
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 31. května 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1) Projednání návrhu vzniku bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér 
předkládaného Fakultou sportovních studií; 

2) projednání 4 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Fakulty sportovních studií; 

3) projednání 2 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Pedagogické fakulty; 

4) projednání 19 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Fakulty sociálních studií; 

5) různé. 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), a 
představil program a cíle zasedání. 

1) Projednání návrhu vzniku bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér 
předkládaného Fakultou sportovních studií 

Martin Zvonař, děkan Fakulty sportovních studií (dále jen „FSpS“), společně s navrhovaným garantem 
Janem Cackem představil návrh vzniku studijního programu a motivaci pro jeho vznik. Zpravodaj RVH 
Stanislav Balík upozornil na skutečnost, že všechny předměty studijního plánu navrhovaného 
studijního programu jsou klasifikovány jako povinné, a požádal navrhovaného garanta o vysvětlení. Po 
vyjádření Jana Cacka i Martina Zvonaře již Stanislav Balík neměl další dotazy ani připomínky. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh vzniku bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  
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Usnesení bylo přijato. 

2) Projednání 4 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Fakulty sportovních studií 

I. Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport 
Děkan FSpS Martin Zvonař představil proces přeměny studijních oborů na studijní programy na fakultě. 
Jejími hlavními znaky jsou – jeden společný bakalářský program se specializacemi a vysoká prostupnost 
do navazujících magisterských programů. Jiří Nykodým, navrhovaný garant, představil studijní program 
a způsob jeho přeměny z původních studijních oborů. Zpravodaj RVH Vojtěch Kyselý neuplatnil žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

II. Navazující magisterský studijní program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek 
Zdenko Reguli, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Studijní program bude realizován pouze v kombinované formě, což vychází ze 
skutečnosti, že jeho studenty jsou zejména zaměstnanci bezpečnostních složek. Zpravodaj Vojtěch 
Kyselý neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Aplikovaná sportovní edukace 
bezpečnostních složek naplňuje podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po získání institucionální akreditace 
pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

III. Navazující magisterský studijní program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie 
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Jan Ondráček, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původních 
studijních oborů. Stanislav Balík, zpravodaj RVH, upozornil na skutečnost, že všechny předměty 
studijního plánu daného programu jsou klasifikovány jako povinné (stejně jako v případě 
navrhovaného bakalářského programu).  Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie 
naplňuje podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání 
udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

IV. Navazující magisterský studijní program Management sportu 
Jiří Novotný, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Blažka ohledně zajištění garance 
studijního programu do budoucna. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Management sportu k uskutečňování ve 
spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU naplňuje podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po získání 
institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění 
uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 0 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

3) Projednání 2 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Pedagogické fakulty 

I. Bakalářský studijní program Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost 
Marcela Poučová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru. Vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Emanuela Hurycha a 
k dotazům členů RVH, které se týkaly zejména odlišnosti studijního programu od obdobného programu 



4 
 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, vyučovacího jazyka předmětů, personálního zajištění 
programu (navrhovaná garantka garantuje velké množství předmětů) a mezioborové spolupráce 
(dosud se jednalo o dvouoborové studium realizované ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou, 
nyní bude studijní program uskutečňován v podobě sdruženého studia). 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost naplňuje 
podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí 
Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením 
za 5 let. Rada pro vnitřní hodnocení současně doporučuje rozložení garance předmětů mezi více 
vyučujících. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

II. Bakalářský studijní program Sociální pedagogika a volný čas 
Lenka Gulová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. Zpravodaj neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Sociální pedagogika a volný čas naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Přišel Ladislav Blažek. 

Přišel Zbyněk Vybíral. 

4) Projednání 19 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Fakulty sociálních studií 

I. Bakalářský studijní program Politologie 
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Stanislav Balík, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Ludmila Křivánková neuplatnila žádné připomínky. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Politologie naplňuje podmínky pro schválení v souladu 
s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po získání 
institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění 
uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 121 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

II. Bakalářský studijní program Evropská studia 
Petr Kaniok, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Jan Zouhar neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Evropská studia naplňuje podmínky pro schválení v 
souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po 
získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení 
oprávnění uskutečňovat studijní program 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. 

III. Bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy 
Petr Suchý, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Jan Zouhar neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy naplňuje podmínky pro schválení v 
souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po 

                                                           
1 Stanislav Balík se hlasování neúčastnil. 
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získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení 
oprávnění uskutečňovat studijní program 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. 

IV. Navazující magisterský studijní program Mezinárodní vztahy 
Zdeněk Kříž, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Jan Zouhar neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Mezinárodní vztahy naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

V. Bakalářský studijní program Bezpečnostní a strategická studia 
Miroslav Mareš, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Ivana Černá neuplatnila žádné připomínky. V diskusi byla řešena 
otázka zastoupení předmětů věnovaných tématům z oblasti strategie v daném studijním programu. 
Další dotazy nebyly členy RVH vzneseny. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Bezpečnostní a strategická studia naplňuje podmínky 
pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 122 

Pro: 12 

                                                           
2 Stanislav Balík se hlasování neúčastnil. 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

VI. Navazující magisterský studijní program Bezpečnostní a strategická studia 
Miroslav Mareš, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Ivana Černá doporučila předkládající fakultě revizi nastavení 
garantů u předmětů vyučovaných externisty, jelikož návrh přeměny bude posuzován Národním 
akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“). V diskusi byla řešena otázka zastoupení 
předmětů věnovaných tématům z oblasti strategie v daném studijním programu. Navrhovaný garant 
uvedl, že v navazujícím magisterském studiu je strategická složka ještě výrazněji posílena (oproti 
bakalářskému programu), vyskytuje se významně v tématech diplomových prací.  

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Bezpečnostní a strategická studia naplňuje 
podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU.  V případě získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání 
udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let, s vnitřním 
hodnocením za 5 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 123 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

VII. Navazující magisterský studijní program Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost 
Břetislav Dančák, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Emanuel Hurych neměl k předloženému materiálu připomínky. 
Navrhovaný garant byl členy RVH upozorněn, že dle čl. 7 odst. 2 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 
a hodnocení studijních programů MU je funkce garanta studijního programu neslučitelná s funkcí 
děkana, není-li možno zabezpečení programu zajistit jinak. Břetislav Dančák uvedl, že v danou chvíli je 
z hlediska požadavků standardů jediným možným garantem studijního programu, minimálně do doby 
dokončení habilitačního řízení dalšího pracovníka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. 
V diskuzi byla dále probírána otázka propojení energetických studií (resp. energetické bezpečnosti) a 
mezinárodních vztahů a problematika možných duplicit a překryvů se studijním programem 
Mezinárodní vztahy. Dané otázky byly zástupci předkládající fakulty vyjasněny.  

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Mezinárodní vztahy a energetická 
bezpečnost naplňuje podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU. V případě získání institucionální akreditace pro příslušnou 

                                                           
3 Stanislav Balík se hlasování neúčastnil. 
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oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let, 
s vnitřním hodnocením za 5 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

I. Navazující magisterský studijní program Energetická bezpečnost (v anglickém jazyce) 
Břetislav Dančák, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Jedná se o anglickou verzi programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost 
s identickými studijními plány. Zpravodaj RVH Emanuel Hurych neměl k předloženému materiálu žádné 
připomínky. V diskuzi členů RVH nezazněly další připomínky ani otázky nad rámec těch, které byly 
řešeny v souvislosti s návrhem programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Energetická bezpečnost k uskutečňování 
v anglickém jazyce naplňuje podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. V případě získání institucionální akreditace pro 
příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let, s vnitřním hodnocením za 5 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

II. Navazující magisterský studijní program Joint Master Programme in International Relations: 
Europe from the Visegrad Perspective (v anglickém jazce) 

Oldřich Krpec, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k připomínkám zpravodaje RVH Emanuela Hurycha. Ty se týkaly zejména 
potřeby aktualizace studijní literatury, vysoké finanční náročnosti daného studijního programu pro 
studenty a problematiky ultimativní formulace v původně předloženém materiálu, dle níž se studenti 
nemohou zapojit do jakékoli výzkumné činnosti (členové RVH žádají o úpravu této formulace). Všechny 
zmíněné dotazy a připomínky byly navrhovaným garantem vyjasněny. Zpravodaj neuplatnil žádné další 
připomínky a členové RVH neměli další dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Joint Master Programme in International 
Relations: Europe from the Visegrad Perspective k uskutečňování v anglickém jazyce ve spolupráci 
s Jagelonskou univerzitou, Univerzitou Mateja Bela a Univerzitou Pécs naplňuje podmínky pro schválení 
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v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. 
Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení 
oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let, s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

