
 
 
 
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 11. prosince 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: místnost 432 v budově A17, Univerzitní kampus Bohunice 

 

Program: 

1) Schválení návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy projednaných na 
předchozích zasedáních  

2) Schválení upraveného návrhu panelu hodnotitelů studijního programu Farmacie 

3) Projednání návrhu přeměny studijního oboru na studijní program předloženého rektorem 
na návrh Fakulty sociálních studií 

4) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem 
na návrh Lékařské fakulty 

5) Projednání návrhů vzniku studijních programů předložených rektorem na návrh Právnické 
fakulty 

6) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem 
na návrh Právnické fakulty 

7) Projednání upravených návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy 
předložených rektorem na návrh Filozofické fakulty 

8) Různé 

 
 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), a 
představil program a cíle jednání. 
 
 
1. Schválení návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy projednaných na předchozích 
zasedáních 
 
Rada pro vnitřní hodnocení na jednáních dne 25. září a 16. října 2018 projednala návrhy přeměn 
studijních programů, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon 
regulovaného povolání. Tyto programy následně obdržely povolení uznávacího orgánu, a je tedy 
možné je schválit.  
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Návrh usnesení:  
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrhy přeměny studijních oborů na:  
a) navazující magisterský program Učitelství základů společenských věd pro střední školy;  
b) navazující magisterský program Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy;  
c) navazující magisterský program Učitelství pedagogiky pro střední školy; 
d) navazující magisterský program Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy; 
e) navazující magisterský program Učitelství historie pro střední školy; 
f) navazující magisterský program Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy 
 
v rozsahu vyplývajícím z usnesení Rady pro vnitřní hodnocení MU ze dne 25. září a 16. října 2018. Doba, 
na kterou je oprávnění uskutečňovat studijní programy uděleno, jakož i termín vnitřního hodnocení 
jsou součástí těchto usnesení.  
 
Hlasování: 
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 
Pro: 11 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2) Schválení upraveného návrhu panelu hodnotitelů studijního programu Farmacie 
 
RVH schválila 25. září 2018 záměr vzniku studijního programu Farmacie předloženého lékařskou 
fakultou MU a současně požádala o upravení navrženého panelu hodnotitelů tak, aby reflektoval prvek 
mezinárodního hodnocení. Lékařská fakulta předložila upravený návrh panelu hodnotitelů. 
 
Návrh usnesení:  
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje upravený návrh členů panelu hodnotitelů záměru vzniku 
studijního programu Farmacie. 
 
Hlasování:  
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 
Pro: 11 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Přišel Karel Doleček. 
 
 
3) Projednání návrhu přeměny studijního oboru na studijní program předloženého rektorem na 
návrh Fakulty sociálních studií 

 
I. Navazující magisterský studijní program Politologie 
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Stanislav Balík, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Světlany Hanušové. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Politologie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 
let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

(Stanislav Balík se hlasování RVH neúčastnil v souladu s čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu Rady pro vnitřní 
hodnocení.) 

 

Přišla Světlana Hanušová. 

 

4) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem na návrh 
Lékařské fakulty 
 

Martin Bareš, děkan Lékařské fakulty, představil Radě pro vnitřní hodnocení novou strukturu 
doktorských studijních programů, ve které došlo oproti dřívějšímu stavu k výrazné redukci, každý 
doktorský studijní program má zároveň českou a anglickou variantu.  

Tomáš Kašpárek, proděkan pro vědu a doktorské studium, popsal společný rámec doktorského studia 
na Lékařské fakultě včetně studijních povinností kladených na doktorandy, zejména co se týče 
publikační činnosti, požadovaného podílení se na výuce či zahraniční mobility. 

V diskusi se členové RVH zabývali otázkou podoby disertační práce, kreditového ohodnocení předmětů 
a výuky cizího jazyka.  Diskutována byla také otázka očekávaného zájmu zahraničních studentů o 
studijní programy v anglickém jazyce.  

