
 

 

 

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

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Projednání záměrů vzniku studijních programů: 

a. Klinická psychologie, doktorský v prezenční a kombinované formě, v českém a 

anglickém jazyce, předkládaný Fakultou sociálních studií; 

b. Radiologická fyzika, magisterský v prezenční formě, předkládaný Přírodovědeckou 

fakultou; 

c. Finance a právo, magisterský v prezenční formě, předkládaný Ekonomicko-správní 

fakultou; 

d. Comparative Constitutional Law, doktorský v prezenční formě, v anglickém jazyce, 

předkládaný Právnickou fakultou; 

e. Comparative Corporate, Foundation and Trust Law, doktorský v prezenční a 

kombinované formě, v anglickém jazyce,  předkládaný Právnickou fakultou; 

f. Syntax, Phonology and their Interface, doktorský v prezenční formě, v anglickém 

jazyce, předkládaný Filozofickou fakultou. 

2. Postup při schvalování přeměny studijního oboru na studijní program  

3. Různé 

 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), 

a představil program a cíle zasedání.  

 

1.  Projednání záměrů vzniku studijních programů 

a. Doktorský studijní program Klinická psychologie, předložený dne 15. 1. 2018 děkanem Fakulty 

sociálních studií MU (dále „FSS“) 

Rada pro vnitřní hodnocení pokračovala v projednání záměru vzniku studijního programu 

v návaznosti na usnesení ze zasedání dne 20. února 2018. Mikuláš Bek, rektor MU, seznámil členy 

RVH s výsledkem jednání zástupců univerzitních pracovišť v oblasti vzdělávání Psychologie ohledně 

uskutečňování doktorských studijních programů. Spolupráce bude probíhat na úrovni oborových rad 

studijních programů, ve kterých budou zastoupeni akademičtí pracovníci obou fakult. Obdobná 

spolupráce je zamýšlena i pro úroveň bakalářských a magisterských studijních programů v rámci 

programových rad.   

 

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 doktorského studijního programu Klinická 

psychologie v prezenční a kombinované formě, v českém a anglickém jazyce, včetně návrhu panelu 

hodnotitelů, předložený dne 15. 1. 2018 Fakultou sociálních studií MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

b. Magisterský program Radiologická fyzika, předložený dne 20. 2. 2018 děkanem Přírodovědecké 

fakulty MU (dále „PřF“) 

Tomáš Kašparovský, děkan PřF, představil záměr vzniku studijního programu, který bude 

uskutečňován ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU. Dominik Munzar, navrhovaný garant, dále 

upřesnil pozici programu v českém a světovém kontextu, představil předpokládanou strukturu kurzů 

programu, jejich personální zajištění a možnosti studentských praxí. V následné debatě se členové 

RVH věnovali tématu praxí, plánovaného počtu studentů a legislativních požadavků na tento 

program, jehož absolvováním je umožněn výkon regulované profese. 

 

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 

Radiologická fyzika, včetně návrhu panelu hodnotitelů,  předložený dne 20. 2. 2018 Přírodovědeckou 

MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

c. Magisterský program Finance a právo, předložený dne 21. 2. 2018 děkanem Ekonomicko-správní 

fakulty MU 

Antonín Slaný, děkan Ekonomicko-správní fakulty, představil záměr vzniku studijního programu, který 

bude uskutečňován ve spolupráci s Právnickou fakultou MU. Navrhovaný program navazuje na již 

uskutečňovaný stejnojmenný program v bakalářském stupni, jehož absolventům tak umožní 

pokračovat i ve studiu navazujícím.  
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V diskusi se členové RVH věnovali zejména otázce podmínek pro přijetí do studijního programu, 

diskutována byla také otázka internacionalizace a studijní neúspěšnosti. 

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 Finance a 

právo, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 21. 2. 2018 Ekonomicko-správní fakultou 

MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Odešel Mikuláš Bek. 

 

d. Doktorský studijní program Comparative Constitutional Law, předložený dne 26. 2. 2018 

děkankou Právnické fakulty MU 

Markéta Selucká, děkanka Právnické fakulty, představila fakultní koncepci doktorských programů. 

David Kosař, navrhovaný garant, popsal charakter studijního programu, který je interdisciplinárně 

orientován a cílen primárně na zahraniční studenty. 

V následné diskusi se členové RVH věnovali zejména souladu zamýšlené struktury doktorského studia 

se strategií univerzity a případné možnosti sloučení samostatných programů do jednoho programu 

s několika specializacemi. Dalším tématem diskuse byla finanční náročnost studia, je-li program 

uskutečňován v anglickém jazyce.  

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 doktorského studijního programu 

Comparative Constitutional Law, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 26. 2. 2018 

Právnickou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

e. Doktorský studijní program Comparative Corporate, Foundation and Trust Law, předložený dne 

26. 2. 2018 děkankou Právnické fakulty MU 
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Kateřina Ronovská, navrhovaná garantka, představila studijní program, který propojuje vícero oblastí 

majetkového práva. V diskusi se členové RVH zaměřili na otázky plánovaného počtu přijímaných 

studentů a organizace studia.  

