
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 30. ledna 2018 

 
Přítomni:  Členové Rady pro vnitřní hodnocení dle prezenční listiny (v příloze) 

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

Zástupci Přírodovědecké fakulty MU: 

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. 

doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. 

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. 

 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Projednání záměrů vzniku studijních programů předložených Přírodovědeckou 

fakultou: 

Geoenvironmentální rizika a sanace, navazující magisterský; 

Ochrana přírody, navazující magisterský. 

2. Studijní plány na dostudování – varianty pro studium na MU 

3. Hodnoticí schůzky k návrhům přeměny studijních oborů na studijní programu; 

4. Různé. 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení 

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

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic otevřel dále otázku, zda o záměrech vzniku 

studijních programů předložených k projednání podle bodu 1 programu bude RVH 

hlasovat veřejně. Poukázal na čl. 7 odst. 2 Jednacího řádu RVH, který uvádí, že hlasování 

je „veřejné, neusnese-li se RVH, že v dané věci rozhodne tajným hlasováním.“ 

Návrh usnesení: 

RVH rozhodne ve věci záměrů vzniku studijních programů předložených k projednání 

podle bodu 1 programu tajným hlasováním. 

Hlasování o návrhu:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

1. Projednání záměrů vzniku studijních programů předložených 

Přírodovědeckou fakultou 

 

Záměry vzniku studijních programů byly předloženy dne 14. 12. 2017 prostřednictvím 

elektronické Úřadovny v Informačním systému z pověření děkana Přírodovědecké fakulty 

MU. 
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I. Navazující magisterský studijní program Geoenvironmentální rizika 

a sanace. 

 

Navržený garant studijního programu Josef Zeman spolu s děkanem Přírodovědecké 

fakulty Jaromírem Leichmannem představili členům RVH záměr vzniku studijního 

programu. Zdůraznili především orientaci na uplatnění absolventů v praxi, čemuž 

odpovídá i zvolený profesní profil studijního programu a udělovaný akademický titul 

„inženýr“. Předkladatelé dodali, že studijní program je součástí projektu OP VVV - Muni 

4.0. 

 

V následné diskuzi místopředseda RVH Ladislav Rabušic upozornil na skutečnost, že 

v rámci studijního programu s udělovaným titulem „inženýr“ nelze ze zákona konat státní 

rigorózní zkoušku. Zástupci studijního programu sdělili, že v takovém případě netrvají na 

udělení oprávnění uskutečňovat státní rigorózní zkoušku. Ve zbylé části diskuze rozebírali 

zástupci fakulty se členy RVH konkrétní uplatnitelnost absolventů na trhu práce a zájem 

zaměstnavatelů o tyto absolventy, přičemž zástupci studijního programu zdůraznili 

v kontextu českého vysokého školství jedinečný profil absolventa. 

 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku magisterského 

studijního programu Geoenvironmentální rizika a sanace v prezenční a kombinované 

formě včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 14. 12. 2017 Přírodovědeckou 

fakultou MU, a současně uvádí následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku 

studijního programu: 

a. Upustit od záměru konat státní rigorózní zkoušku v rámci navrhovaného studijního 

programu. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
II. Navazující magisterský studijní program Ochrana přírody 

 

Navržený garant studijního programu Lubomír Tichý spolu s děkanem Přírodovědecké 

fakulty Jaromírem Leichmannem představili členům RVH záměr vzniku studijního 

programu. Předností navrženého studijního programu je dle předkladatelů možnost se 

specializovat na ochranu přírody z pohledu zoologie nebo botaniky, díky čemuž 

předpokládají lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 

 

V následné diskuzi členové RVH diskutovali vnitřní strukturu studijního programu, 

zejména potřebu přiměřené diverzifikace výstupů z učení v rámci jednotlivých specializací 

navrženého studijního programu. Dále se diskuze soustředila na otázku odlišitelnosti 

studijního programu v kontextu nabídky českých vysokých škol a možnosti prostupnosti 

uchazečů z bakalářských studijních programů.    

