
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 12. prosince 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Panel hodnotitelů záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu 

Psychologie 

2. Bilance prvního roku fungování Rady pro vnitřní hodnocení 

3. Výhled práce Rady pro vnitřní hodnocení v roce 2018 

4. Různé 

 

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

Úvodem přítomné přivítal prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., místopředseda Rady pro vnitřní 

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

 

1. Panel hodnotitelů záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu 

Psychologie 

Ladislav Rabušic, místopředseda RVH, představil radě navrhovaný panel hodnotitelů záměru vzniku 

navazujícího magisterského programu Psychologie, který předložila Filozofická fakulta MU. Samotný 

záměr vzniku byl schválen na zasedání RVH dne 21. 11. 2017. Návrh panelu hodnotitelů byl 

Filozofické fakultě MU vrácen k přepracování. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje návrh členů panelu hodnotitelů pro záměr vzniku magisterského 

studijního programu Psychologie v prezenční formě, předložený dne 4. 12. 2017 Filozofickou fakultou 

Masarykovy univerzity. 

Hlasování:  

 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 



2. Bilance prvního roku fungování Rady pro vnitřní hodnocení 

Ladislav Rabušic představil hlavní výsledky práce RVH. Rada v roce 2017: 

 uskutečnila 11 zasedání (včetně dvou výjezdních) 

 projednala 3 vnitřní předpisy k zajišťování kvality MU 

 projednala 12 akreditačních formulářů MU 

 schválila 3 záměry vzniku studijních programů 

 místopředseda RVH určil hodnotitele přeměny 180 studijních programů 

V rámci přípravy žádosti o udělení institucionální akreditace projednala RVH 

 Zprávu o vnitřním hodnocení 

 Institucionální část sebehodnoticí zprávy 

 Sebehodnoticí zprávy 23 oblastí vzdělávání, pro které MU žádá o institucionální akreditaci 

 

3. Výhled práce Rady pro vnitřní hodnocení v roce 2018 

Ladislav Rabušic představil předpokládaný plán činnosti RVH v příštím roce. V prvních 

měsících roku se dle informací od fakult předpokládá projednávání záměrů vzniku nových 

studijních programů. V období od března do října se bude RVH soustředit zejména na 

projednávání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy, které budou 

v předběžně plánovaných časových úsecích předkládat všechny fakulty MU.  

V následné diskusi se členové rady shodli na nutnosti pro každý studijní program určit 

zpravodaje, který bude mít k dispozici rámcový návod pro postup v hodnocení studijního 

programu. 

Dále byla diskutována náplň práce RVH odlišná od rozhodovací činnosti, která by se měla 

věnovat zejména hodnocení a rozvoji systému zajišťování kvality činností MU.  

 

4. Různé 

(Dostavili se členové RVH Mikuláš Bek a Zbyněk Vybíral) 

Donika Zůbková (Odbor pro kvalitu), představila členům rady nové prvky webu RVH. Nově 

jsou na něm dostupné formuláře pro hodnocení a schvalování studijních programů a 

průběžně aktualizovaný soubor často kladených otázek. Dále informovala radu, že 

Akademický senát Masarykovy univerzity na svém posledním zasedání schválil novelizaci 

vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy 

univerzity. 

Závěrem zasedání se rektor MU rozloučil se členy RVH a poděkoval jim za dosavadní činnost 

ve prospěch univerzity. 

Závěr: Další zasedání RVH se uskuteční 30. 1. 2018 ve velké zasedací místnosti RMU.   

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 



Schválil: Ladislav Rabušic  



Příloha: 

Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 

 Přítomen Nepřítomen 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. X  

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. X  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. X  

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. X  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. X  

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. X  

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. X  

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. X  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  X  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. X  

Mgr. Vojtěch Kyselý X  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. X  

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. X  

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. X  

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. X  

 

 