III. Bakalářský studijní program Sociologie 
Iva Šmídová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Josef Janyška neměl k předloženému materiálu žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Sociologie naplňuje podmínky pro schválení v souladu 
s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po získání 
institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění 
uskutečňovat studijní program 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. 

IV. Bakalářský studijní program Sociální antropologie 
Irena Kašparová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru. Zpravodaj RVH Josef Janyška neměl k předloženému materiálu žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy ani připomínky. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Sociální antropologie naplňuje podmínky pro schválení 
v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. 
Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení 
oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

V. Bakalářský studijní program Sociální práce 
Pavel Navrátil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Světlana Hanušová neuplatnila k návrhu přeměny žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Sociální práce naplňuje podmínky pro schválení v 
souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po 
získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení 
oprávnění uskutečňovat studijní program 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. 

VI. Navazující magisterský studijní program Sociální práce 
Libor Musil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Světlana Hanušová neuplatnila k návrhu přeměny žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Sociální práce naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program 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. Bakalářský studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje 
Tomáš Sirovátka, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Ladislav Blažek neměl k předloženému materiálu žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 
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Návrh přeměny na bakalářský studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje naplňuje 
podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí 
Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením 
za 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

VIII. Navazující magisterský studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje 
Tomáš Sirovátka, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Ladislav Blažek neměl k předloženému materiálu žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje 
k uskutečňování ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou naplňuje podmínky pro schválení v 
souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po 
získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení 
oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

I. Navazující magisterský studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (v anglickém 
jazyce) 

Tomáš Sirovátka, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Ladislav Blažek neměl k předloženému materiálu žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje k 
uskutečňování v anglickém jazyce naplňuje podmínky pro schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po získání institucionální akreditace 
pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

Hlasování:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

II. Bakalářský studijní program Psychologie 
Jan Širůček, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Josef Janyška neměl k návrhu přeměny žádné připomínky. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Psychologie naplňuje podmínky pro schválení v souladu 
s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Po získání 
institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění 
uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 124 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

III. Bakalářský studijní program Mediální studia a žurnalistika 
Lenka Waschková Císařová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru. Zpravodaj RVH Josef Janyška neměl k návrhu přeměny žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Mediální studia a žurnalistika naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program 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. 

                                                           
4 Zbyněk Vybíral se neúčastnil hlasování. 
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IV. Bakalářský studijní program Environmentální studia 
Bohuslav Binka, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Ludmila Křivánková neměla k návrhu přeměny žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Environmentální studia naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU. Po získání institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro 
vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní program 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. 

 

5) Různé 

Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu, informoval členy RVH o výsledku jednání Rady NAÚ ve věci udělení 
institucionální akreditace Masarykově univerzitě. Masarykově univerzitě byla na květnovém zasedání 
Rady NAÚ dle informací od zástupců NAÚ udělena institucionální akreditace pro všechny oblasti 
vzdělávání a všechny typy studijních programů, o něž žádala, s výjimkou magisterského stupně oblasti 
vzdělávání Bezpečnostní obory. Schválení nových studijních programů bude moci proběhnout až poté, 
co Masarykova univerzita obdrží písemné vyhotovení rozhodnutí o udělení institucionální akreditace. 
Členům RVH budou v úložišti zpřístupněna vyjádření z jednotlivých komisí NAÚ. 

Příští jednání RVH proběhne v úterý 12. 6. 2018 od 8:00 hod ve velké zasedací místnosti RMU. Členové 
RVH se shodli na doplnění termínu 18. 9. 2018 do harmonogramu jednání. 

