
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 12. června 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1) Projednání záměru vzniku studijního programu Buněčná biologie předkládaného 
Přírodovědeckou fakultou a návrhů vzniku studijních programů Ochrana přírody a 
Geoenvironmentální rizika a sanace předkládaných rektorem na návrh Přírodovědecké 
fakulty; 

2) projednání 6 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Právnické fakulty; 

3) projednání 23 návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Filozofické fakulty; 

4) různé. 

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

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

1) Projednání záměru vzniku studijního programu Buněčná biologie předkládaného 
Přírodovědeckou fakultou a návrhů vzniku studijních programů Ochrana přírody a 
Geoenvironmentální rizika a sanace předkládaných rektorem na návrh Přírodovědecké 
fakulty 

I. Záměr vzniku navazujícího magisterského studijního programu Buněčná biologie 

Renata Veselská, navrhovaná garantka, představila záměr vzniku studijního programu a motivaci pro 
jeho vznik. Členové RVH vznesli dotazy týkající se volby hodnotitelů záměru vzniku a předpokládaných 
vedoucí diplomových prací. Všechny otázky byly garantkou zodpovězeny. 

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 Buněčná 
biologie, předložený dne 11. 5. 2018 Přírodovědeckou fakultou MU, včetně návrhu panelu hodnotitelů. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení bylo přijato. 

II. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Ochrana přírody 

Lubomír Tichý, navrhovaný garant, představil návrh vzniku studijního programu a proces jeho přípravy.  

Zpravodaj RVH Břetislav Koudela neměl k předloženému materiálu žádné připomínky. Diskuze se členy 
RVH se týkala především diplomové práce, která je ústředním prvkem navrhovaného studijního 
programu a nese relativně vysoké kreditové hodnocení. Všechny otázky byly v rámci diskuze vyjasněny. 

Návrh usnesení: 

Návrh vzniku magisterského studijního programu Ochrana přírody 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 6 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

III. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Geoenvironmentální rizika a 
sanace 

Proděkan Přírodovědecké fakulty Jaromír Leichmann, zástupce navrhovaného garanta Josefa Zemana, 
představil návrh vzniku studijního programu. Jedná se o profesní program se silně praktickým 
zaměřením, jehož absolventi obdrží akademický titul „inženýr“. Zpravodaj RVH Břetislav Koudela 
neměl k předloženému materiálu žádné připomínky. V diskuzi se členy RVH byla řešena otázka 
předpokládaného zájmu uchazečů o studium v navrhovaném programu. Všechny otázky byly 
vyjasněny. 

Návrh usnesení: 

Návrh vzniku magisterského studijního programu Geoenvironmentální rizika a sanace 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 6 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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2) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předkládaných 
rektorem na návrh Právnické fakulty 

I. Bakalářský studijní program Vyšší justiční úředník 

Petr Lavický, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Stanislav Balík neměl k předloženému návrhu přeměny žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Vyšší justiční úředník 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 Veřejná správa 

Alena Kliková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Zbyněk Vybíral neměl k předloženému návrhu přeměny žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Veřejná 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

III. Bakalářský studijní program Teorie a praxe trestního a správního procesu 

Marek Fryšták, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Emanuel Hurych neměl k předloženému návrhu přeměny žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 
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Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Teorie a praxe trestního a správního procesu 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. Bakalářský studijní program Obchodněprávní studia 

Josef Kotásek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Ludmila Křivánková neměla k předloženému návrhu přeměny 
žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Obchodněprávní 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

V. Bakalářský studijní program Mezinárodněprávní obchodní studia 

Filip Křepelka, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodajka RVH Ludmila Křivánková neměla k předloženému návrhu přeměny 
žádné připomínky. V diskuzi se členy RVH byly řešeny otázky různého kreditového hodnocení 
předmětů vyučovaných ve shodně dlouhých blocích a rozdílů v kurikulech navrhovaných studijních 
programů Obchodněprávní studia a Mezinárodněprávní obchodní studia. Všechny otázky byly 
garantem vyjasněny. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Mezinárodněprávní obchodní 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 



5 
 

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. 