 

II. Doktorský studijní program Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie 
Petr Štourač, zástupce navrhovaného garanta Vladimíra Šrámka, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Břetislava 
Koudely. Zpravodaj upozornil na nepříliš obsažný posudek hodnotitele. V diskusi se členové RVH 
věnovali otázce úspěšnosti studia dosavadního studijního oboru v kontextu Lékařské fakulty a 
Masarykovy univerzity. 

Návrh usnesení: 
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Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program 
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se 
uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

III. Doktorský studijní program Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management 
Petr Štourač, zástupce navrhovaného garanta Vladimíra Šrámka, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Břetislava 
Koudely. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných u české verze 
studijního programu.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program 
Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management. Oprávnění uskutečňovat studijní program 
se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

IV. Doktorský studijní program Bioetika 
Josef Kuře, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka Vybírala. V diskusi se členové RVH 
věnovali otázce uplatnění nároku na publikační činnost doktorandů v případě oboru, který je primárně 
nelékařského charakteru.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Bioetika. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

V. Doktorský studijní program Bioethics 
Josef Kuře, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka Vybírala. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných 
u české verze studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Bioethics. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

VI. Doktorský studijní program Biomedicínské vědy 
Petr Dvořák, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Blažka. V diskusi se členové RVH 
věnovali způsobu přijímání studentů.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Biomedicínské 
vědy. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 
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VII. Doktorský studijní program Biomedical Sciences 
Petr Dvořák, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Blažka. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných 
u české verze studijního programu.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Biomedical 
Sciences. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 
roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

VIII. Doktorský studijní program Farmakologie 
Jan Juřica, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Ivany Černé. V diskusi se členové RVH 
věnovali otázce možné konkurence předloženého studijního programu s programy Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Farmakologie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

IX. Doktorský studijní program Pharmacology 
Jan Juřica, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Ivany Černé. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných u české verze studijního programu.  
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program 
Pharmacology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením 
za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

X. Doktorský studijní program Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie 
Anna Vašků, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Josefa Janyšky. V diskusi se členové RVH 
věnovali otázce akademického inbreedingu a možnostem jeho řešení.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Fyziologie, 
patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se 
uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XI. Doktorský studijní program Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and 
Biochemistry 

Anna Vašků, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Josefa Janyšky. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných 
u české verze studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Physiology, 
Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry. Oprávnění uskutečňovat studijní 
program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 



8 
 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 
XII. Doktorský studijní program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 

Zuzana Derflerová Brázdová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho 
přeměny z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Hurdíka. 
Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Hygiena, 
preventivní lékařství a epidemiologie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let 
s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XIII. Doktorský studijní program Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology 
Zuzana Derflerová Brázdová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho 
přeměny z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Hurdíka. 
Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy.   

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Hygiene, 
Preventive Medicine and Epidemiology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let 
s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 



9 
 

 

XIV. Doktorský studijní program Chirurgie a reprodukční medicína 
Ivan Čapov, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Hurdíka. Zpravodaj neuplatnil žádné 
další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Chirurgie a 
reprodukční medicína. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 4 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XV. Doktorský studijní program Surgery and Reproductive Medicine 
Ivan Čapov, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Hurdíka. Zpravodaj neuplatnil žádné 
další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Surgery and 
Reproductive Medicine. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XVI. Doktorský studijní program Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie 
Filip Růžička, zástupce navrhovaného garanta Jiřího Litzmana, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka 
Vybírala. V diskusi se členové RVH věnovali možnostem přijímání absolventů nelékařských 
magisterských programů ke studiu.  
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Lékařská 
mikrobiologie, imunologie a patologie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let 
s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XVII. Doktorský studijní program Medical Microbiology, Immunology and Pathology 
Filip Růžička, zástupce navrhovaného garanta Jiřího Litzmana, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka 
Vybírala. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných u české verze 
studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Medical 
Microbiology, Immunology and Pathology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 
let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XVIII. Doktorský studijní program Neurovědy 
Milan Brázdil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka Vybírala. V diskusi se členové RVH 
věnovali otázce nehabilitovaných školitelů.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Neurovědy. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XIX. Doktorský studijní program Neurosciences 
Milan Brázdil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka Vybírala. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných 
u české verze studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program 
Neurosciences. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením 
za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XX. Doktorský studijní program Onkologie a hematologie 
Pavel Šlampa, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Břetislava Koudely. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali možným příčinám snižující se poptávky po 
studiu v dosavadním studijním oboru.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Onkologie a 
hematologie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 
4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XXI. Doktorský studijní program Oncology and Hematology 
Pavel Šlampa, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Břetislava Koudely. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných 
u české verze studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Oncology and 
Hematology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 
4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XXII. Doktorský studijní program Pediatrie 
Ondřej Rybníček, zástupce navrhovaného garanta Jaroslava Štěrby, představil studijní program a 
způsob jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Jana 
Zouhara. V diskusi se členové RVH věnovali otázce nízkého zájmu studentů o zahraniční mobility.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Pediatrie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

