
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 22. května 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Projednání návrhu vzniku navazujícího magisterského studijního programu Psychologie 
předkládaného rektorem na návrh Filozofické fakulty; 

2. Projednání záměru vzniku doktorského studijního programu Regionální ekonomie 
předkládaného Ekonomicko-správní fakultou; 

3. Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných rektorem na 
návrh Ekonomicko-správní fakulty; 

4. Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných rektorem na 
návrh Fakulty informatiky; 

5. Různé. 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), a 
představil program a cíle zasedání. Dále otevřel otázku způsobu hlasování o návrzích studijních 
programů. 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 bude ve věci návrhů studijních programů rozhodovat neveřejným hlasováním. To platí i pro 
budoucí zasedání RVH, nebude-li výslovně v konkrétním případě stanoveno jinak. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

1.  Projednání návrhu vzniku navazujícího magisterského studijního programu 
Psychologie, předloženého dne 19. 4. 2018 rektorem Masarykovy univerzity 

Petr Kyloušek, proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty (dále jen „FF“), představil 
budoucího vedoucího Psychologického ústavu FF Marka Blatného a navrhovanou garantku studijního 
programu Janu Marii Havigerovou. Marek Blatný uvedl, že prostudoval akreditační spis navrhovaného 
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studijního programu a byl s jeho obsahem spokojen. Josef Tomandl, zpravodaj RVH, seznámil členy 
RVH se svým komentářem k programu. 

V diskusi se členové RVH a zástupci FF zabývali zejména problematikou definování profilujících 
předmětů (bylo upozorněno na skutečnost, že studijní plán obsahuje pouze jeden základní teoretický 
předmět profilujícího základu) a jejich personálního zabezpečení. Zástupcům studijního programu bylo 
doporučeno, aby ve studijním plánu bylo definováno více základních teoretických předmětů 
profilujícího základu.  Členové RVH upozornili  rovněž na vysoké kreditové ohodnocení studentských 
praxí s ohledem na jejich délku a potřebu aktualizace doporučené literatury.  

Návrh usnesení: 

Návrh vzniku studijního programu Psychologie předložený dne 19. 4. 2018 rektorem MU 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 2 roky s omezením na jeden 
běh přijímacího řízení a kontrolou personálního zabezpečení studijního programu do 31. října 2018. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Odešel Mikuláš Bek. 

 

2. Projednání záměru vzniku doktorského studijního programu Regionální ekonomie, 
předloženého dne 19. 4. 2018 Ekonomicko-správní fakultou MU 

Antonín Slaný, děkan Ekonomicko-správní fakulty MU (dále jen „ESF“), představil studijní program a 
motivaci pro jeho vznik, kterou je poptávka ze strany studentů, existence pouze jednoho takového 
doktorského studijního programu v ČR. Navrhovaný garant programu Vladimír Žítek zdůraznil význam 
zapojení zahraničních odborníků do studijního programu.  

V diskuzi byla řešena otázka potřebnosti vzniku samostatného doktorského programu Regionální 
ekonomie (oproti možnosti vytvoření specializace v rámci programu Veřejná ekonomie) a také otázka 
zájmu o daný program ze strany studentů. Vladimír Žítek poukázal na odlišné zaměření uvedených 
studijních programů a projevený zájem magisterských studentů o pokračování ve studiu doktorského 
programu Regionální ekonomie. 

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 Regionální 
ekonomie, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 19. 4. 2018 Ekonomicko-správní fakultou 
MU. 

Hlasování:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Ekonomicko-správní fakulty  

Ladislav Rabušic seznámil členy RVH s programem schvalování přeměn studijních oborů na studijní 
programy. Upozornil, že cílem zasedání je vyhodnotit, zda návrhy naplňují podmínky pro jejich 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
programů MU.  Návrh přeměny RVH schválí poté, co bude Masarykově univerzitě udělena 
institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, do níž jsou tyto studijní programy zařazeny. 

Níže uvedené návrhy přeměn studijních oborů na studijní programy byly předloženy rektorem MU ke 
schválení dne 20. 4. 2018. 