VI. Magisterský studijní program Právo a právní věda 

Věra Kalvodová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru. Zpravodaj RVH Ladislav Rabušic neměl k předloženému návrhu přeměny 
žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na magisterský studijní program Právo a právní věda 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. 

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

Jednání se v roli zástupců vedení Filozofické fakulty zúčastnili děkan Milan Pol a proděkan pro vědu a 
doktorské studium Petr Kyloušek. 

I. Bakalářský studijní program Historie 

Bronislav Chocholáč, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Emanuela Hurycha. Zpravodaj 
neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Odešel Břetislav Koudela. 

Návrh usnesení: 

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

Libor Jan, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Emanuela Hurycha. Zpravodaj neuplatnil žádné 
další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Historie 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. 

III. Bakalářský studijní program Archivnictví 

Zbyněk Sviták, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Ladislava Blažka. V diskuzi členové RVH 
upozornili na veliké množství předmětů v navrhovaném programu s nízkou kreditovou hodnotou a 
rovněž na skutečnost, že program obsahuje relativně malé množství základních teoretických předmětů 
profilujícího základu. Garant se k připomínkám vyjádřil. 

Rada pro vnitřní hodnocení zástupcům fakulty doporučila, aby v průběhu tří let byla připravena 
integrace programů Archivnictví a Pomocné vědy historické do jednoho studijního programu se dvěma 
specializacemi, a to jak na úrovni bakalářského studia, tak navazujícího magisterského studia. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Archivnictví 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 3 roky. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

IV. Navazující magisterský studijní program Archivnictví 

Zbyněk Sviták, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Blažka. Ten se týkal zejména velmi 
nízkého počtu studentů v dosavadním studijním oboru. Garant jmenoval kroky, které by mohly vést ke 
zvýšení zájmu ze strany uchazečů o studium. V diskusi nebyly členy RVH vzneseny žádné další dotazy. 

Rada pro vnitřní hodnocení zástupcům fakulty doporučila, aby v průběhu tří let byla připravena 
integrace programů Archivnictví a Pomocné vědy historické do jednoho studijního programu se dvěma 
specializacemi, a to jak na úrovni bakalářského studia, tak navazujícího magisterského studia. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Archivnictví 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

V. Bakalářský studijní program Pomocné vědy historické 

Petr Elbel, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Ladislava Blažka. Ten se týkal především velmi 
vysokého počtu předmětů, které navrhovaný garant programu garantuje, aniž by se podílel na jejich 
výuce. V diskuzi členové RVH upozornili na velké množství předmětů s nízkým kreditovým 
ohodnocením a také na podobnost jejich obsahu s předměty navrhovaného programu Archivnictví. 
S ohledem na tuto skutečnost a nízký počet studentů byla nadnesena otázka restrukturalizace studia. 
Děkan Filozofické fakulty Milan Pol společně s proděkanem Petrem Kylouškem uvedli, že na fakultě 
diskuze o struktuře studia probíhá. 

Rada pro vnitřní hodnocení zástupcům fakulty doporučila, aby v průběhu tří let byla připravena 
integrace programů Archivnictví a Pomocné vědy historické do jednoho studijního programu se dvěma 
specializacemi, a to jak na úrovni bakalářského studia, tak navazujícího magisterského studia. 

Návrh usnesení: 



8 
 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Pomocné vědy historické 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

VI. Navazující magisterský studijní program Pomocné vědy historické 

Dalibor Havel, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Ladislava Blažka. Ten kromě výše uvedených 
připomínek (společných pro bakalářský i magisterský stupeň navrhovaného programu) poukázal na 
extrémně nízký počet studujících v současném navazujícím magisterském oboru. S ohledem na 
uvedené skutečnosti byla v diskuzi členů RVH nadnesena otázka restrukturalizace studia na fakultě. 

