
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. listopadu 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1) Specifikace požadavků na doktorské studium 
2) Schválení návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy projednaných 

na předchozích zasedáních 
3) Schválení panelu hodnotitelů studijního programu Biotechnologie 
4) Projednání návrhu vzniku navazujícího magisterského studijního programu Radiologická 

fyzika předloženého rektorem na návrh Přírodovědecké fakulty 
5) Projednání návrhu vzniku navazujícího magisterského studijního programu Finance a 

právo předloženého rektorem na návrh Ekonomicko-správní fakulty 
6) Projednání upravených návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy 

předložených rektorem na návrh Ekonomicko-správní fakulty 
7) Projednání návrhů vzniku studijních programů předložených rektorem na návrh Fakulty 

sociálních studií 
8) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem 

na návrh Fakulty sociálních studií 
9) Projednání kontrolní zprávy navazujícího magisterského studijního programu Psychologie 

uskutečňovaného Filozofickou fakultou 
10) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem 

na návrh Filozofické fakulty 
11) Různé 

 
 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), a 
představil program a cíle jednání. 
 
1) Specifikace požadavků na doktorské studium 
Rada pro vnitřní hodnocení diskutovala možnosti výkladu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech 
pro akreditace ve vysokém školství, ze kterého vyplývá povinnost studenta absolvovat v rámci 
doktorského studijního programu zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíc, případně jinou formu účasti 
studenta na mezinárodní spolupráci. V případě prezenčního studia považuje RVH zahraniční pobyt 
v souhrnné délce alespoň jeden měsíc za nezbytný, v případě kombinovaného studia je možné jej 
nahradit účastí na relevantním projektu zahraniční spolupráce.  
 
RVH se věnovala také vymezení rozsahu, ve kterém se doktorský student podílí na výuce. Tento rozsah 
by měl být v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU stanoven a specifikován v individuálním 
studijním plánu, aby bylo možné posoudit celkový objem povinností doktoranda. 



 

 
Dále se RVH vyjádřila k možnému počtu doktorských studentů na jednoho školitele. V současné době 
není počet školených studentů na jednoho školitele omezen, nehabilitovaní školitelé musejí být vždy 
schváleni vědeckou radou fakulty.  
 
Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU provede do 2 let kontrolu personálního zabezpečení studijního 
programu týkající se počtu doktorandů na školitele a tvůrčího výkonu školitelů. 

Rada doporučuje, aby: 

a) habilitovaný školitel vedl nejvýše 5 doktorandů 

b) nehabilitovaný školitel (schválený vědeckou radou fakulty) vedl nejvýše 1 doktoranda 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
 
2) Schválení návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy projednaných na předchozích 
zasedáních 
 
Rada pro vnitřní hodnocení na předchozích jednáních projednala návrhy přeměn studijních programů 
vedoucích k regulované profesi. Tyto programy následně obdržely povolení uznávacího orgánu, a je 
tedy možné je schválit.  
 
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 Intenzivní péče; 

b) bakalářský program Informatika ve vzdělávání; 

c) navazující magisterský program Učitelství informatiky pro SŠ 

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: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  



 

Usnesení bylo přijato. 

 
3) Schválení panelu hodnotitelů studijního programu Biotechnologie 
RVH schválila 16. října záměr vzniku studijního programu Biotechnologie předloženého 
Přírodovědeckou fakultou MU a současně požádala o upravení navrženého panelu hodnotitelů tak, aby 
reflektoval prvek mezinárodního hodnocení. Přírodovědecká fakulta předložila 26. října 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 návrh členů panelu hodnotitelů záměru vzniku studijního 
programu Biotechnologie předložený dne 26. října 2018 Přírodovědeckou fakultou. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
8.50 odešel Mikuláš Bek 
 
4) Projednání návrhu vzniku navazujícího magisterského studijního programu Radiologická fyzika 
předloženého rektorem na návrh Přírodovědecké fakulty 