XXIII. Doktorský studijní program Paediatrics 
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Ondřej Rybníček, zástupce navrhovaného garanta Jaroslava Štěrby, představil studijní program a 
způsob jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Jana 
Zouhara. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy 
nad rámec témat diskutovaných u české verze studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Paediatrics. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XXIV. Doktorský studijní program Stomatologie a otorinolaryngologie 
Lydie Izakovičová Hollá, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Zouhara. V diskusi se 
členové RVH věnovali zájmu o studium a pozici studijního programu v konkurenci dalších českých 
lékařských fakult.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Stomatologie 
a otorinolaryngologie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXV. Doktorský studijní program Dentistry and Otorinolaryngology 
Lydie Izakovičová Hollá, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Zouhara. Zpravodaj 
neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat 
diskutovaných u české verze studijního programu.   

 

Návrh usnesení: 
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Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Dentistry and 
Otorinolaryngology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXVI. Doktorský studijní program Vnitřní lékařství 
Jindřich Špinar, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Břetislava Koudely. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali struktuře studijních plánů předloženého 
studijního programu.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Vnitřní 
lékařství. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 
roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXVII. Doktorský studijní program Internal Medicine 
Jindřich Špinar, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Břetislava Koudely. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných 
u české verze studijního programu.   

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Internal 
Medicine. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 
roky. 

Hlasování:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XXVIII. Doktorský studijní program Zobrazovací metody a lékařská fyzika 
Vojtěch Mornstein, zástupce navrhovaného garanta Vlastimila Válka, představil studijní program a 
způsob jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Josefa 
Janyšky. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce 
pracovního vytížení garanta studijního programu.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Zobrazovací 
metody a lékařská fyzika. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

XXIX. Doktorský studijní program Imaging Methods and Medical Physics 
Vojtěch Mornstein, zástupce navrhovaného garanta Vlastimila Válka, představil studijní program a 
způsob jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Josefa 
Janyšky. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy 
nad rámec témat diskutovaných u české verze studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Imaging 
Methods and Medical Physics. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  
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Usnesení bylo přijato. 

 

V. Projednání návrhů vzniku studijních programů předložených rektorem na návrh Právnické fakulty 

 

XXX. Doktorský studijní program Legal Theory and Public Affairs 
Martin Škop, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Blažka. V diskusi se členové RVH 
věnovali otázce zájmu uchazečů o úzce profilovaný studijní program a prostoru, který je věnován 
přípravě disertační práce. Pozornost byla také věnována nárokům na publikační činnost studentů a 
jejich zapojení do pedagogických aktivit. 

 Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Legal Theory 
and Public Affairs. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

XXXI. Doktorský studijní program Intellectual Property Law 
Pavel Koukal, zástupce navrhované garantky Dany Ondrejové, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava 
Blažka. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali možnostem 
publikování studentů v impaktovaných časopisech.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Intellectual 
Property Law. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

XXXII. Doktorský studijní program Comparative Corporate, Foundation and Trust Law 
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Josef Kotásek, zástupce navrhované garantky Kateřiny Ronovské, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava 
Blažka. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Comparative 
Corporate, Foundation and Trust Law. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

XXXIII. Doktorský studijní program Comparative Constitutional Law
David Kosař, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Blažka. Zpravodaj neuplatnil
žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce prerekvizit předmětů ve studijním
programu, možné flexibilitě studia a kompetencím oborové rady ve vztahu ke školitelům.