Rada pro vnitřní hodnocení zástupcům fakulty doporučila, aby v průběhu tří let byla připravena 
integrace programů Archivnictví a Pomocné vědy historické do jednoho studijního programu se dvěma 
specializacemi, a to jak na úrovni bakalářského studia, tak navazujícího magisterského studia. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Pomocné vědy historické 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

VII. Bakalářský studijní program Archeologie 

Petr Hrubý, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodajky RVH Ludmily Křivánkové. Zpravodajka neuplatnila 
žádné další připomínky. V diskusi se členy RVH byla nadnesena otázka vysoké studijní neúspěšnosti 
v dosavadním studijním oboru. Navrhovaný garant se k danému problému vyjádřil a představil 
konkrétní kroky, kterými na pracovišti usilují o zlepšení situace. 

Návrh usnesení: 
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Návrh přeměny na bakalářský studijní program Archeologie 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. 

VIII. Navazující magisterský studijní program Archeologie 

Jiří Macháček, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodajky RVH Ludmily Křivánkové. Zpravodajka požádala o 
vysvětlení podmínek úspěšného ukončení předmětu Odborný článek, který je zařazen mezi povinné 
předměty a zápočet z něj je podmíněn přijetím článku do odborného časopisu. To by mohlo vést až 
k ukončení studia v případě, že studentovi nebude v požadované lhůtě článek přijat. Navrhovaný 
garant uvedl, že dané magisterské studium je již chápáno jako přípravná fáze pro studium doktorské; 
výstupem ze studia má být vědecká práce, nebo alespoň „zaučení se“ v daném prostředí (seznámení 
se s recenzním řízením). Tento předmět je do kurikula vložen nově. Členové RVH upozornili na rizika 
spojená s požadavky na absolvování předmětu a jeho zařazením mezi povinné předměty. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Archeologie 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. 

IX. Bakalářský studijní program Klasická archeologie 

Věra Klontza, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřila se k návrhu zpravodajky RVH Ludmily Křivánkové. V diskuzi členové RVH 
upozornili zejména na nízký počet studujících a vysokou studijní neúspěšnost. V tomto kontextu byla 
vznesena otázka, zda by nebylo vhodnější toto studium nabízet jako specializaci v rámci bakalářského 
studijního programu Archeologie. Garantka uvedla, že i přes intenzivní debatu na pracovišti se 
vzhledem k odlišnému obsahu a pojetí studia k takovému kroku nerozhodli. 

Návrh usnesení: 
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Návrh přeměny na bakalářský studijní program Klasická archeologie 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

X. Bakalářský studijní program Muzeologie 

Otakar Kirsch, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Jana Hurdíka. Ten upozornil na relativně nízké 
personální zajištění navrhovaného programu a skutečnost, že navrhovaný garant garantuje většinu 
předmětů programu. Navrhovaný garant uvedl, že personální zajištění bude posíleno. V diskuzi se členy 
RVH byla dále řešena otázka možného lepšího rozložení zátěže při vedení bakalářských prací mezi 
jednotlivé akademické pracovníky.  

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Muzeologie 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

XI. Bakalářský studijní program Dějiny starověku 

Markéta Melounová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru. Ten dosud existoval pouze ve dvouoborové formě. Zpravodaj RVH 
Vojtěch Kyselý neměl k předloženému návrhu přeměny žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Dějiny starověku 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. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

XII. Navazující magisterský studijní program Dějiny starověku 

Jarmila Bednaříková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru. Zpravodaj RVH Vojtěch Kyselý neměl k předloženému návrhu přeměny 
žádné připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Dějiny starověku 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. 