 
I. Navazující magisterský studijní program Radiologická fyzika 

Dominik Munzar, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Josefa Tomandla. V diskusi se členové RVH 
věnovali problému, zda je možné ohodnotit předmět nulovým počtem kreditů, dále byla diskutována 
otázka rigorózního řízení vzhledem k rozporným informacím v akreditačních podkladech. Garant 
upřesnil, že o akreditaci rigorózního řízení nežádá.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 odst. 15 písm. a) vnitřního předpisu Schvalování, řízení 
a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh  vzniku navazujícího magisterského 
studijního programu Radiologická fyzika předloženého Přírodovědeckou fakultou MU. Oprávnění 
uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. Oprávnění se nevztahuje na možnost uskutečňování 
rigorózního řízení. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  



 

Usnesení bylo přijato. 

 

5) Projednání návrhu vzniku navazujícího magisterského studijního programu Finance a právo 
předloženého rektorem na návrh Ekonomicko-správní fakulty 

II. Navazující magisterský studijní program Finance a právo 
Martin Svoboda, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Ivany Černé. V současnosti již 
Ekonomicko-správní fakulta uskutečňuje bakalářský studijní program Finance a právo, který je ze 
strany uchazečů velmi žádaný.  

V diskusi se členové RVH věnovali doporučení hodnotitele na posílení předmětů věnovaných právní 
tematice, dále byla diskutována možná konkurence studijního programu, který dosud v českém 
prostředí žádná vysoká škola neuskutečňuje.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 odst. 15 písm. a) vnitřního předpisu Schvalování, řízení 
a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh  vzniku navazujícího magisterského 
studijního programu Finance a právo předloženého Ekonomicko-správní fakultou MU. Oprávnění 
uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6) Projednání upravených návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených 
rektorem na návrh Ekonomicko-správní fakulty 

 

III. Bakalářský studijní program Regionální rozvoj a cestovní ruch 
Jiří Vystoupil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob, jakým reagoval na doporučení 
RVH z předchozího zasedání. Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, upozornil na nižší grantový výkon 
zajišťujícího pracoviště a potenciálně problematickou věkovou a kvalifikační strukturu personálního 
zabezpečení, která vyplývá ze SWOT analýzy. 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 bakalářský studijní program Regionální 
rozvoj a cestovní ruch. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 6 let s vnitřním 
hodnocením za 5 let. 

 

 

 



 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

IV. Navazující magisterský studijní program Regionální rozvoj 
Vladimír Žítek, navrhovaný garant, představil studijní program a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje 
RVH Ladislava Rabušice. 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 navazující magisterský studijní program 
Regionální rozvoj. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

9.40 přišel Mikuláš Bek 

 

7) Projednání návrhů vzniku studijních programů předložených rektorem na návrh Fakulty sociálních 
studií  

 

V. Doktorský studijní program Klinická psychologie 
Zbyněk Vybíral, navrhovaný garant, představil návrh vzniku studijního programu a vyjádřil se ke 
komentáři zpravodaje RVH Emanuela Hurycha. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi 
se členové RVH věnovali možnostem začlenění tohoto studijního programu jako specializace programu 
Psychologie. Projektové závazky vyžadují, aby studijní program vznikl samostatně.  

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 Klinická 
psychologie. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

 



 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato.  

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

 

VI. Doktorský studijní program Clinical psychology 
Zbyněk Vybíral, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Emanuela Hurycha. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných 
při projednávání programu Klinická psychologie.  

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 Clinical 
psychology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

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

  

10.00 odešel Zbyněk Vybíral 

 

VII. Doktorský studijní program Mediální a žurnalistická studia 
David Šmahel, navrhovaný garant, 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 názvu programu a možnostem zahrnout do kurikula téma věnující se popularizace 
výsledků vědecké práce.  