    

Návrh usnesení: 
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Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku magisterského 

studijního programu Ochrana přírody v prezenční formě včetně návrhu panelu 

hodnotitelů, předložený dne 14. 12. 2017 Přírodovědeckou fakultou MU, a současně uvádí 

následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku studijního programu: 

a. Zohlednit navrhované specializace ve formulaci profilu absolventa, zejména ve 

výstupech z učení navrhovaného studijního programu. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

V návaznosti na schválení záměrů studijních programů Radou pro vnitřní hodnocení bude 

zpracován návrh vzniku studijního programu v souladu s čl. 15 odst. 7 vnitřního předpisu 

Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. 

 

2. Studijní plány na dostudování – varianty pro studium na MU 

Prorektor pro studium a informační technologie Michal Bulant představil návrh pro řešení 

přestupů studentů ze studijních oborů do nově připravovaných studijních programů 

v důsledku novely zákona o vysokých školách. Cílem MU je zajistit takové podmínky, aby 

studenti každého studijního oboru měli k dispozici nástupnický studijní program, v němž 

mohou studium dokončit. Rovněž je cílem, aby bylo možné studenty z původního 

studijního oboru do nového studijního programu převést co nejplynuleji. V diskuzi se 

členové RVH zamýšleli zejména nad vhodným přístupem k implementaci standardů 

kvality studijních programů MU při posuzování připravovaných studijních plánů na 

dostudování.  

 
3. Hodnoticí schůzky k návrhům přeměny studijních oborů na studijní 

program 

 
Na zasedání se dostavil člen RVH Stanislav Balík.  

 

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic vyzval členy RVH ke sdílení postřehů a zkušeností 

z aktuálně probíhajících hodnoticích schůzek k připravovaným studijním programům, 

jichž se účastnili. Členové RVH hodnotili schůzky v obecné rovině jako velmi reflektivní a 

přínosné pro další diskuzi o směřování studijního programu. Ocenili rovněž, že schůzky 

jsou zpravidla dobře organizovány a podklady ke schůzce připraveny v náležité kvalitě. 

Obdržené podněty členů RVH předá Odbor pro kvalitu RMU příslušným organizátorům 

hodnoticích schůzek na fakultách.  

 
4. Různé. 

 

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic informoval, že Janu Cackovi zanikla funkce člena 

RVH z důvodu neslučitelnosti s nově nabytou funkcí proděkana pro vědu a výzkum. 

V návaznosti bude rektorem MU předložen návrh na obsazení tohoto uvolněného místa 

zástupcem Fakulty sportovních studií.  
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Ředitel Odboru pro kvalitu RMU Petr Černikovský informoval o stavu žádosti MU o 

institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání. Žádost splnila dle informací Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále pouze „NAÚ“) všechny formální požadavky, 

a bude tak přistoupeno k jejímu projednání. MU zaslala NAÚ připomínky k návrhu členů 

hodnoticích komisí, které budou jednotlivé oblasti dotčené žádostí posuzovat. První 

návštěvy hodnoticích komisí NAÚ na MU lze očekávat začátkem března.  

 

Členové RVH dále diskutovali otázku požadavků Ministerstva zdravotnictví, které jsou 

kladeny na studijní plány studijního oboru Zubní lékařství a které prakticky znemožňují 

strukturovat studium ve standardní kreditové hodnotě.   

 
Další zasedání RVH se uskuteční 20. 2. 2018 ve velké zasedací místnosti RMU.   
 
Zapsal: Jakub Vykydal 

 

 

 

Schválil: Ladislav Rabušic  
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Příloha: 

Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 

 Přítomen Nepřítomen 

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

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. X  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. X  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.  Omluvena 

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. X  

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. X  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  X  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. X  

Mgr. Vojtěch Kyselý X  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. X  

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

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. X  

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. X  

 

 