Antonín Slaný, děkan ESF, seznámil členy RVH s procesem přípravy nových studijních programů na 
fakultě. ESF předkládá všechny níže uvedené studijní obory k přeměně na studijní programy. Současně 
uvnitř ESF probíhá diskuze o vzniku společného bakalářského studijního programu se specializacemi, 
která byla zahájena v červnu 2017 a měla by být ukončena tak, aby od podzimu 2020 mohli začít být 
přijímáni noví studenti do tohoto revidovaného studia. Diskutuje se o tom, které obory zůstanou 
samostatné a které se integrují do společného základu. 

Členové RVH vzali tento záměr fakulty na vědomí a navrhli jej zohlednit při přijímání usnesení o 
návrzích přeměn studijních oborů na studijní programy bakalářského typu. 

Návrh usnesení: 

S ohledem na plánovanou restrukturalizaci studijní nabídky na ESF MU bude oprávnění k uskutečňování 
bakalářských studijních programů uděleno na 6 let, neuvede-li RVH v usneseních k příslušným návrhům 
studijních programů jinak. RVH současně vyžaduje předložit zprávu o zamýšlené integraci bakalářského 
studia na ESF MU do 3 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

I. Bakalářský studijní program Ekonomie 
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Daniel Němec, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka Vybírala. Zbyněk Vybíral neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Ekonomie 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 6 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Magisterský studijní program Ekonomie 

Zdeněk Tomeš, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Zbyňka Vybírala. Zbyněk Vybíral neuplatnil 
žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Ekonomie 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. Magisterský studijní program Economics (v anglickém jazyce) 

Zdeněk Tomeš, navrhovaný garant, představil studijní program a motivaci vzniku jeho anglické verze. 
Zbyněk Vybíral, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné 
dotazy. 
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Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Economics 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 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

IV. Bakalářský studijní program Hospodářská politika 

Martin Kvizda, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Jan Hurdík, zpravodaj RVH, vznesl dotaz, proč některé z jazykových předmětů jsou 
přiřazeny k celouniverzitnímu základu, zatímco ostatní jsou součástí povinně volitelných předmětů. 
Garant tuto skutečnost vysvětlil silnějšími požadavky na jazykové kompetence absolventů ESF, jež 
přesahují úroveň požadovanou univerzitou. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Hospodářská politika 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 6 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

V. Magisterský studijní program Hospodářská politika 
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Martin Kvizda, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Jan Hurdík, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy. 

 

 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Hospodářská politika 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. Magisterský studijní program Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 

Oldřich Krpec, zástupce navrhovaného garanta Libora Žídka, představil studijní program a způsob jeho 
přeměny z původního studijního oboru. Zdůraznil, že přeměňovaný mezifakultní obor byl velmi dobře 
hodnocen. Jan Hurdík, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH 
žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
k uskutečňování ve spolupráci s Fakultou sociálních studií 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: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

VII. Magisterský studijní program Matematické a statistické metody v ekonomii  
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Osvald Vašíček, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Vojtěch Kyselý, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Matematické a statistické metody v ekonomii 
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. Bakalářský studijní program Finance 

Jaroslav Sedláček, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Finance 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 6 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

IX. Magisterský studijní program Finance 

Eva Vávrová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 
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Návrh přeměny na magisterský studijní program Finance 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. 

 

X. Magisterský studijní program Finance (v anglickém jazyce) 

Eva Vávrová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Finance 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 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XI. Bakalářský studijní program Finance a právo 

Martin Svoboda, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Připomněl také, že v současné době ESF připravuje návrh vzniku navazujícího 
magisterského programu Finance a právo. Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Finance a právo k uskutečňování ve spolupráci 
s Právnickou 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 
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pro příslušnou oblast vzdělávání udělí Rada pro vnitřní hodnocení oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 8 

Proti: 2 

Zdržel se: 3 

Usnesení bylo přijato. 