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Comparative 
Constitutional Law. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

VI. Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem na
návrh Právnické fakulty

XXXIV. Doktorský studijní program Právo informačních a komunikačních technologií
Radim Polčák, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Ivany Černé. Zpravodajka ocenila velmi 
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důkladně zpracovaný záměr rozvoje studijního programu. V diskusi nevznesli členové RVH žádné 
dotazy.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Právo 
informačních a komunikačních technologií. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 
let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXXV. Doktorský studijní program Law of Information and Communication Technologies 
Radim Polčák, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ivany Černé. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Law of 
Information and Communication Technologies. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje 
na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

VII. Projednání upravených návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených 
rektorem na návrh Filozofické fakulty 

 

XXXVI. Navazující magisterský studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 
Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 16. října 2018 přerušila projednávání studijního 
programu a vyžádala si dohodu děkanů Filozofické a Pedagogické fakulty o kombinovatelnosti 
studijních programů směřujících k profesi učitele českého jazyka a literatury pro střední školy.  
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Petr Škyřík, proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty, představil 
dohodu Filozofické a Pedagogické fakulty a možnosti mezifakultní kombinovatelnosti učitelských 
programů ve sdruženém studiu. Pedagogická fakulta na základě této dohody vzala dne 29. listopadu 
2018 zpět návrh přeměny navazujícího magisterského programu Učitelství českého jazyka a literatury 
pro základní a střední školy. Rada pro vnitřní hodnocení vzala zpětvzetí návrhu na vědomí a 
formulovala návrh usnesení pro navazující magisterský studijní program Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy předložený Filozofickou fakultou. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Oprávnění uskutečňovat studijní program se 
uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

XXXVII. Navazující magisterský studijní program Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední 
školy 

Petr Kyloušek, proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty, představil doplněné 
podklady ke studijnímu programu, zejména co se týče publikační aktivity navrženého garanta v oblasti 
vzdělávání Učitelství. Athena Alchazidu, zástupkyně navrženého garanta Iva Buzka, představila studijní 
program a možnosti uplatnění absolventů.  

V diskusi se členové RVH věnovali požadavkům, které na garanta studijního programu klade nařízení 
vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Z následné debaty vyplynulo, 
že akreditační materiály nejsou zcela relevantní, neboť zahrnují chybný export dat z Informačního 
systému. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení vrací v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU návrh přeměny na studijní program Učitelství španělského jazyka a 
literatury pro střední školy k přepracování s následujícím doporučením:  

a) předložit nový návrh přeměny (včetně sebehodnoticí zprávy a vyjádření hodnotitele) tak, aby 
zohledňoval úplná relevantní data o studijním programu a 

b) doložit, že navržený garant studijního programu splňuje požadavky nařízení vlády č. 274/2016 Sb. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje opětovné konání hodnoticí schůzky a projednání návrhu ve 
fakultních orgánech. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

XXXVIII. Navazující magisterský studijní program Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední 
školy 

Petr Dytrt, navrhovaný garant, představil studijní program a změny, které byly provedeny na základě 
připomínek z předchozího zasedání RVH. V diskusi neměli členové RVH dalších připomínek.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy. Oprávnění uskutečňovat studijní 
program se uděluje na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje posílit didaktickou složku studijního programu. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

VIII. Různé 

Ladislav Rabušic seznámil členy RVH s výsledkem jednání ohledně převodu studentů z dosavadních 
oborů do nově připravených programů, které se uskutečnilo za přítomnosti příslušných proděkanů. 
Dále proběhla diskuse ohledně stanovení termínu celodenního metodického zasedání RVH, které se 
uskuteční pravděpodobně v první půli března 2019, členové budou obesláni. 