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s článkem 15 odst. 15 písm. b) vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci 



 

studijního programu Mediální a žurnalistická studia Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké 
školství.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

VIII. Doktorský studijní program Media and journalism studies 
David Šmahel, navrhovaný garant, 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 při 
projednávání doktorského programu Mediální a žurnalistická studia.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s článkem 15 odst. 15 písm. b) vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci 
studijního programu Media and journalism studies Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké 
školství.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

10.55 odešel Mikuláš Bek, přišel Zbyněk Vybíral 

 

8) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem na návrh 
Fakulty sociálních studií 

 

IX. Doktorský studijní program Environmentální studia 
Karel Stibral, 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 problematice perspektivy personálního 
zabezpečení a publikačnímu výkonu akademických pracovníků zajišťujících studijní program.  

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 



 

Environmentální studia. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

X. Doktorský studijní program Mezinárodní vztahy a evropská politika 
Vít Hloušek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původních 
studijních oborů Mezinárodní vztahy a Evropská politika a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH 
Břetislava Koudely. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali 
otázce názvu 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 Mezinárodní 
vztahy a evropská politika. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XI. Doktorský studijní program International Relations and European Politics 
Vít Hloušek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původních 
studijních oborů Mezinárodní vztahy a Evropská politika 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 při projednávání studijního programu Mezinárodní 
vztahy a evropská politika.  

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 International 
Relations and European Politics. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let 
s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 



 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XII. Doktorský studijní program Politologie 
Stanislav Balík, zastupující navrhovaného garanta Jana Holzera, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Ludmily 
Křivánkové. Zpravodajka neuplatnila 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 Politologie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

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.)  

 

XIII. Doktorský studijní program Political Science 
Stanislav Balík, zastupující navrhovaného garanta Jana Holzera, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Ludmily 
Křivánkové. Zpravodajka upozornila na nízký počet studentů a nulový počet absolventů. V diskusi se 
dále členové RVH věnovali nerovnoměrnému zatížení školitelů doktorských 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 Political 
Science. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

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.)  

 

XIV. Doktorský studijní program Psychologie 
Petr Macek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Emanuela Hurycha. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce členění doktorského programu do 
většího počtu specializací.  

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 Psychologie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XV. Doktorský studijní program Psychology 
Petr Macek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Emanuela Hurycha. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi neměli členové RVH dalších připomínek nad rámec témat 
diskutovaných u českojazyčné 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 Psychology. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



 

XVI. Doktorský studijní program Sociologie 
Martin Kreidl, navrhovaný garant, 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.  

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 Sociologie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

XVII. Doktorský studijní program Sociology 
Martin Kreidl, navrhovaný garant, 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.  

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 Sociology. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XVIII. Doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce 
Libor Musil, 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.  

 

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 Sociální 



 

politika a sociální práce. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XIX. Doktorský studijní program Social Policy and Social Work 
Libor Musil, 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.  

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 Social Policy 
and Social Work. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením 
za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování:  

Pro:  

Proti:  

Zdržel se:  

Usnesení bylo přijato. 

 

12.00 odešli Josef Tomandl, Ivana Černá 

 

9) Projednání kontrolní zprávy navazujícího magisterského studijního programu Psychologie 
uskutečňovaného Filozofickou fakultou 

Rada pro vnitřní hodnocení si na svém zasedání 22. 5. 2018 vyžádala kontrolu personálního 
zabezpečení navazujícího magisterského studijního programu Psychologie k 31. 10. 2018. Marek 
Blatný, vedoucí Psychologického ústavu FF MU, představil změny, které byly v rámci studijního 
programu provedeny, včetně změny garantky programu, kterou se stane doc. Iva Burešová, a požádal 
o zrušení nápravného opatření, ke kterému RVH při předchozím projednávání přistoupila. Emanuel 
Hurych, zpravodaj RVH, neměl dalších připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí kontrolní zprávu navazujícího magisterského studijního 
programu Psychologie a v souladu s čl. 20 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality 



 

studijních programů MU a ukončuje nápravné opatření spočívající v omezení přijímání uchazečů ke 
studiu tohoto programu. 

