
 
 
 

 

Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 19. listopadu 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Zasedací místnost č. 300, Komenského náměstí.  

 

Program: 

1. Projednání návrhů přeměny doktorských studijních programů předložených Právnickou fakultou 
2. Projednání záměrů vzniku navazujících magisterských studijních programů předložených Fakultou 

informatiky 
3. Projednání záměrů vzniku bakalářských studijních programů předložených Ekonomicko-správní 

fakultou 
4. Projednání záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu Applied Economics 

(double degree) předloženého Ekonomicko-správní fakultou 
5. Projednání návrhů přeměny bakalářského studijního programu International Relations and European 

Politics a navazujícího magisterského studijního programu Cultural Sociology předložených Fakultou 
sociálních studií 

6. Schválení panelu hodnotitelů navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell 
Biology předloženého Přírodovědeckou fakultou 

7. Návrh témat vnitřního hodnocení činnosti MU pro rok 2020 
8. Různé.  

 

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

 

1. Projednání návrhů přeměny doktorských studijních programů předložených Právnickou fakultou  

Martin Škop, děkan Právnické fakulty MU, představil členům RVH koncepci doktorského studia PrF. Vzhledem 
k dlouhodobým celosvětovým trendům nelze doktorské studium v oblasti práva pokrýt jediným 
integrovaným doktorským programem, je třeba respektovat odlišnosti jednotlivých právních disciplín. 
Absolventi doktorského studia PrF často nepokračují v akademické kariéře, ale odcházejí do praxe, proto je 
vhodnější tomu strukturu programů přizpůsobit. Při přeměně dosavadních oborů na programy byl dán důraz 
na individuální charakter studia a omezení aktivit, které nemají přímý vztah k přípravě dizertační práce. 

Ladislav Rabušic, místopředseda RVH, upozornil na větší množství předmětů s nízkou kreditovou hodnotou 
ve všech doktorských programech PrF.Dále otevřel otázku souladu navržené struktury doktorských studijních 
programů se strategií Masarykovy univerzity, která usiluje o zjednodušení a zpřehlednění studijní nabídky. 
V diskusi členové RVH dospěli k názoru, že by bylo vhodné usilovat o co největší sjednocení studijních 
programů, mezi nimiž lze nalézt průniky.  
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Martin Bareš, předseda RVH, dále požádal o vysvětlení přístupu Právnické fakulty k otázce zahraniční mobility 
studentů doktorského studia. RVH dlouhodobě zastává názor, že by v případě prezenčního studia měl student 
strávit alespoň jeden celý měsíc na relevantní zahraniční instituci. V případě kombinovaného studia a 
v odůvodněných výjimkách i v případě prezečního studia lze v souladu s legislativou akceptovat i jinou formu 
zapojení do mezinárodní spolupráce. 

Martin Škop upozornil na riziko formálního plnění tohoto požadavku, kdy požadovaného výsledku – získání 
mezinárodních zkušeností – lze dosáhnout mnohdy lépe zapojením do mezinárodního výzkumného týmu. Ve 
shodě s přístupem RVH ani PrF nevidí jako žádoucí, aby student naplnil požadavek internacionalizace 
součtem několika spolu nesouvisejících krátkých pobytů v zahraničí. Právnická fakulta klade důraz na 
relevanci aktivit, odpovědný je v tomto případě především školitel, resp. garant a oborová rada studijního 
programu. 

Martin Bareš na závěr ocenil kvalitní přípravu jednotlivých studijních programů, ale upozornil na přílišnou 
roztříštěnost studijní nabídky a vyzval vedení Právnické fakulty, aby zvážilo transformaci doktorského studia 
vedoucí k ke zjednodušení struktury studijních programů.  