XIII. Bakalářský studijní program Etnologie 

Daniel Drápala, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se připomínkám zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. Ty se týkaly zejména 
malého počtu zapojených akademických pracovníků (v dosavadním oboru vyučuje řada externistů), 
z něhož plyne i vysoký počet vedených bakalářských prací na osobu. V diskuzi se členy RVH byla dále 
řešena vysoká studijní neúspěšnost dosavadního studijního oboru v souvislosti s nároky kladenými na 
uchazeče při přijímacím řízení.  

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Etnologie 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 10 

Proti: 0 
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Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

XIV. Navazující magisterský studijní program Etnologie 

Martina Pavlicová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru a vyjádřila se k návrhu zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. Zpravodaj 
neuplatnil žádné další připomínky nad rámec těch, které zazněly v souvislosti s bakalářským studijním 
programem Etnologie. V diskusi nevznesli členové RVH žádné  další dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Etnologie 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

XV. Bakalářský studijní program Filozofie 

Marek Picha, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Josefa Janyšky. Zpravodaj neuplatnil žádné další 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Filozofie 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. 

XVI. Navazující magisterský studijní program Filozofie 

Marek Picha, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Josefa Janyšky. Zpravodaj neuplatnil žádné další 
připomínky. V diskuzi se členy RVH bylo probíráno kurikulum navrhovaného studijního programu. 
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Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Filozofie 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. 

XVII. Bakalářský studijní program Religionistika 

Jana Valtrová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřila se k návrhu zpravodaje RVH Stanislava Balíka. Ten poukázal zejména na 
velmi vysokou studijní neúspěšnost a nadnesl otázku, zda by nebylo efektivnější dané studium nabízet 
pouze v podobě sdruženého studia, a nikoli jako samostatný jednooborový studijní plán. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Religionistika 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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

XVIII. Navazující magisterský studijní program Religionistika 

David Zbíral, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Stanislava Balíka. V diskuzi členové RVH 
poukázali na velmi nízký počet studujících; řešena byla rovněž předmětová skladba – studijní program 
obsahuje mnoho povinně volitelných předmětů a relativně málo předmětů povinných; vyučované 
předměty jsou charakteristické homogenním kreditovým ohodnocením. Navrhovaný garant všechny 
vznesené připomínky vyjasnil.    

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Religionistika naplňuje podmínky pro 
schválení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 
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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 3 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

XIX. Bakalářský studijní program Pedagogika 

Jiří Zounek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Josefa Tomandla. Ten poukázal na relativně 
vysokou studijní neúspěšnost, dále na nesrovnalosti v kreditovém hodnocení některých předmětů a na 
zařazení předmětu Adaptačně motivační kurz  mezi povinně-volitelné předměty. Vznesl rovněž dotaz 
ke vztahu předmětu Ročníková práce (hodnocenému 8 kredity) a bakalářské práce (hodnocené 10 
kredity). Navrhovaný garant se ke všem dotazům a připomínkám vyjádřil. Členové RVH doporučili 
zástupcům fakulty, aby byl předmět Adaptačně motivační kurz z kurikula studijního programu odebrán, 
jelikož nesouvisí s cíli studia.  

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na bakalářský studijní program Pedagogika 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. 

XX. Navazující magisterský studijní program Pedagogika 

Jiří Zounek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Josefa Tomandla, zejména k poznámce o míře 
studijní neúspěšnosti v dosavadním studijním oboru. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. 
V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Pedagogika 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. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

XXI. Bakalářský studijní program Sociální pedagogika a poradenství 

Lenka Hloušková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z původního studijního oboru. Zpravodaj RVH Zbyněk Vybíral doporučil vrácení návrhu přeměny 
k přepracování, zejména na základě následujících skutečností: kurikulum by nemělo obsahovat 
předmět Adaptačně motivační kurz a Podpora mezinárodní pracovní mobility, jelikož nesouvisí s cíli 
studia studijního programu. Dále zpravodaj  upozornil na to, že kreditové ohodnocení některých kurzů 
(Ročníková práce, Odborná praxe) neodpovídá jejich obsahu a rozsahu. Navrhovaná garantka na 
uvedené připomínky reagovala a pokusila se o jejich vyjasnění. Členové RVH dále poukázali na nízkou 
publikační aktivitu navrhované garantky. 