 

Zapsala: Zuzana Špačková 

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. *  

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.  omluven 

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. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu  

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zuzana Špačková, Ph.D. Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Zůbková Odbor pro kvalitu 

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. Fakulta sportovních studií MU 

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Fakulta sportovních studií MU 

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. Fakulta sportovních studií MU 

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. Fakulta sportovních studií MU 

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. Fakulta sportovních studií MU 

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Fakulta sportovních studií MU 
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Mgr. Oldřich Racek, Ph.D. Fakulta sportovních studií MU 

Mgr. Tomáš Kalina Fakulta sportovních studií MU 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta MU 

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

doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

PhDr. Petr Suchý, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

Irena Kašparová, M.A., Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

Mgr. Jan Širůček, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Fakulta sociálních studií MU 

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

Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

Ing. Jan Písařík Fakulta sociálních studií MU 

 



Studijní program (SP)
Typ 

SP1

Std. 

doba 

studia

Forma 

studia2

Profil 

SP3

Jazyk 

SP4 Garant SP Studijní plány

Doba 

platnosti 

oprávnění 

(v letech)

Vnitřní 

hodnocení 

do (v 

letech)

Přeměněné studijní 

obor(y)

Bezpečnostní a strategická studia B 3 P A ČJ prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Bezpečnostní a strategická studia (hlavní); Bezpečnostní a strategická studia (vedlejší); 

Bezpečnostní a strategická studia (na dostudování hlavní); Bezpečnostní a strategická 

studia (na dostudování vedlejší)

10 5
Bezpečnostní a strategická 

studia 

Bezpečnostní a strategická studia N 2 P A ČJ prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. Bezpečnostní a strategická studia (jednooborový) 10 5
Bezpečnostní a strategická 

studia 

Energetická bezpečnost N 2 P A AJ doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. Energetická bezpečnost (na dostudování); Energetická bezpečnost (jednooborový) 10 5 Energy Security Studies

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost N 2 P A ČJ doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (jednooborový); Mezinárodní vztahy a 

energetická bezpečnost (na dostudování)
10 5

Mezinárodní vztahy a 

energetická bezpečnost

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost B 3 P A ČJ Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní prezenční); Francouzský jazyk pro 

hospodářskou činnost (vedlejší prezenční); Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost 

(na dostudování vedlejší prezenční)

10 5
Francouzský jazyk pro 

hospodářskou činnost 

Mediální studia a žurnalistika B 3 P/K A ČJ Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Mediální studia a žurnalistika (jednooborový); Mediální studia a žurnalistika (hlavní); 

Mediální studia a žurnalistika (vedlejší); Mediální studia a žurnalistika (na dostudování 

kombinovaný); Mediální studia a žurnalistika (na dostudování hlavní); Mediální studia a 

žurnalistika (na dostudování vedlejší)

10 5
Mediální studia a žurnalistika; 

Žurnalistika

Sociální pedagogika a volný čas B 3 P A ČJ Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Sociální pedagogika a volný čas (vedlejší prezenční); Sociální pedagogika a volný čas (hlavní 

prezenční); Sociální pedagogika a volný čas (jednooborový); Sociální pedagogika a volný 

čas (na dostudování jednooborový prezenční)

10 5
Sociální pedagogika a volný 

čas 

Evropská studia B 3 P A ČJ doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Evropská studia (jednooborový); Evropská studia (na dostudování) - hlavní; Evropská 

studia (vedlejší); Evropská studia (na dostudování) - vedlejší; Evropská studia (na 

dostudování) - jednooborový; Evropská studia (hlavní)

10 5 Evropská studia

Joint Master Programme in International Relations: Europe 

from the Visegrad Perspective
N 2 P A AJ doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective 

(jednooborový)
10 3

Joint Master Programme in 

International Relations: 

Europe from the Visegrad 

Perspective

Mezinárodní vztahy B 3 P A ČJ PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Mezinárodní vztahy (jednooborový); Mezinárodní vztahy (hlavní); Mezinárodní vztahy 

(vedlejší); Mezinárodní vztahy (na dostudování) - hlavní; Mezinárodní vztahy (na 

dostudování) - jednooborový; Mezinárodní vztahy (na dostudování) - vedlejší

10 5 Mezinárodní vztahy 

Mezinárodní vztahy N 2 P A ČJ doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Mezinárodní vztahy (jednooborový); Mezinárodní vztahy (na dostudování) 10 5  Mezinárodní vztahy 