RVH v souladu s čl. 17 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů schvaluje návrh změn navazujícího magisterského studijního programu Psychologie 
předkládaného Filozofickou fakultou MU spočívající: 

a) ve změně garanta studijního programu 

b) ve zvýšení počtu základních teoretických předmětů profilujícího základu 

c) a v úpravě kreditového ohodnocení studentských praxí. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

Petr Kyloušek, proděkan FF MU pro vědu a doktorské studium, představil program OP VVV 
Interkulturní dimenze v programech doktorského studia, který spočívá v propojení filologických 
programů v komplexní celek pomocí obdobných specializací a transversálních kurzů. Zvýraznil společné 
metodologické předměty napříč jednotlivými programy, a zvýšený důraz na internacionalizaci. Jedním 
z důsledků reformy doktorského studia na FF by mělo být také snížení studijní neúspěšnosti. 

Členové rady upozornili na často se vyskytující problém, kterým je nadměrný počet nehabilitovaných 
školitelů. Dále byla diskutována otázka podkladových materiálů, ve kterých nejsou zachyceny všechny 
údaje potřebné pro posouzení navrhovaných programů, například přesná data týkající se mobilit. 

 

XX. Doktorský studijní program Anglická jazykověda 
Jana Chamonikolasová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. 
Zpravodaj upozornil na nulový počet absolventů přeměňovaného studijního oboru ve standardní době 
studia. V diskusi se členové RVH věnovali otázce pedagogické zátěže studentů doktorského studia.  

 

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 Anglická 
jazykověda. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 



 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

XXI. Doktorský studijní program English Linguistics 
Jana Chamonikolasová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných při projednávání českojazyčné 
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 English 
Linguistics. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

XXII. Doktorský studijní program Literatury v angličtině 
Tomáš Pospíšil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Stanislava Balíka. 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 Literatury v 
angličtině. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXIII. Doktorský studijní program Literatures in English 
Tomáš Pospíšil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Stanislava Balíka. 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 Literatures in 
English. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXIV. Doktorský studijní program Germánské jazyky 
Jiřina Malá, 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 překračování standardní doby studia, evidenci mobilit mimo program Erasmus a 
garantování jednotlivých předmětů.  

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 Germánské 
jazyky. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXV. Doktorský studijní program Germánské literatury 
Aleš Urválek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Josefa Janyšky. Zpravodaj upozornil na 
větší podíl nehabilitovaných školitelů. V diskusi se členové RVH věnovali otázce perspektivy 
personálního zabezpečení 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 Germánské 
literatury. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 



 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXVI. Doktorský studijní program Románské jazyky 
Ivo Buzek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Stanislava Balíka. 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 Románské 
jazyky. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXVII. Doktorský studijní program Románské literatury 
Petr Kyloušek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Stanislava Balíka. 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 Románské 
literatury. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXVIII. Doktorský studijní program Obecná jazykověda 
Mojmír Dočekal, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Světlany Hanušové. Zpravodajka 



 

upozornila na návrh hodnotitele, aby některé předměty specializace byly zahrnuty také do 
jednooborového plánu. 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 Obecná 
jazykověda. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXIX. Doktorský studijní program Teorie vyprávění 
Bohumil Fořt, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Světlany Hanušové. V diskusi se členové 
RVH věnovali možnostem začlenit úzce vyprofilovaný studijní program jako specializaci jiného 
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 Teorie 
vyprávění. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXX. Doktorský studijní program Český jazyk 
Klára Osolsobě, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Světlany Hanušové. V diskusi 
se členové RVH věnovali otázce posuzování kvalifikace školitelů z Akademie věd ČR, kteří nejsou 
habilitováni na VŠ. 