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 bakalářský studijní program Sociální pedagogika a 
poradenství k přepracování s následujícími doporučeními: 

a) opravit návrh přeměny dle připomínek zpravodaje; 

b) v přepracovaném dokumentu určit nového garanta studijního programu, který bude mít odpovídající 
tvůrčí výkon. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

XXII. Navazující magisterský studijní program Sociální pedagogika a poradenství 

Dana Knotová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Zpravodaj RVH Zbyněk Vybíral neměl k předloženému návrhu přeměny žádné 
připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Sociální pedagogika a poradenství 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. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

XXIII. Navazující magisterský studijní program Andragogika 

Petr Novotný, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se k návrhu zpravodaje RVH Josefa Tomandla. Ten poukázal na skutečnost, 
že navrhovaný garant není habilitován v oboru andragogika. Navrhovaný garant vysvětlil, že v době 
jeho habilitačního řízení nebylo možné se v České republice habilitovat v tomto oboru, zvolil proto 
pedagogiku jako nejbližší obor. Publikačně činný je nicméně v oblasti andragogiky. Zpravodaj 
neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Andragogika 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. 

 

RVH na základě prostudování výše uvedených materiálů doporučuje Filozofické fakultě, aby věnovala 
pozornost následujícím tématům, která jsou relevantní pro velkou část předkládaných studijních 
programů: 

• vysoká studijní neúspěšnost; 
• nízký počet studentů; 
• garantování velkého počtu předmětů jedním pracovníkem; 
• kreditové ohodnocení předmětů neodpovídající studijní zátěži. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje RVH vedení Filozofické fakulty zvážit 
restrukturalizaci studia zejména směrem k integraci menších programů, případně jejich realizaci jen ve 
formě sdruženého studia, čímž by bylo možné snížit počet nabízených předmětů a tím i zátěž 
pedagogických pracovníků. 
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4) Různé 

Další jednání Rady pro vnitřní hodnocení MU proběhne dne 19. 6. 2018 od 8 hodin ve velké zasedací 
místnosti Rektorátu MU. 

 

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.  omluvena 

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. *  

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

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. *  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. *  

Mgr. Vojtěch Kyselý *  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. *  

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

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. *  

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. *  

 

Prezenční listina hostů 

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

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

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu  

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

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

Mgr. Donika Zůbková Odbor pro kvalitu 

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. Přírodovědecká fakulta 

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Přírodovědecká fakulta 

doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. Přírodovědecká fakulta 

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta 

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

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Právnická fakulta 
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prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Právnická fakulta 

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. Právnická fakulta 

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. Právnická fakulta 

Mgr. Lenka Podrabská Právnická fakulta 

Mgr. Jana Lautrbachová Právnická fakulta 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Filozofická fakulta 

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. Filozofická fakulta 

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. Filozofická fakulta 

Mgr. Petr Elbel, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Věra Klontza, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Filozofická fakulta 

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

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. Filozofická fakulta 

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. Filozofická fakulta 

 



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)

Ochrana přírody N 2 P A ČJ doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. Ochrana přírody (botanika); Ochrana přírody (zoologie) 6

Filozofie B 3 P/K A ČJ doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Filozofie (jednooborový); Filozofie (hlavní); Filozofie (vedlejší); Filozofie (na dostudování - 

jednooborový); Filozofie (na dostudování kombinovaný - jednooborový); Filozofie (na 

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

kombinovaný)

10 5 Filozofie

Filozofie N 2 P A ČJ doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Filozofie (jednooborový); Filozofie (na dostudování  - jednooborový); Filozofie (hlavní); 