 

Příští zasedání RVH proběhne 15. ledna 2019 ve velké zasedací místnosti RMU. 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic 
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Příloha č. 1: Prezenční listiny 

Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 
 

 Přítomen Nepřítomen 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  *  

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.  omluven 

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. *  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. *  

Karel Doleček *  

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. *  

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.  omluven 

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. *  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. *  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. *  

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

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. *  

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. *  

 

Prezenční listina hostů 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. Prorektor pro studium a informační technologie  

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

Mgr. Veronika Kajurová, Ph.D. Odbor pro kvalitu 

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. Lékařská fakulta 

Jana Sedláková Lékařská fakulta 

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Lékařská fakulta 

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil. Lékařská fakulta 
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prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. Lékařská fakulta 

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová 
Brázdová, DrSc. 

Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Lékařská fakulta 

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Lékařská fakulta 

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Lékařská fakulta 

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. Lékařská fakulta 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. Právnická fakulta 

JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta 

Mgr. Jana Lautrbachová Právnická fakulta 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour 
Hashemi, CSc. 

Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Markéta Burešová Odbor výzkumu 

Mgr. Dominika Hobzová Lékařská fakulta 

 



Fakulta

Oblast 

vzdělávání Studijní program (SP)

Typ 

SP

Délka 

platnosti 

oprávnění (v 

letech)

Vnitřní 

hodnocení 

do (v letech) Garant SP

Profi

l SP

Forma 

studia

Jazyk 

výuky Studijní plány

Přeměnenný studijní 

obor(y)

FF Učitelství
Učitelství českého jazyka a literatury pro 

střední školy
N 10 5

prof. PhDr. Michaela Soleiman 

pour Hashemi, CSc.
A P ČJ

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (Na 

dostudování - P); Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství českého jazyka a literatury (Jednooborový - 

P); Učitelství českého jazyka a literatury (Hlavní  - P); Učitelství českého jazyka a literatury (Vedlejší - P)

Učitelství českého jazyka a 

literatury pro střední školy

FF Učitelství
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro 

střední školy
N 6 3 doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. A P/K ČJ

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy 

(Na dostudování - P); Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - K); Učitelství francouzského jazyka a 

literatury pro střední školy (Hlavní  - P); Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Jednooborový - K); Učitelství francouzského 

jazyka a literatury pro střední školy (Vedlejší - P); Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství 

francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Jednooborový - P)

Učitelství francouzského jazyka a 

literatury pro střední školy

FF Učitelství Učitelství historie pro střední školy N 10 3 prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. A P ČJ

Učitelství historie pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství historie pro střední školy (Hlavní  - P); Učitelství historie pro střední školy 

(Vedlejší - P); Učitelství historie pro střední školy (Jednooborový - P); Učitelství historie pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství historie 

pro střední školy (Na dostudování - P) Učitelství historie pro střední školy

FF Učitelství
Učitelství německého jazyka a literatury pro 

střední školy
N 4 3 doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. A P/K ČJ

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Na 

dostudování - P); Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Jednooborový - P); Učitelství německého jazyka a literatury pro 

střední školy (Jednooborový - K); Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství německého jazyka a 

literatury pro střední školy (Hlavní  - P); Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Vedlejší - P); Učitelství německého jazyka a 

literatury pro střední školy (Na dostudování - K)

Učitelství německého jazyka a 

literatury pro

FF Učitelství Učitelství pedagogiky pro střední školy N 10 3 doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. A P/K ČJ
Učitelství pedagogiky pro střední školy (Jednooborový - K); Učitelství pedagogiky pro střední školy (Jednooborový - P)

Učitelství pedagogiky pro střední 

školy

FF Učitelství
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 

střední školy
N 10 5 doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. A P ČJ

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (Hlavní  - P); 

Učitelství ruského jazyka a literatury  pro střední školy (Jednooborový - P); Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - 

P); Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (Vedlejší - P)