Politologie B 3 P A ČJ doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Politologie (jednooborový); Politologie (hlavní); Politologie (vedlejší); Politologie 

(jednooborový na dostudování); Politologie (hlavní na dostudování); Politologie (vedlejší 

na dostudování)

10 5 Politologie

Oblast(i) vzdělávání: Bezpečnostní obory|Politické vědy

Příloha č. 2: Přehled návrhů studijních programů připravených ke schválení

Oblast(i) vzdělávání: Politické vědy

Oblast(i) vzdělávání: Neučitelská pedagogika

Oblast(i) vzdělávání: Mediální a komunikační studia

Oblast(i) vzdělávání: Filologie
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Psychologie B 3 P A ČJ Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Psychologie (jednooborový); Psychologie (hlavní); Psychologie (vedlejší); Psychologie (na 

dostudování hlavní); Psychologie (na dostudování); Psychologie (na dostudování vedlejší)
10 5 Psychologie

Sociální práce B 3 P/K A ČJ doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Sociální práce (jednooborový); Sociální práce (hlavní); Sociální práce (vedlejší); Sociální 

práce (kombinovaný); Sociální práce (na dostudování jednooborový); Sociální práce (na 

dostudování kombinovaný); Sociální práce (na dostudování hlavní); Sociální práce (na 

dostudování vedlejší)

10 5 Sociální práce 

Sociální práce N 2 P/K A ČJ prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Sociální práce (jednooborový prezenční) se specializací Sociální práce makro – programy 

služeb v komunitách; Sociální práce (jednooborový prezenční) se specializací Sociální práce 

mikro – poradenství; Sociální práce (jednooborový prezenční) se specializací Sociální práce 

universální; Sociální práce (jednooborový prezenční) se specializací Sociální práce makro – 

inovace v organizacích; Sociální práce (jednooborový kombinovaný) se specializací Sociální 

práce makro – programy služeb v komunitách; Sociální práce (jednooborový 

kombinovaný) se specializací Sociální práce universální; Sociální práce (jednooborový 

kombinovaný) se specializací Sociální práce makro – inovace v organizacích; Sociální práce 

(jednooborový kombinovaný) se specializací Sociální práce mikro - poradenství; Sociální 

práce (jednooborový kombinovaný na dostudování) se specializací Sociální práce makro – 

inovace v organizacích; Sociální práce (jednooborový kombinovaný na dostudování) se 

specializací Sociální práce makro – programy služeb v komunitách; Sociální práce 

(jednooborový kombinovaný na dostudování) se specializací Sociální práce mikro - 

poradenství; Sociální práce (jednooborový kombinovaný na dostudování) se specializací 

Sociální práce universální; Sociální práce (jednooborový prezenční na dostudování) se 

specializací Sociální práce makro – inovace v organizacích; Sociální práce (jednooborový 

prezenční na dostudování) se specializací Sociální práce makro – programy služeb v 

komunitách; Sociální práce (jednooborový prezenční na dostudování) se specializací 

Sociální práce mikro – poradenství; Sociální práce (jednooborový prezenční na 

dostudování) se specializací Sociální práce universální

10 5 Sociální práce 

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje B 3 P A ČJ prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (jednooborový); Veřejná a sociální politika a 

lidské zdroje (hlavní); Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (vedlejší); Veřejná a sociální 

politika a lidské zdroje (na dostudování vedlejší); Veřejná a sociální politika a lidské zdroje 

(na dostudování hlavní)

10 3 Veřejná politika a lidské zdroje

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje N 2 P A AJ prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Sociální politika a politika zaměstnanosti; Sociální politika a politika zaměstnanosti - na 

dostudování
10 3 Veřejná politika a lidské zdroje 

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje N 2 P/K A ČJ prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Trh práce a politika zaměstnanosti; Veřejná a sociální politika; Veřejná a sociální politika 