 

XII. Bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management 

Petr Suchánek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, vyzdvihla kvalitu návrhu a neuplatnila žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management 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 6 let s vnitřním hodnocením 
za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 11 
Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 
 
XIII. Magisterský studijní program Podniková ekonomika a management  

Petr Suchánek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, vyzdvihla kvalitu návrhu a neuplatnila žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Podniková ekonomika a management 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:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

XIV. Magisterský studijní program Business Management (v anglickém jazyce) 

Petr Suchánek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, vyzdvihla kvalitu návrhu a neuplatnila žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Business Management 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 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XV. Bakalářský studijní program Podniková informatika 

Radoslav Škapa, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Josef Janyška, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Podniková informatika 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 6 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 9 

Proti: 2 

Zdržel se: 2 

Usnesení bylo přijato. 
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XVI. Bakalářský studijní program Regionální rozvoj a management 

Vladimír Žítek, zástupce navrhovaného garanta Milana Viturky, představil studijní program, který vznikl 
transformací studijního oboru Regionální rozvoj a správa; změna reflektovala aktuální požadavky. 

Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, upozornil na úzké propojení studijního programu Regionální rozvoj a 
management (dále jen „RRM“) se studijním programem Regionální rozvoj a cestovní ruch (dále jen 
„RRCR“). Programy, oba připravené Katedrou regionální ekonomie a správy, se jen mírně liší ve skladbě 
předmětů, včetně předmětů státní závěrečné zkoušky. O studijní obor, z něhož se program RRM 
transformuje, je ve srovnání s (aktuálním) oborem RRCR výrazně nižší zájem ze strany studentů. Dále 
uvedl, že oba obory jsou charakteristické nízkými parametry vědeckého výkonu i internacionalizace. 
Položil otázku, zda by nebylo smysluplnější tyto studijní programy sloučit. 

Vladimír Žítek uvedl, že studijní program RRM má oproti RRCR širší záběr, liší se předměty a zaměřuje 
se na specifické oblasti. Oddělení programů vychází rovněž z dosavadního stavu dvou samostatných 
oborů. Studijní obor RRCR je historicky mladší, jeho tvorba reflektovala poptávku studentů. V rámci 
přeměny studijního oboru na studijní program RRM katedra přistoupila k pozměnění názvu a zároveň 
se zaměřila na marketing za účelem zvýšení zájmu studentů o daný program.   

V diskuzi se členové RVH zabývali možností vytvoření jediného společného bakalářského studijního 
programu namísto přeměny dvou samostatných programů RRM a RRCR. 

Přišel Mikuláš Bek. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU vrací návrh přeměny na bakalářský studijní program Regionální rozvoj a 
management k přepracování s doporučením, aby z návrhů přeměny bakalářských studijních programů 
Regionální rozvoj a management a Regionální rozvoj a cestovní ruch vznikl jeden studijní program, 
který projedná akademický senát fakulty a schválí vědecká rada fakulty. Nová hodnoticí schůzka se 
nevyžaduje. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

XVII. Bakalářský studijní program Regionální rozvoj a cestovní ruch  

Jiří Vystoupil, navrhovaný garant, představil studijní program a proces jeho přeměny ze studijního 
oboru. Zdůraznil vysokou poptávku studentů po oboru, v jejímž důsledku nebyla nutná změna 
koncepce původního studijního oboru. 

Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, neuplatnil další připomínky nad rámec těch, jež zazněly v diskuzi 
k návrhu studijního programu Regionální rozvoj a management. V diskuzi mezi členy RVH nebyly 
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vzneseny další připomínky a podněty nad rámec těch diskutovaných v souvislosti s návrhem 
studijního programu Regionální rozvoj a management.  

 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU vrací návrh přeměny na bakalářský studijní program Regionální rozvoj a 
cestovní ruch k přepracování s doporučením, aby z návrhů přeměny bakalářských studijních programů 
Regionální rozvoj a management a Regionální rozvoj a cestovní ruch vznikl jeden studijní program,, 
který projedná akademický senát fakulty a schválí vědecká rada fakulty. Nová hodnoticí schůzka se 
nevyžaduje. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

XVIII. Magisterský studijní program Regionální rozvoj a management 

Vladimír Žítek, zástupce navrhovaného garanta Milana Viturky, představil studijní program, který vznikl 
transformací studijního oboru Regionální rozvoj a správa; změna reflektovala aktuální požadavky. 

Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, nevznesl žádné připomínky. V diskuzi se členové RVH zabývali 
problémem návaznosti studijního programu na bakalářský studijní program, jehož návrh byl RVH 
vrácen fakultě k přepracování. Členové RVH navrhli, aby schvalování tohoto magisterského studijního 
programu bylo odloženo. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení bude pokračovat v projednávání návrhu přeměny na magisterský studijní 
program Regionální rozvoj a management, jakmile bude předložen návrh přeměny z bakalářských 
studijních oborů Regionální rozvoj a cestovní ruch a Regionální rozvoj a správa. Možnost úpravy návrhu 
s ohledem na přeměnu bakalářských oborů tím není dotčena. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

Usnesení bylo přijato. 
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XIX. Bakalářský studijní program Veřejná ekonomika a správa 

Jiří Špalek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, neměl k návrhu studijního programu žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Veřejná ekonomika a správa 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 6 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 12 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

XX. Magisterský studijní program Veřejná ekonomika a správa 

Jiří Špalek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, neměl k návrhu studijního programu žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Veřejná ekonomika a správa 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: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXI. Magisterský studijní program Public Finance and Economics (v anglickém jazyce) 

Robert Jahoda, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, neměl k návrhu studijního programu žádné připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 
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Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Public Finance and Economics 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 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XXII. Magisterský studijní program Veřejná správa (Administration publique) 

Jiří Špalek, zástupce navrhovaného garanta Juraje Nemce, představil studijní program a způsob jeho 
přeměny z původního studijního oboru. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, neměl k návrhu studijního 
programu žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Veřejná správa (Administration publique) 
k uskutečňování ve spolupráci s univerzitou Rennes I 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: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Fakulty informatiky 

Níže uvedené návrhy přeměn studijních oborů na studijní programy byly předloženy rektorem MU ke 
schválení dne 20. 4. 2018. 

Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky (dále jen „FI“), a Jiří Barnat, proděkan pro studijní programy FI, 
představili obecnou koncepci studia na fakultě a proces přeměn studijních oborů na studijní programy. 
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Mikuláš Bek odešel. 

Josef Tomandl odešel. 

 

I. Bakalářský studijní program Informatika 

Jiří Barnat, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Josef Janyška, zpravodaj RVH, neměl k návrhu studijního programu žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Informatika 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: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Bakalářský studijní program Programování a vývoj aplikací 

Eva Hladká, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Josef Janyška, zpravodaj RVH, neměl k návrhu žádné připomínky. Členové RVH 
nevznesli žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Programování a vývoj aplikací 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: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

III. Magisterský studijní program Teoretická informatika 
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Antonín Kučera, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Josef Janyška, zpravodaj RVH, uvedl, že připomínky hodnotitele byly do návrhu 
studijního programu zapracovány, a neměl k němu žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Teoretická informatika 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: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

IV. Magisterský studijní program Vizuální informatika 

Jiří Sochor, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, upozornila na skutečnost, že některé 
připomínky hodnotitele ke studijnímu programu nebyly do návrhu zapracovány (jednalo se zejména o 
formální nedostatky návrhu a připomínky k personálnímu zabezpečení programu). V diskuzi se členové 
RVH zabývali zejména problematikou požadavků na garanty profilujících předmětů vyplývajících ze 
standardů pro akreditace studijních programů, které v návrhu studijního programu nejsou naplněny. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení vrací v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU návrh přeměny na magisterský studijní program Vizuální informatika k 
přepracování s následujícími doporučeními:  
a) návrh přeměny bude zpracován v náležité formální kvalitě;  
b) návrh přeměny bude upraven tak, aby byl v souladu s požadavky na personální zabezpečení 
studijního programu vyplývajícími z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství.   
Rada pro vnitřní hodnocení nepožaduje opětovné projednání návrhu přeměny ve fakultních orgánech. 
 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 
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V. Magisterský studijní program Visual Informatics (v anglickém jazyce) 