Učitelství ruského jazyka a 

literatury pro střední školy

FF Učitelství
Učitelství základů společenských věd pro 

střední školy
N 10 5 doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. A P/K ČJ

Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Na dostudování - K); Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Na 

dostudování - P); Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Jednooborový - P); Učitelství základů společenských věd pro střední školy 

(Hlavní  - P); Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Vedlejší - P); Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Na 

dostudování - P); Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Na dostudování - P); Učitelství základů společenských věd pro střední 

školy (Jednooborový - K)

Učitelství základů společenských 

věd pro střední školy

FSPS Učitelství
Učitelství tělesné výchovy pro základní a 

střední školy
N 10 3 doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. A P/K ČJ

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Jednooborový - P); Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Hlavní  - P); 

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Vedlejší - P); Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Jednooborový - K); 

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Na dostudování - P); Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Na 

dostudování - K); Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Na dostudování - P); Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední 

školy (Na dostudování - P)

Učitelství tělesné výchovy pro 

základní a střední školy

FSS Politické vědy Politologie N 10 5 prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. A P ČJ
Politologie (Jednooborový - P); Volební studia a politický marketing (Specializace - P) Politologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství

Anesteziologie, intenzivní medicína a 

algeziologie
D 10 4

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, 

Ph.D.
- P/K ČJ

Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (Jednooborový - P); Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (Jednooborový - K)

Anesteziologie, intenzivní medicína 

a algeziologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství

Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain 

Management
D 10 4

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, 

Ph.D.
- P/K AJ Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (Jednooborový - K); Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management 

(Jednooborový - P)

Anesteziologie, intenzivní medicína 

a algeziologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Bioethics D 10 4 doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. - P/K AJ

Bioethics (Jednooborový - K); Bioethics (Jednooborový - P) Bioetika

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Bioetika D 10 4 doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. - P/K ČJ

Bioetika (Jednooborový - P); Bioetika (Jednooborový - K) Bioetika

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Biomedical Sciences D 10 4 prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. - P/K AJ Biochemistry and Molecular Biology (Specializace - K); Molecular Medicine (Specializace - P); Cell and Tissue Morphology (Specializace - P); Cell and 

Tissue Morphology (Specializace - K); Biochemistry and Molecular Biology (Specializace - K); Molecular Medicine (Specializace - K)

Lékařská biologie, Anatomie, 

histologie a embryologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Biomedicínské vědy D 10 4 prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. - P/K ČJ Biochemie a molekulární biologie (Specializace - P); Molekulární medicína (Specializace - P); Morfologie buněk a tkání (Specializace - P); 

Molekulární medicína (Specializace - K); Morfologie buněk a tkání (Specializace - K); Biochemie a molekulární biologie (Specializace - K)

Lékařská biologie, Anatomie, 

histologie a embryologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Dentistry and Otorinolaryngology D 10 4

prof. MUDr. Lydie Izakovičová 

Hollá, Ph.D.
- P/K AJ

Dentistry (Specializace - K); Dentistry (Specializace - P); Otorinolaryngology (Specializace - K); Otorinolaryngology (Specializace - P) Stomatologie, Otorinolaryngologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Farmakologie D 10 4 doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. - P/K ČJ Experimentální a aplikovaná farmakologie (Specializace - P); Farmaceutická medicína (Specializace - P); Experimentální a aplikovaná farmakologie 

(Specializace - K); Farmaceutická medicína (Specializace - K) Lékařská farmakologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství

Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská 

chemie a biochemie
D 10 4 prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. - P/K ČJ Fyziologie (Specializace - P); Lékařská chemie a biochemie (Specializace - P); Patologická fyziologie (Specializace - P); Fyziologie (Specializace - K); 

Patologická fyziologie (Specializace - K); Lékařská chemie a biochemie (Specializace - K)

Fyziologie a patologická 

fyziologie; Lékařská chemie a 

biochemie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie D 10 4

prof. MUDr. Bc. Zuzana 

Derflerová Brázdová, DrSc.
- P/K ČJ

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (Jednooborový - P); Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (Jednooborový - K)