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 Český jazyk. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

 



 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXXI. Doktorský studijní program Česká literatura 
Michaela Soleiman pour Hashemi, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho 
přeměny z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. 
Zpravodaj upozornil na skutečnost, že více než třetina doktorských studentů je vedena 
nehabilitovanými školiteli. V diskusi se členové RVH věnovali otázce počtu absolventů ve standardní 
době studia.  

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 Česká 
literatura. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 2 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXXII. Doktorský studijní program Latinská medievistika 
Jana Nechutová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Josefa Janyšky. Zpravodaj 
upozornil na vysoký počet nehabilitovaných pracovníků v oborové radě studijního programu a 
zdůraznil také nutnost řešit otázku perspektivy personálního zajištění 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 Latinská 
medievistika. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 2 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 



 

Usnesení bylo přijato. 

11) Různé 

Ladislav Rabušic seznámil členy RVH s termíny jednání v jarním semestru roku 2019, harmonogram je 
zveřejněn na webových stránkách RVH MU. 

Příští jednání se uskuteční 11. prosince 2018 od 8.00 v zasedací místnosti Univerzitního kampusu 
Bohunice. 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic  



 

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. *  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. *  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. *  

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. *  

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

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. *  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. *  

Mgr. Vojtěch Kyselý *  

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. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta 

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. Přírodovědecká fakulta 

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta 

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

Ing. Petr Valouch, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 



 

Ing. Dagmar Janoušková Ekonomicko-správní fakulta 

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

doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

prof. Martin Kreidl, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

prof. PhDr. Petr Macek, CSc. Fakulta sociálních studií 

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Fakulta sociálních studií 

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

Ing. Jan Písařík Fakulta sociálních studií 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. Filozofická fakulta 

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

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour 
Hashemi, CSc. 

Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. Filozofická fakulta 

Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. Filozofická fakulta 

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

doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. Filozofická fakulta 

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta 

Karel Doleček Pedagogická fakulta 

 



Studijní program (SP)
Typ 

SP1

Std. 

doba 

studia

Forma 

studia

Profil 

SP3

Jazyk 

SP4 Garant SP Studijní plány

Doba 

platnosti 

oprávnění 

(v letech)

Vnitřní 

hodnocení 

do (v letech)

Přeměněné studijní 

obor(y)

Regionální rozvoj
N 2 P/K A ČJ doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Projektový management; Cestovní ruch; Projektový management (kombinovaný); 

Cestovní ruch (kombinovaný)
10 5 Regionální rozvoj a správa 

Regionální rozvoj a cestovní ruch
B 3 P/K A ČJ doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Regionální rozvoj a cestovní ruch (jednooborový); Regionální rozvoj a cestovní ruch 

(kombinovaný)
6 5 Regionální rozvoj a cestovní ruch

Finance a právo N 2 P A ČJ doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Finance a právo (jednooborový) 7 / /

Anglická jazykověda

D 4 P/K ČJ doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

Anglická jazykověda (kombinovaný); Anglická jazykověda; Anglická jazykověda se 

specializací Překladatelství angličtiny a češtiny; Anglická jazykověda se specializací 

Experimentální a aplikovaná lingvistika; Anglická jazykověda se specializací Experimentální 

a aplikovaná lingvistika (kombinovaný); Anglická jazykověda se specializací Překladatelství 

angličtiny a češtiny (kombinovaný)

5 /
Anglický jazyk/Anglická 

jazykověda

Česká literatura

D 4 P/K ČJ
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour 

Hashemi, CSc.