   

I. Mezinárodní právo soukromé 

Naděžda Rozehnalová, navržená garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního 
oboru. Došlo k omezení aktivit vedoucích k získání znalostí ve prospěch získání specifických dovedností. 
Ladislav Blažek, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil přípravu studijního programu a upozornil na připomínku 
hodnotitele, který navrhoval doplnit oborovou radu o odborníky z praxe. V diskusi se členové RVH věnovali 
otázce nároků na publikační činnost doktorských studentů a její využitelnosti z pohledu metodiky M17+. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Mezinárodní právo 
soukromé. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

II. Mezinárodní a evropské právo 

Vladimír Týč, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního oboru. 
Vzhledem k zaměření programu není problém naplnit požadavky na internacionalizaci, většina studentů už 
v předchozím studiu absolvovala stáž v zahraničí. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil přípravu 
studijního programu a neměl dalších připomínek.  
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Mezinárodní a evropské 
právo. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

III. Finanční právo a finanční věda 

Petr Mrkývka, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního oboru. 
Jan Zouhar, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil přípravu studijního programu a neměl dalších připomínek. 
V diskusi se členové RVH věnovali otázce zapojení studentů do mezinárodních projektů a jejich jazykové 
vybavenosti. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Finanční právo a finanční 
věda. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

IV. Trestní právo 

Marek Fryšták, zástupce navrhované garantky Věry Kalvodové, představil studijní program a způsob jeho 
přeměny ze studijního oboru. Zbyněk Vybíral, zpravodaj RVH, upozornil na nízké kreditové hodnocení 
jednotlivých předmětů.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Trestní právo. Oprávnění 
uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 
V. Obchodní právo 

Josef Kotásek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního oboru. 
Důraz je kladen na přípravu dizertační práce, tomu je uzpůsobena struktura předmětů a jejich modulární 
charakter. Ladislav Blažek, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil přípravu studijního programu a jeho personální 
zabezpečení. V diskusi se členové RVH věnovali otázce stanovení požadavků na publikační činnost studentů. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Obchodní právo. Oprávnění 
uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 
VI. Civilní právo a civilní právo procesní 

Petr Lavický, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního oboru. Na 
nedostatky zjištěné analýzou dosavadního stavu bylo v průběhu přípravy programu reagováno. Zbyněk 
Vybíral, zpravodaj RVH, ocenil otevřenost, se kterou byly zpracovány akreditační materiály.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Civilní právo a civilní právo 
procesní. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 
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VII. Ústavní právo a státověda 

Ladislav Vyhnánek, zástupce navrhovaného garanta Davida Kosaře, představil studijní program a způsob jeho 
přeměny ze studijního oboru. Část studentů může být díky aktuálně řešenému ERC grantu navrhovaného 
garanta zaměstnána na částečný úvazek. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, neměl dalších připomínek.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Ústavní právo a státověda. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

VIII. Správní právo a právo životního prostředí 

Ilona Jančářová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního 
oboru. Znalostní předměty jsou koncentrovány do prvních čtyř semestrů studia, po nich následuje státní 
doktorská zkouška a ve zbývajících dvou letech se studenti věnují přípravě dizertační práce. Jan Zouhar, 
zpravodaj RVH, neměl dalších připomínek.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Správní právo a právo 
životního prostředí. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

IX. Dějiny práva a římské právo 

Jaromír Tauchen, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního oboru. 
V souladu s aktuálními trendy bude program více zaměřen na moderní dějiny práva, zejména na 20. století. 
Vzhledem k charakteru studijního programu je kladen důraz na znalost německého jazyka. Zbyněk Vybíral, 
zpravodaj RVH, upozornil na velmi stručně zpracovanou SWOT analýzu.  
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Dějiny práva a římské 
právo. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

X. Teorie práva 

Miloš Večeřa, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního oboru. 
Oproti dosavadnímu studijnímu oboru došlo jen k mírným úpravám, v budoucnu bude snaha posílit 
mezinárodní spolupráci například formou dvojího vedení dizertační práce. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, 
upozornil na historicky velmi dobré renomé právní teorie na MU a neměl dalších připomínek.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Teorie práva. Oprávnění 
uskutečňovat studijní program se uděluje na 4 roky.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

(V 10.12 přišel Josef Tomandl.) 