Hygiena, preventivní lékařství a 

epidemiologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství

Hygiene, Preventive Medicine and 

Epidemiology
D 10 4

prof. MUDr. Bc. Zuzana 

Derflerová Brázdová, DrSc.
- P/K AJ

Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (Jednooborový - P); Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (Jednooborový - K)

Hygiena, preventivní lékařství a 

epidemiologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Chirurgie a reprodukční medicína D 10 4 prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. - P/K ČJ Gynekologie a porodnictví (Specializace - P); Oftalmologie (Specializace - P); Chirurgie (Specializace - P); Gynekologie a porodnictví (Specializace - 

K); Oftalmologie (Specializace - K); Chirurgie (Specializace - K)

Chirurgie, Gynekologie a 

porodnictví; Oftalmologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Imaging Methods and Medical Physics D 10 4

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., 

MBA, EBIR
- P/K AJ Radiology - Imaging Methods (Specializace - K); Medical Physics (Specializace - K); Medical Physics (Specializace - P); Radiology - Imaging Methods 

(Specializace - P)

Lékařská biofyzika, Radiologie – 

zobrazovací metody

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Internal Medicine D 10 4 prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. - P/K AJ Dermatovenerology (Specializace - P); Internal Diseases (Specializace - K); Internal Diseases (Specializace - P); Cardiology (Specializace - K); 

Cardiology (Specializace - P); Dermatovenerology (Specializace - K)

Vnitřní nemoci, 

kardiologie, Dermatovenerologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství

Lékařská mikrobiologie, imunologie a 

patologie
D 10 4 prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. - P/K ČJ Patologie a soudní lékařství (Specializace - P); Lékařská mikrobiologie a imunologie (Specializace - P); Patologie a soudní lékařství (Specializace - K); 

Lékařská mikrobiologie a imunologie (Specializace - K)

Lékařská mikrobiologie a 

imunologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství

Medical Microbiology, Immunology and 

Pathology
D 10 4 prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. - P/K AJ Medical Microbiology and Immunology (Specializace - K); Pathology and Forensic Medicine (Specializace - P); Pathology and Forensic Medicine 

(Specializace - K); Medical Microbiology and Immunology (Specializace - P)

Lékařská mikrobiologie a 

imunologie, Patologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Neurosciences D 10 4 prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. - P/K AJ Psychiatry (Specializace - K); Neurosciences (Specializace - P); Neurology (Specializace - P); Neurology (Specializace - K); Neurosciences (Specializace - 

K); Psychiatry (Specializace - P) Neurologie; Naurovědy, Psychiatrie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Neurovědy D 10 4 prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. - P/K ČJ Neurologie (Specializace - P); Neurovědy (Specializace - P); Psychiatrie (Specializace - P); Psychiatrie (Specializace - K); Neurologie (Specializace - K); 

Neurovědy (Specializace - K) Neurologie; Naurovědy, Psychiatrie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Oncology and Hematology D 10 4 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. - P/K AJ Solid Tumors (Specializace - P); Experimental Oncology and Tumor Biology (Specializace - P); Experimental Oncology and Tumor Biology 

(Specializace - K); Solid Tumors (Specializace - K); Hematology (Specializace - P); Hematology (Specializace - K) Onkologie; Hematologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Onkologie a hematologie D 10 4 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. - P/K ČJ Hematologie (Specializace - P); Experimentální onkologie a nádorová biologie (Specializace - P); Solidní nádory (Specializace - P); Solidní nádory 

(Specializace - K); Experimentální onkologie a nádorová biologie (Specializace - K); Hematologie (Specializace - K) Onkologie; Hematologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Paediatrics D 10 4

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, 

Ph.D.
- P/K AJ

Paediatrics (Jednooborový - P); Paediatrics (Jednooborový - K) Pediatrie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Pediatrie D 10 4