Česká literatura (jednooborový); Česká literatura: Intermediální a mezikulturní 

komunikace; Česká literatura: Zemské jazyky; Česká literatura (kombinovaný); Česká 

literatura: Intermediální a mezikulturní komunikace (kombinovaný); Česká literatura: 

Zemské jazyky (kombinovaný)

2 / Česká literatura

Český jazyk
D 4 P/K ČJ doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Český jazyk (jednooborový); Český jazyk: Zemské jazyky; Český jazyk: Experimentální a 

aplikovaná lingvistika; Český jazyk (kombinovaný)
5 / Český jazyk 

English Linguistics
D 4 P AJ doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

English Linguistics; English Linguistics with a Specialization in Experimental and Applied 

Linguistics
5 / English Linguistics

Germánské jazyky

D 4 P/K ČJ doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Germánské jazyky; Germánské jazyky se specializací Experimentální a aplikovaná 

lingvistika; Germánské jazyky se specializací Zemské jazyky; Germánské jazyky 

(kombinovaný); Germánské jazyky se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika 

(kombinovaný); Germánské jazyky se specializací Zemské jazyky (kombinovaný)

5 / Německý jazyk

Germánské literatury

D 4 P/K ČJ doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Germánské literatury; Germánské literatury se specializací Intermediální a mezikulturní 

komunikace; Germánské literatury (kombinovaný); Germánské literatury se specializací 

Intermediální a mezikulturní komunikace (kombinovaný)

5 / Německá literatura

Latinská medievistika
D 4 P/K ČJ prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Latinská medievistika (jednooborový); Latinská medievistika: Zemské jazyky; Latinská 

medievistika (kombinovaný); Latinská medievistika: Zemské jazyky (kombinovaný)
2 / Latinská medievistika 

Literatures in English D 4 P/K AJ doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. Literatures in English (kombinovaný); Literatures in English 5 / Literatury v angličtině (angl.)

Literatury v angličtině
D 4 P/K ČJ doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Intermediální a mezikulturní komunikace; Literatury v angličtině (kombinovaný); 

Literatury v angličtině; Intermediální a mezikulturní komunikace (kombinovaný)
5 / Literatury v angličtině  

Obecná jazykověda

D 4 P/K ČJ doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Obecná jazykověda (jednooborový); Obecná jazykověda: experimentální a aplikovaná 

jazykověda; Obecná jazykověda: experimentální a aplikovaná jazykověda (kombinovaný); 

Obecná jazykověda (kombinovaný)

5 / Obecná jazykověda

Románské jazyky
D 4 P/K ČJ doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Románské jazyky (jednooborový); Románské jazyky (kombinovaný); Románské jazyky se 

specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika; Románské jazyky se specializací 

Experimentální a aplikovaná lingvistika (kombinovaný)
5 / Románské jazyky

Románské literatury

D 4 P/K ČJ prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Románské literatury (jednooborový); Románské literatury (kombinovaný); Románské 

literatury se specializací intermediální a mezikulturní komunikace; Románské literatury se 

specializací intermediální a mezikulturní komunikace (kombinovaný)

5 / Románské literatury

Teorie vyprávění D 4 P/K ČJ doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. Teorie vyprávění (jednooborový); Teorie vyprávění (kombinovaný) 5 / Teorie vyprávění

Radiologická fyzika N 2 P P ČJ prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. Radiologická fyzika (jednooborový) 7 / /

Media and journalism studies
D 4 P/K AJ prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Media and journalism studies (full-time); Media and journalism studies (combined)
/ / /

Mediální a žurnalistická studia
D 4 P/K ČJ prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Mediální a žurnalistická studia (prezenční); Mediální a žurnalistická studia (kombinovaný)
/ / /

International Relations and European Politics
D 4 P/K AJ prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

International Relations and European Politics (full-time); International Relations and 

European Politics (combined)
10 5

European Studies; International 

Relations 

Mezinárodní vztahy a evropská politika
D 4 P/K ČJ prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Mezinárodní vztahy a evropská politika (prezenční); Mezinárodní vztahy a evropská 

politika (kombinovaný)
10 5

Evropská studia, Mezinárodní 

vztahy

Political Science
D 4 P/K AJ prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Political Science (full-time); Political Science (combined); Security and Strategic Studies 