Jiří Sochor, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, upozornila na skutečnost, že některé 
připomínky hodnotitele ke studijnímu programu nebyly do návrhu zapracovány (jednalo se zejména o 
formální nedostatky návrhu a připomínky k personálnímu zabezpečení programu). Dále upozornila na 
časté jazykové nedostatky v návrhu této anglické mutace studijního programu. V diskuzi se členové 
RVH zabývali zejména problematikou formálních požadavků na garanty profilujících předmětů, které 
v návrhu studijního programu nejsou naplněny, a požadavků na formální kvalitu návrhu studijního 
programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení vrací v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU návrh přeměny na magisterský studijní program Visual Informatics 
k uskutečňování v anglickém jazyce k přepracování s následujícími doporučeními:  
a) návrh přeměny bude zpracován v náležité formální kvalitě;  
b) návrh přeměny bude upraven tak, aby byl v souladu s požadavky na personální zabezpečení 
studijního programu vyplývajícími z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství.   
Rada pro vnitřní hodnocení nepožaduje opětovné projednání ve fakultních orgánech. 
 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

VI. Magisterský studijní program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost 

Václav Matyáš, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Stanislav Balík, zpravodaj RVH, neuplatnil žádné připomínky. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost 
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: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

VII. Magisterský studijní program Computer systems, communication and security (v anglickém 
jazyce) 

Václav Matyáš, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Stanislav Balík, zpravodaj RVH, spolu se členy RVH, požádali navrhovaného garanta 
o vysvětlení systému volby jazyka, ve kterém je uskutečňována výuka v jednotlivých předmětech. 
Poukázali na riziko spojené s nejistotou studentů ohledně vyučovacího jazyka v anglických 
předmětech. Diskutovány byly rovněž formální náležitosti předloženého návrhu, zejména s ohledem 
na úroveň anglického jazyka. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení vrací souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů Mu návrh přeměny studijního oboru na studijní program Computer 
systems, communication and security k uskutečňování v anglickém jazyce k přepracování 
s doporučením, aby byl návrh přeměny zpracován v náležité formální kvalitě. RVH nepožaduje opětovné 
projednání ve fakultních orgánech. 
 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

VIII. Magisterský studijní program Řízení softwarových systémů a služeb 

Jiří Zlatuška, zástupce navrhovaného garanta Tomáše Pitnera, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru. Ladislav Blažek, zpravodaj RVH, vyzdvihl specifičnost 
programu a skutečnost, že vznikl integrací oboru a specializace. Poukázal ovšem na problém jeho 
nedostatečného personálního zabezpečení (společný garant pro velké množství předmětů, nízký podíl 
na výuce). Jiří Zlatuška uvedl, že personální zajištění by mělo v blízké době být posíleno (očekávaná 
habilitace). Členové RVH v diskuzi upozornili na potřebnost dodržování standardů kvality. 

Návrh usnesení: 
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Rada pro vnitřní hodnocení vrací v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU návrh přeměny na magisterský studijní program Řízení softwarových 
systémů a služeb k přepracování s následujícími doporučeními: 
a) návrh přeměny bude zpracován v náležité formální kvalitě; 
b) návrh přeměny bude upraven tak, aby byl v souladu s požadavky na personální zabezpečení 
studijního programu vyplývajícími z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství.   
RVH nepožaduje opětovné projednání ve fakultních orgánech. 
 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

IX. Magisterský studijní program Software systems and services management (v anglickém jazyce) 

Jiří Zlatuška, zástupce navrhovaného garanta Tomáše Pitnera, představil studijní program a způsob 
jeho přeměny z původního studijního oboru. Ladislav Blažek, zpravodaj RVH, poukázal na formální 
nedostatky návrhu studijního programu (související zejména s jazykovou úrovní) a nedostatečné 
personální zabezpečení (analogicky české mutaci studijního programu). V diskuzi nevznesli členové 
RVH žádné další otázky nad rámec těch, které zazněly v případě českého studijního programu Řízení 
softwarových systémů a služeb. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení vrací v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU návrh přeměny na magisterský studijní program Software systems and 
services management k uskutečňování v anglickém jazyce k přepracování s následujícími 
doporučeními: 
a) návrh přeměny bude zpracován v náležité formální kvalitě (zejména v případě anglické verze); 
b) návrh přeměny bude upraven tak, aby byl v souladu s požadavky na personální zabezpečení 
studijního programu vyplývajícími z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství.   
RVH nepožaduje opětovné projednání ve fakultních orgánech. 
 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 
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X. Magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat

Radek Pelánek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Program zahrnuje čtyři specializace. Vojtěch Kyselý, zpravodaj RVH, poukázal na 
nedostatky návrhu, z nichž některé zazněly již při hodnoticí schůzce. Navrhovaný garant se vyjádřil ke 
všem zpravodajovým připomínkám. Členové RVH nevznesli další otázky a připomínky. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat 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: 12 

Pro: 9 

Proti: 1 

Zdržel se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

5. Různé

Příští zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU se uskuteční 31. května 2018 ve velké zasedací místnosti 
Rektorátu Masarykovy univerzity. 

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. * 

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. omluvena 

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 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. prorektor pro výzkum 

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. prorektorka pro rozvoj 

Mgr. Dominika Hobzová Odbor výzkumu 

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 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D.  FF MU 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.  FF MU 

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.  FF MU 
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prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.  FF MU 

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.  ESF MU 

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.  ESF MU 

doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.  ESF MU 

Ing. Petr Smutný, Ph.D.  ESF MU 

Ing. Dagmar Janoušková  ESF MU 

Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D.  ESF MU 

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.  ESF MU 

Ing. Daniel Němec, Ph.D.  ESF MU 

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.  ESF MU 

doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.  FSS MU 

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.  ESF MU 

doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.  ESF MU 

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.  ESF MU 

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.  ESF MU 

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.  ESF MU 

doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.  ESF MU 

Ing. Petr Valouch, Ph.D.  ESF MU 

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.  ESF MU 

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.  ESF MU 

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.  ESF MU 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. PrF MU 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  FI MU 

Ing. Andrea Suzovičová  FI MU 

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.  FI MU 

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.  FI MU 

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.  FI MU 

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.  FI MU 

doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.  FI MU 

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.  FI 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)

Business Management N 2 P A AJ doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. Business Management (jednooborový) 10 5 Business Management

Economics N 2 P A AJ doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. Economics (jednooborový) 10 5 Economics

Ekonomie B 3 P A ČJ Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Ekonomie (jednooborový); Ekonomie (hlavní); 

Ekonomie (vedlejší); Ekonomie (na dostudování 

vedlejší); Ekonomie (na dostudování hlavní)

6 5 Ekonomie

Ekonomie N 2 P A ČJ doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Ekonomie (jednooborový); Ekonomie (hlavní); 

Ekonomie (vedlejší); Ekonomie (na dostudování 

hlavní); Ekonomie (na dostudování vedlejší)

10 5 Ekonomie

Finance B 3 P/K A ČJ doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Finance (jednooborový); Finance (kombinovaný) 6 5 Finance 

Finance N 2 P A AJ doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Finance (jednooborový) 10 5 Finance

Finance N 2 P/K A ČJ doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Finance (jednooborový); Finance (kombinovaný) 10 5 Finance

Hospodářská politika B 3 P A ČJ doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Hospodářská politika (jednooborový); 

Hospodářská politika (hlavní); Hospodářská 

politika (vedlejší); Hospodářská politika (na 

dostudování hlavní); Hospodářská politika (na 

dostudování vedlejší)

6 5 Hospodářská politika

Hospodářská politika N 2 P A ČJ doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. Hospodářská politika (jednooborový) 10 5 Hospodářská politika

Matematické a 

statistické metody v 

ekonomii

N 2 P A ČJ prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Matematické a statistické metody v ekonomii 

(jednooborový)
10 3

Matematické a statistické metody v 

ekonomii

Oblast(i) vzdělávání: Ekonomické obory

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



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)