(kombinovaný); Trh práce a politika zaměstnanosti (kombinovaný); Sociální služby a 

management v občanském sektoru (kombinovaný); Sociální služby a management v 

občanském sektoru; Personální management a organizační rozvoj; Personální 

management a organizační rozvoj (kombinovaný); Veřejná a sociální politika a lidské 

zdroje (na dostudování) specializace Veřejná a sociální politika; Veřejná a sociální politika a 

lidské zdroje (na dostudování) - specializace Personální management a organizační rozvoj; 

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (na dostudování) - specializace Trh práce a 

politika zaměstnanosti; Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (na dostudování 

kombinovaný) specializace Veřejná a sociální politika; Veřejná a sociální politika a lidské 

zdroje (na dostudování kombinovaný) - specializace Personální management a organizační 

rozvoj

10 3 Veřejná politika a lidské zdroje 

Oblast(i) vzdělávání: Sociální práce

Oblast(i) vzdělávání: Psychologie
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Environmentální studia B 3 P A ČJ doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Environmentální studia (jednooborový); Environmentální studia (hlavní); Environmentální 

studia (vedlejší); Environmentální studia (hlavní na dostudování); Environmentální studia 

(vedlejší na dostudování)

10 5 Environmentální studia

Sociální antropologie B 3 P A ČJ Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Sociální antropologie (hlavní); Sociální antropologie (vedlejší); Sociální antropologie (na 

dostudování hlavní); Sociální antropologie (na dostudování vedlejší)
10 5 Sociální antropologie

Sociologie B 3 P A ČJ doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Sociologie (jednooborový); Sociologie (hlavní); Sociologie (vedlejší); Sociologie - 

specializace gender; Sociologie (na dostudování hlavní); Sociologie (na dostudování 

vedlejší); Sociologie (na dostudování jednooborový); Genderová studia (na dostudování 

hlavní); Genderová studia (na dostudování vedlejší); Sociologie + Genderová studia (na 

dostudování)

10 5 Sociologie, Genderová studia

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek N 2 K A ČJ doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (jednooborový kombinovaný); 

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (na dostudování kombinovaný)
10 3

Aplikovaná edukace 

bezpečnostních složek 

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie N 2 P/K A ČJ doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Aplikovaná kineziologie; Kondiční trénink; Kondiční trénink (kombinovaný); Kondiční 

trenér (na dostudování); Kondiční trenér (na dostudování kombinovaný); Aplikovaná 

kineziologie (na dostudování)

10 3
Kondiční trenér; Aplikovaná 

kineziologie 

Management sportu N 2 P/K A ČJ doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Management sportu (jednooborový); Management sportu (jednooborový kombinovaný); 

Management sportu (na dostudování); Management sportu (na dostudování 

kombinovaný)

10 5 Management sportu

Osobní a kondiční trenér B 3 P/K A ČJ PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Osobní a kondiční trenér (jednooborový); Osobní a kondiční trenér (jednooborový 

kombinovaný)
7

Tělesná výchova a sport B 3 P/K A ČJ doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Tělesná výchova a sport (hlavní); Tělesná výchova a sport (vedlejší); Management sportu; 

Management sportu (kombinovaný); Regenerace a výživa ve sportu; Regenerace a výživa 

ve sportu (kombinovaný); Speciální edukace bezpečnostních složek; Speciální edukace 

bezpečnostních složek (kombinovaný); Trenérství; Trenérství (kombinovaný); Rozhodčí 

kolektivních her; Rozhodčí kolektivních her (kombinovaný); Animátor sportovních aktivit 

(na dostudování hlavní); Animátor sportovních aktivit (na dostudování vedlejší); Tělesná 

výchova a sport, směr Trenérství (na dostudování); Tělesná výchova a sport, směr 

Trenérství (na dostudování kombinovaný); Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí (na 

dostudování); Management sportu (na dostudování); Management sportu (na 

dostudování kombinovaný); Regenerace a výživa ve sportu (na dostudování); Regenerace 

a výživa ve sportu (na dostudování kombinovaný); Speciální edukace bezpečnostních 

složek (na dostudování); Speciální edukace bezpečnostních složek (na dostudování 

kombinovaný)

10 5

Animátor pohybových 

aktivit; Management sportu; 

Regenerace a výživa ve sportu; 

Speciální edukace 

bezpečnostních složek;Tělesná 

výchova a sport 

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: Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Oblast(i) vzdělávání: Sociologie
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