(full-time); Security and Strategic Studies (combined)
10 5  Political Science

Politologie
D 4 P/K ČJ prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Politologie (prezenční); Politologie (kombinovaný); Bezpečnostní a strategická studia 

(prezenční); Bezpečnostní a strategická studia (kombinovaný)
10 5 Politologie

Clinical psychology D 4 P/K AJ prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Clinical psychology (full-time); Clinical psychology (combined) 7 / /
Klinická psychologie D 4 P/K ČJ prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Klinická psychologie (prezenční); Klinická psychologie (kombinovaný) 7 / /

Psychologie

D 4 P/K ČJ prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Obecná psychologie (prezenční); Sociální psychologie (prezenční); Vývojová psychologie 

(prezenční); Psychologie práce (prezenční); Pedagogická psychologie (prezenční); Obecná 

psychologie (kombinovaný); Pedagogická psychologie (kombinovaný); Vývojová 

psychologie (kombinovaný); Psychologie práce (kombinovaný); Sociální psychologie 

(kombinovaný)

10 5
Sociální psychologie, Vývojová 

psychologie, Obecná psychologie

Psychology

D 4 P/K AJ prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

General psychology (full-time); General psychology (combined); Educational psychology 

(full-time); Educational psychology (combined); Work psychology (full-time); Work 

psychology (combined); Social psychology (full-time); Social psychology (combined); 

Developmental psychology (full-time); Developmental psychology (combined)

10 5

 Social 

psychology, Developmental

psychology,  General psychology

Social Policy and Social Work
D 4 P/K AJ prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Social Policy and Social Work (full-time); Social Policy and Social Work (combined)
10 5 Social Policy and Social Work

Sociální politika a sociální práce
D 4 P/K ČJ prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Sociální politika a sociální práce (prezenční); Sociální politika a sociální práce 

(kombinovaný)
10 5 Sociální politika a sociální práce

Environmentální studia
D 4 P/K ČJ doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Environmentální studia (prezenční); Environmentální studia (kombinovaný)
10 5 Humanitní environmentalistika

Sociologie
D 4 P/K ČJ prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Sociologie (prezenční); Sociologie (kombinovaný); Populační studia (prezenční); Populační 

studia (kombinovaný)
10 5 Sociologie 

Sociology
D 4 P/K AJ prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Sociology (full-time); Sociology (combined); Population studies (full-time); Population 

studies (combined)
10 5 Sociology

Informatika ve vzdělávání B 3 P A ČJ prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Informatika ve vzdělávání (hlavní); Informatika ve vzdělávání (vedlejší) 10 3 Informatika a druhý obor

Učitelství informatiky pro střední školy N 2 P A ČJ prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Učitelství informatiky pro střední školy (hlavní); Učitelství informatiky pro střední školy (vedlejší); Učitel informatiky a správce sítě10 3 Informatika a druhý obor

Intenzivní péče N 2 P/K A ČJ prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. Intenzivní péče (jednooborový); Intenzivní péče (jednooborový kombinovaný) 10 4 Intenzivní péče
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

Oblast(i) vzdělávání: Sociologie 

Oblast(i) vzdělávání: Sociální práce

Oblast(i) vzdělávání: Informatika | Učitelství 

Oblast(i) vzdělávání: Zdravotnické obory 

Oblast(i) vzdělávání: Filologie

Příloha č. 2: Přehled schválených studijních programů, 20. 11. 2018

Oblast(i) vzdělávání: Ekonomické obory

Oblast(i) vzdělávání: Ekonomické obory | Právo 

Oblast(i) vzdělávání: Fyzika | Zdravotnické obory 

Oblast(i) vzdělávání: Mediální a komunikační studia 

Oblast(i) vzdělávání: Politické vědy 

Oblast(i) vzdělávání: Psychologie 
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