Podniková ekonomika a 

management
B 3 P/K A ČJ doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Podniková ekonomika a management 

(jednooborový); Podniková ekonomika a 

management (kombinovaný)

6 5 Podniková ekonomika a management 

Podniková ekonomika a 

management
N 2 P/K A ČJ doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Podniková ekonomika a management 

(jednooborový); Podniková ekonomika a 

management (kombinovaný)

10 5 Podniková ekonomika a management 

Public Finance and 

Economics
N 2 P A AJ doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. Public Finance and Economics (jednooborový) 10 5 Public Economics and Administration

Veřejná ekonomika a 

správa
B 3 P/K A ČJ doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Veřejná ekonomika a správa (jednooborový); 

Veřejná ekonomika a správa (hlavní); Veřejná 

ekonomika a správa (vedlejší); Veřejná 

ekonomika a správa (kombinovaný); Veřejná 

ekonomika a správa (na dostudování hlavní); 

Veřejná ekonomika a správa (na dostudování 

vedlejší)

6 5 Veřejná ekonomika a správa 

Veřejná ekonomika a 

správa
N 2 P/K A ČJ doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Veřejná ekonomika a správa (jednooborový); 

Veřejná ekonomika a správa (kombinovaný)
10 5 Veřejná ekonomika a správa 

Veřejná správa 

(Administration 

publique)

N 2 P A ČJ prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Veřejná správa (L&apos;Administration 

publique) (jednooborový)
10 5 Veřejná správa 

Podniková informatika B 3 P A ČJ doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. Podniková informatika (jednooborový) 6 5 Podniková informatika 

Hospodářská politika a 

mezinárodní vztahy
N 2 P A ČJ doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 

(jednooborový)
10 5

Hospodářská politika a mezinárodní 

vztahy

Oblast(i) vzdělávání: Ekonomické obory|Informatika

Oblast(i) vzdělávání: Ekonomické obory|Politické vědy



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)

Finance a právo B 3 P A ČJ doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Finance a právo (jednooborový) 6 3 Finance a právo

Informatika B 3 P A ČJ prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Informatika (vedlejší); Informatika (hlavní); 

Informatika; Informatika ve veřejné správě (na 

dostudování); Sociální informatika (na 

dostudování)

10 3

Bioinformatika; Informatika ve 

veřejné správě; Sociální 

informatika; Matematická 

informatika; Paralelní a distribuované 

systémy; Počítačová grafika a 

zpracování obrazu; Počítačové sítě a 

komunikace; Počítačové systémy a 

zpracování dat;  Programovatelné 

technické struktury;  Umělá 

inteligence a zpracování přirozeného 

jazyka 

Počítačové systémy, 

komunikace a 

bezpečnost

N 2 P A ČJ
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., 

Ph.D.

Hardwarové systémy; Softwarové systémy; 

Počítačové sítě a komunikace; Informační 

bezpečnost

10 3

Aplikovaná informatika, Bezpečnost 

informačních technologií, 

Programovatelné technické struktury, 

Paralelní a distribuované systémy, 

Počítačové systémy, Počítačové sítě a 

komunikace. 

Programování a vývoj 

aplikací
B 3 P A ČJ doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. Programování a vývoj aplikací 10 3 Aplikovaná informatika 

Teoretická informatika N 2 P A ČJ prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Formální verifikace a analýza programů; Principy 

programovacích jazyků; Algoritmy výpočetních 

modelů

10 3
Teoretická informatika,  Paralelní a 

distribuované systémy 

Umělá inteligence a 

zpracování dat
N 2 P A ČJ doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Zpracování a analýza rozsáhlých dat; Strojové 

učení a umělá inteligence; Zpracování 

přirozeného jazyka; Bioinformatika a systémová 

biologie

10 3
Umělá inteligence a zpracování 

přirozeného jazyka; Bioinformatika

Psychologie N 2 P A ČJ
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, 

Ph.D.
Psychologie (jednooborový) 2

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: Informatika

Oblast(i) vzdělávání: Psychologie

Oblast(i) vzdělávání: Ekonomické obory|Právo
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