly v první polovině června zaregistrovány Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

Pro zakotvení společného výkladu Standardů bude mít RVH přes léto k dispozici příklady 

žádosti o schválení studijního programu pro posouzení. Cílem této aktivity je rovněž 

sumarizovat, s jakými všemi skutečnostmi a podklady se RVH bude muset seznámit pro 

náležité posouzení žádosti. 

3. Pravidla pro tvorbu studijních programů a jejich zakotvení na MU 

Místopředseda RVH otevřel diskusi k legislativnímu ukotvení Pravidel pro tvorbu 

studijních programů (dále také Pravidla). Ze zasedání RVH dne 30. května zůstala 

otevřená otázka, zda budou Pravidla vydána jako metodický pokyn RVH, nebo předpis 

MU (směrnice či opatření vydávané rektorem).  

Na úvod představil několik argumentů pro ve prospěch vydání Pravidel ve formě 

metodického pokynu RVH, zejména zvýšení legitimity Pravidel, jelikož tím, kdo se bude 

pravidly primárně řídit, resp. bude v souladu s nimi posuzovat studijní programy, bude 

RVH. Zároveň by RVH mohla jako původce pokynů text později pružně upravit, pokud by 

se změny v návaznosti na zkušenosti s uplatňováním Pravidel v praxi jevily jako 

potřebné.  

Rektor Mikuláš Bek, předseda RVH, k tomu poznamenal, že vzhledem k pravděpodobným 

finančním souvislostem s aplikací Pravidel považuje směrnici za vhodnější nástroj, který 

nebude vnímán jako pouhé doporučení, nýbrž pro všechny jeho aktéry bude závazné. 

Také uvedl, že v návaznosti na rozhodovací praxi RVH mohou být Pravidla doplněna o 

metodické pokyny RVH ve vztahu k dílčím otázkám souvisejícím se strukturou studijních 

programů. 

V následné diskusi se členové RVH shodli na zakotvení Pravidel formou směrnice 

vydávané rektorem.  

4. Institucionální akreditace 

Zdeněk Ježek (Odbor pro kvalitu RMU) představil jednotlivé části žádosti o institucionální 

akreditaci a harmonogram přípravy a schvalování. V letních měsících bude Odbor pro 

kvalitu zpracovávat Zprávu o vnitřním hodnocení a institucionální část Sebehodnoticí 

zprávy; odborníci nominovaní fakultami pak budou zpracovávat sebehodnoticí zprávu za 

každou oblast vzdělávání, u které bude MU usilovat o institucionální akreditaci. 

V následné diskusi byla probírána zejména otázka, zda učitelské programy budou 

zařazeny pouze do oblasti vzdělávání Učitelství, nebo budou kombinovány s dalšími 

oblastmi podle typu aprobace. S touto otázkou se Odbor pro kvalitu obrátí na pracovníky 

Národního akreditačního úřadu.  

5. Různé 

Donika Zůbková upozornila členy RVH na web forum-kvalita.muni.cz, kde jsou dostupné 

prezentace a videozáznam z diskusního fóra „Nové podmínky pro přípravu studijních 

programů na Masarykově univerzitě“, které proběhlo v Univerzitním kině Scala 14. 6. 

2017. Současně byla na sociální síti Yammer vytvořena skupina „Pravidla pro studijní 
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programy“, ve které bude probíhat diskuse na aktuální témata spojená s novými pravidly 

pro strukturu a schvalování studijních programů.  

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic dále navrhl termín výjezdního zasedání RVH ve 

dnech 13. a 14. září v Rozdrojovicích. Náplní výjezdního zasedání bude diskuse nad 

standardy pro hodnocení studijních programů, návrhy metodických materiálů a formulářů 

k žádosti o schválení studijního programu, jakož i organizační plán práce RVH na základě 

přehledu studijních programů zpracovaných fakultami. 

 

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

místnosti rektorátu. Výjezdní zasedání ve dnech 13. až 14. září bude potvrzeno 

v návaznosti na internetové hlasování členů RVH. 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Ježek, Mgr. Jakub Vykydal 

 

 

Schválil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

 