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

Religionistika B 3 P/K A ČJ Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Religionistika (jednooborový); Religionistika  (hlavní); Religionistika (vedlejší); 

Religionistika  (jednooborový kombinovaný); Religionistika  (hlavní na dostudování); 

Religionistika (vedlejší na dostudování); Religionistika (jednooborový na dostudování); 

Religionistika (kombinovaný na dostudování)

6 3 Religionistika

Religionistika N 2 P A ČJ doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Religionistika (jednooborový); Religionistika (hlavní); Religionistika  (vedlejší); 

Religionistika  (jednooborový na dostudování); Religionistika  (vedlejší na dostudování); 

Religionistika  (hlavní na dostudování)

6 3 Religionistika

Archeologie B 3 P A ČJ doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Archeologie (jednooborový); Archeologie (hlavní); Archeologie (vedlejší); Archeologie (na 

dostudování hlavní); Archeologie (na dostudování vedlejší); Archeologie (na dostudování)
10 3 Archeologie 

Archeologie N 2 P A ČJ prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Archeologie (jednooborový); Klasická archeologie; Archeologie (hlavní); Archeologie 

(vedlejší); Archeologie (na dostudování hlavní); Archeologie (na dostudování vedlejší); 

Archeologie (na dostudování); Klasická archeologie; Klasická archeologie (na dostudování)

10 3
Archeologie, Klasická 

archeologie

Archivnictví B 3 P A ČJ doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Archivnictví (jednooborový); Archivnictví (hlavní); Archivnictví (vedlejší); Archivnictví (na 

dostudování jednooborový); Archivnictví (na dostudování hlavní); Archivnictví (na 

dostudování vedlejší)

3 Archivnictví

Archivnictví N 2 P A ČJ doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Archivnictví (jednooborový); Archivnictví (hlavní); Archivnictví (vedlejší); Archivnictví (na 

dostudování jednooborový); Archivnictví (na dostudování hlavní); Archivnictví (na 

dostudování vedlejší)

3 Archivnictví

Dějiny starověku B 3 P A ČJ Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. Dějiny starověku (jednooborový); Dějiny starověku (hlavní); Dějiny starověku (vedlejší) 10 3 Dějiny starověku 

Dějiny starověku N 2 P A ČJ doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Dějiny starověku (jednooborový); Dějiny starověku (hlavní); Dějiny starověku (vedlejší) 10 3 Dějiny starověku 

Etnologie B 3 P/K A ČJ doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Etnologie (jednooborový); Etnologie (hlavní); Etnologie (vedlejší); Etnologie 

(kombinovaný); Etnologie (na dostudování)
6 3 Etnologie

Etnologie N 2 P A ČJ doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Etnologie (jednooborový); Etnologie (hlavní); Etnologie (vedlejší); Etnologie (na 

dostudování)
6 3 Etnologie

Historie B 3 P/K A ČJ PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Historie (jednooborový kombinovaný na dostudování); Historie (hlavní); Historie 

(vedlejší); Historie (jednooborový kombinovaný); Historie (jednooborový); Historie 

(jednooborový prezenční na dostudování); Historie (hlavní prezenční na dostudování); 

Historie (vedlejší prezenční na dostudování)

10 5 Historie

Historie N 2 P A ČJ prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. Historie (specializace); Historie (hlavní); Historie (vedlejší) 10 5 Historie

Klasická archeologie B 3 P A ČJ Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Klasická archeologie (jednooborový); Klasická archeologie (hlavní); Klasická archeologie 

(vedlejší); Klasická archeologie (na dostudování - hlavní); Klasická archeologie (na 

dostudování vedlejší); Klasická archeologie (na dostudování)

3 / Klasická archeologie

Muzeologie B 3 P/K A ČJ Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Muzeologie (jednooborový); Muzeologie (hlavní); Muzeologie (vedlejší); Muzeologie 