  

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 doktorského studijního programu 

Comparative Corporate, Foundation and Trust Law, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený 

dne 26. 2. 2018 Právnickou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

f. Doktorský studijní program Syntax, Phonology and its Interface, předložený děkanem Filozofické 

fakulty MU (dále také „FF“) na základě žádosti o znovuprojednání ze dne 15. února 2018 

Rada pro vnitřní hodnocení schválila usnesením ze zasedání dne 21. listopadu 2017 obsahový záměr 

vzniku doktorského studijního programu Syntax, Phonology and their Interface v prezenční formě 

s doporučením, aby tento byl realizován jako studijní plán se specializací v rámci studijního programu 

General Linguistics. Jelikož se tři hodnotitelé záměru vzniku studijního programu následně shodně 

vyjádřili pro uskutečňování obsahu studia v samostatném studijním programu, požádal děkan FF 

Radu pro vnitřní hodnocení o znovuprojednání záměru vzniku studijního programu. 

Petr Kyloušek, proděkan FF pro vědu a doktorské studium, představil plán FF na strukturaci 

lingvistických a literárněvědných doktorských studijních programů. V následné diskusi byla zmíněna 

zejména témata propagace programu v zahraničí, výše poplatků za studium a s tím související 

stipendijní podpory. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí posudky hodnotitelů záměru vzniku doktorského 

studijního programu Syntax, Phonology and their Interface. S ohledem na závěry těchto posudků, 

podporující vznik samostatného studijního programu v rozsahu předkládaného záměru vzniku 

studijního programu, nahrazuje Rada pro vnitřní hodnocení MU usnesení ze dne 21. listopadu 2017 

následujícím usnesením: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku doktorského studijního programu Syntax, 

Phonology and their Interface v prezenční formě v anglickém jazyce, předložený dne 13. října 2017 

Filozofickou fakultou MU. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 10 

Proti: 3 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Odešel Stanislav Balík. 

 

2.  Postup při schvalování přeměny studijního oboru na studijní program 

Ladislav Rabušic informoval členy RVH o možnostech Úřadovny IS MU, která slouží jako hlavní 

úložiště dokumentů pro akreditační řízení a vyhovuje novým legislativním požadavkům na ochranu 

osobních údajů. Určený zpravodaj RVH bude mít možnost přímo ve zjednodušeném prostředí 

Úřadovny zadat své stanovisko ke schvalovanému programu.  

Zpravodaje pro jednotlivé programy bude určovat místopředseda RVH s přihlédnutím k účasti členů 

RVH na hodnoticích schůzkách.  

Dále byla diskutována otázka způsobu projednání přeměny studijního oboru na studijní program 

akademickými orgány fakulty. Členové RVH se shodli na tom, že projednání programu vědeckou 

radou fakulty není možné uskutečnit formou per rollam vzhledem k tomu, že je na jednání dle 

vnitřního předpisu „Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU“ vyžadována 

účast garanta. 

 

3. Různé 

a. Stanovení doby akreditace a stanovisko zpravodaje 

RVH diskutovala vhodné nástroje pro stanovení doby oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Členové RVH se shodli na potřebě pevných kritérií ke stanovení doby oprávnění uskutečňovat studijní 

program.  

Členové RVH diskutovali náležitosti stanoviska zpravodaje a aspekty, kterým bude třeba věnovat 

pozornost. Kontrola splnění personálních náležitostí (kvalifikace garantů apod.) je zabudována v IS 

MU. 

 

Odešel Zbyněk Vybíral. 

b. Kvalifikace garantů profilujících předmětů 

Dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, musejí být 

základní teoretické předměty profilujícího základu garantovány akademickými pracovníky s vědeckou 

hodností (v případě bakalářského studijního programu stačí titul Ph.D.). RVH se zabývala otázkou, zda 

lze respektovat garanci profilujícího předmětu absolventem pouze bakalářského nebo magisterského 

studijního programu, je-li to dáno povahou studijního předmětu (např. jazykové cvičení, kurz). 
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Členové RVH se shodli na nutnosti dbát na dodržování standardů. V navazující diskusi byla otevřena 

otázka role garanta studijního předmětu, která zatím není přesně definována; zejména není určen 

podíl na výuce, který musí garant předmětu mít.  

 

c. Úvazky garantů studijních programů 

Členové RVH diskutovali o podnětu týkajícím se rozsahu úvazku garanta na fakultě, která uskutečňuje 

studijní program. Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. stanoví, že garant programu musí mít celý úvazek na 

vysoké škole a alespoň poloviční úvazek na fakultě, která program zamýšlí uskutečňovat. Specifická 

výjimka platí pro zdravotnické programy, v nichž je k fakultnímu úvazku možné připočíst i úvazek na 

příslušném zdravotnickém zařízení. 

V diskusi se RVH zabývala otázkou, zda je možné pro účely naplnění personálních požadavků sčítat 

úvazek navrhovaného garanta na Přírodovědecké fakultě MU a Středoevropském technologickém 

institutu – vysokoškolském ústavu MU (CEITEC), působí-li na obou institucích. 

Členové RVH se shodli na nutnosti dodržovat pravidla vyplývajících z nařízení vlády, a tedy odmítli 

sčítání úvazků na výše uvedených institucích pro účely podání žádosti o akreditaci. Toto stanovisko 

RVH podpořila rovněž argumentem, že děkan fakulty musí mít možnost uplatňovat personální 

pravomoc nad garanty studijních programů. 

 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

 

Schválil: Ladislav Rabušic 

  



7 
 

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. X  

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. X  

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. 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  

 

Prezenční listina hostů 

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

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

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta MU 

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

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. Přírodovědecká fakulta MU 

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

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

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

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

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. Právnická fakulta MU 
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doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Právnická fakulta MU 

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

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. Právnická fakulta MU 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta MU 

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Pavel Caha, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

 