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, 

Ph.D.
- P/K ČJ

Pediatrie (Jednooborový - P); Pediatrie (Jednooborový - K) Pediatrie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Pharmacology D 10 4 doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. - P/K AJ Pharmaceutical medicine (Specializace - K); Pharmaceutical medicine (Specializace - P); Experimental and applied pharmacology (Specializace - K); 

Experimental and applied pharmacology (Specializace - P) Lékařská farmakologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství

Physiology, Pathological Physiology, Medical 

Chemistry and Biochemistry
D 10 4 prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. - P/K AJ Medical Chemistry and Biochemistry (Specializace - K); Physiology (Specializace - P); Pathological Physiology (Specializace - P); Physiology 

(Specializace - K); Pathological Physiology (Specializace - K); Medical Chemistry and Biochemistry (Specializace - P)

Fyziologie a patologická fyziologie; 

Lékařská chemie a biochemie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Stomatologie a otorinolaryngologie D 10 4

prof. MUDr. Lydie Izakovičová 

Hollá, Ph.D.
- P/K ČJ Stomatologie - zubní lékařství (Specializace - P); Otorinolaryngologie (Specializace - P); Otorinolaryngologie (Specializace - K); Stomatologie - zubní 

lékařství (Specializace - K) Stomatologie, Otorinolaryngologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Surgery and Reproductive Medicine D 10 4 prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. - P/K AJ Surgery (Specializace - K); Obstetrics and Gynaecology (Specializace - K); Ophtalmology (Specializace - K); Ophtalmology (Specializace - P); Surgery 

(Specializace - P); Obstetrics and Gynaecology (Specializace - P)

Gynekologie a 

porodnictví, Chirurgie, 

Oftalmologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Vnitřní lékařství D 10 4 prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. - P/K ČJ Vnitřní nemoci (Specializace - P); Dermatovenerologie (Specializace - P); Kardiologie (Specializace - P); Vnitřní nemoci (Specializace - K); 

Dermatovenerologie (Specializace - K); Kardiologie (Specializace - K)

Vnitřní nemoci, 

kardiologie, Dermatovenerologie

LF
Všeobecné lékařství 

a zubní lékařství
Zobrazovací metody a lékařská fyzika D 10 4

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., 

MBA, EBIR
- P/K ČJ Lékařská fyzika (Specializace - P); Radiologie - zobrazovací metody (Specializace - P); Radiologie - zobrazovací metody (Specializace - K); Lékařská 

fyzika (Specializace - K)

Lékařská biofyzika, Radiologie – 

zobrazovací metody

PrF Právo Comparative Constitutional Law D 7 /
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., 

LL.M., J. S. D.
- P AJ

Comparative Constitutional Law (Jednooborový - P) /

PrF Právo
Comparative Corporate, Foundation and Trust 

Law
D 7 /

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, 

Ph.D.
- P/K AJ

Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (Jednooborový - K); Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (Jednooborový - P) /

PrF Právo Intellectual Property Law D 7 / doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - P/K AJ
Intellectual Property Law (Jednooborový - K); Intellectual Property Law (Jednooborový - P) /

PrF Právo
Law of Information and Communication 

Technologies
D 10 5 doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - P/K AJ

Law Information and Communication Technologies (Jednooborový - P); Law Information and Communication Technologies (Jednooborový - K)

Právo informačních a 

komunikačních technologií

PrF Právo Legal Theory and Public Affairs D 7 /
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, 

Ph.D.
- P/K AJ

Legal theory and Public Affairs (Jednooborový - P); Legal theory and Public Affairs (Jednooborový - K) /

PrF Právo
Právo informačních a komunikačních 

technologií
D 10 5 doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - P/K ČJ

Právo informačních a komunikačních technologií (Jednooborový - P); Právo informačních a komunikačních technologií (Jednooborový - K)

Právo informačních a 

komunikačních technologií

Příloha č. 2: Přehled schválených studijních programů, 11. 12. 2018

1 B = bakalářský; N = navazující magisterský; M = magisterský; D = doktorský
2 P = prezenční; K = kombinovaná
3 A = akademický; P = profesní
4 ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk
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