(kombinovaný)
6 3 Muzeologie

Pomocné vědy historické B 3 P A ČJ Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Pomocné vědy historické (jednooborový); Pomocné vědy historické (hlavní); Pomocné 

vědy historické (vedlejší); Pomocné vědy historické (na dostudování jednooborový); 

Pomocné vědy historické (na dostudování hlavní); Pomocné vědy historické (na 

dostudování vedlejší)

3 Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické N 2 P A ČJ doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Pomocné vědy historické (jednooborový); Pomocné vědy historické (hlavní); Pomocné 

vědy historické (vedlejší); Pomocné vědy historické (na dostudování jednooborový); 

Pomocné vědy historické (na dostudování hlavní); Pomocné vědy historické (na 

dostudování vedlejší)

3 Pomocné vědy historické

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

Oblast(i) vzdělávání: Historické vědy

Oblast(i) vzdělávání: Filozofie, religionistika a teologie

Oblast(i) vzdělávání: Biologie, ekologie a životní prostředí



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)

Andragogika N 2 P/K A ČJ doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Andragogika (jednooborový); Andragogika (hlavní); Andragogika (vedlejší); Andragogika 

(jednooborový kombinovaný); Andragogika (hlavní kombinovaný); Andragogika (vedlejší 

kombinovaný)

10 3 Andragogika

Pedagogika B 3 P/K A ČJ doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Pedagogika (jednooborový); Pedagogika (hlavní); Pedagogika (vedlejší); Pedagogika 

(jednooborový kombinovaný); Pedagogika (hlavní kombinovaný); Pedagogika (vedlejší 

kombinovaný)

10 3 Pedagogika

Pedagogika N 2 P/K A ČJ doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Pedagogika (jednooborový); Pedagogika (specializace); Pedagogika (hlavní); Pedagogika 

(vedlejší); Pedagogika (jednooborový kombinovaný); Pedagogika (hlavní kombinovaný); 

Pedagogika (vedlejší kombinovaný); Pedagogika (specializace); Pedagogika (kombinovaný 

se specializací); Pedagogika (kombinovaný se specializací)

10 3 Pedagogika

Sociální pedagogika a poradenství N 2 P A ČJ doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Sociální pedagogika a poradenství (jednooborový); Sociální pedagogika a poradenství 

(hlavní); Sociální pedagogika a poradenství (vedlejší)
10 3

Sociální pedagogika a 

poradenství

Mezinárodněprávní obchodní studia B 3 K A ČJ doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. Mezinárodněprávní obchodní studia (kombinovaný) 10 3
Mezinárodněprávní obchodní 

studia

Obchodněprávní studia B 3 K A ČJ doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. Obchodněprávní studia (kombinovaný) 10 3 Obchodněprávní studia

Právo a právní věda M 5 P A ČJ prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Právo a právní věda (jednooborový) 10 3 Právo a právní věda

Teorie a praxe trestního a správního procesu B 3 K A ČJ doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Teorie a praxe trestního a správního procesu (kombinovaný); Teorie a praxe trestního a 

správního procesu (hlavní kombinovaný)
10 3

Teorie a praxe trestního a 

správního procesu 

Veřejná správa B 3 P/K A ČJ JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Veřejná správa (kombinovaný); Všeobecná veřejná správa; Finanční správa; Správa 

sociálního zabezpečení; Katastrální správa
10 3 Veřejná správa

Vyšší justiční úředník B 3 K A ČJ doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. Vyšší justiční úředník (kombinovaný) 10 3 Vyšší justiční úředník 

Geoenvironmentální rizika a sanace N 2 P/K P ČJ doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborový prezenční); Geoenvironmentální rizika 

a sanace (jednooborový kombinovaný)
6

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: Vědy o Zemi

Oblast(i) vzdělávání: Právo

Oblast(i) vzdělávání: Neučitelská pedagogika
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