 

2. Projednání záměrů vzniku navazujících magisterských studijních programů předložených Fakultou 
informatiky 

I. Softwarové inženýrství 

Barbora Bühnová, navrhovaná garantka, představila záměr vzniku studijního programu, který vzniká 
v souladu s mezinárodními trendy. Absolventovi bude v souladu s názvem programu udělen akademický titul 
inženýr.  
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 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 navazujícího magisterského studijního programu 
Softwarové inženýrství, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Fakultou informatiky MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

II. Informatika se zaměřením na uživatele 

David Šmahel, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu, který chce připravovat 
absolventy se znalostí informatiky a metod zkoumání uživatelů médií a technologií. Fakulta tím reaguje na 
značnou poptávku po absolventech a na doporučení, které se jí dostalo při hodnocení žádosti o institucionální 
akreditaci. 

V diskusi se členové RVH věnovali otázce srozumitelnosti názvu studijního programu pro uchazeče a 
konkurenci studijního programu na jiných vysokých školách v ČR. Dále byla diskutována otázka garanta, který 
již garantuje doktorský studijní program Mediální a žurnalistická studia na Fakultě sociálních studií MU. 
Garant uspokojivě prokázal souvislosti mezi oběma studijními programy. 

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 navazujícího magisterského studijního programu 
Informatika se zaměřením na uživatele, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Fakultou informatiky 
MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

III. Digitální lingvistika 

Aleš Horák, navrhovaný garant, představil záměr vzniku interdisciplinárně pojatého studijního programu, 
který bude uskutečňován ve spolupráci s dalšími zahraničními vysokými školami. Třetí semestr každý student 
stráví na jiné instituci, ostatní semestry pak na své domovské univerzitě. Oproti studijnímu programu 
Počítačová lingvistika, který uskutečňuje Filozofická fakulta, se nebude navrhovaný studijní program 
zaměřovat jen na český jazyk.  
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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 navazujícího magisterského studijního programu Digitální 
lingvistika, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Fakultou informatiky MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

(V 10.35 odešel Martin Bareš.) 

 

3. Projednání záměrů vzniku bakalářských studijních programů předložených Ekonomicko-správní 
fakultou 

Petr Valouch, proděkan Ekonomicko-správní fakulty pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání, 
seznámil členy RVH s koncepcí bakalářského studia na ESF. Vzhledem k dlouhodobě klesajícímu zájmu o 
kombinované studium přistoupila fakulta k oddělení prezenčního a kombinovaného studia. V připravené 
koncepci budou mít programy v prezenční formě studia akademicky zaměřený profil, zatímco programy 
v kombinované formě budou mít profesně zaměřený profil. Důvodem je velká poptávka po úzce zaměřeném 
specializačním vzdělávání zájemců z praxe. Fakulta také bude moci přistoupit k propojení celoživotního 
vzdělávání a studia v kombinované formě. 

Programy byly připraveny na základě zpětné vazby od uchazečů a zaměstnavatelů. Dosud uskutečňované 
bakalářské programy s široce pojatými společnými předměty zahrnujícími základní ekonomické disciplíny 
neodpovídaly poptávce ze strany uchazečů. Místo akademicky pojaté bakalářské práce také bude možné 
zakončit studium prakticky pojatým projektem. Jednou z podmínek přijetí do studia bude také prokázání 
dosavadních zkušeností z praxe. 

V diskusi se členové RVH věnovali otázce možného sloučení pěti předkládaných programů do jednoho 
programu se specializacemi a nebezpečí vzniku duplicitních programů k již existujícím bakalářským 
programům ESF. Riziko zmatení uchazečů vyplývá mimo jiné z velmi podobných názvů studijních programů.  

I. Podnikový management 

Ondřej Částek, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu a jeho pozici mezi ostatními 
bakalářskými studijními programy na Ekonomicko-správní fakultě. Jeho příprava byla motivována 
skutečností, že zájem uchazečů o kombinovanou formu studia programu Podniková ekonomika 
a management setrvale klesá. V diskusi neměli členové RVH dalších otázek nad rámec témat diskutovaných 
na počátku jednání.  

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 bakalářského studijního programu Podnikový management, 
včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 1  
Usnesení bylo přijato. 

 

II. Business Analytics 

Maria Králová, navrhovaná garantka, představila záměr vzniku studijního programu a jeho pozici mezi 
ostatními bakalářskými studijními programy na Ekonomicko-správní fakultě. Přípravou programu reaguje ESF 
na mezinárodní trendy, neboť v zahraničí již v posledních letech obdobně zaměřené programy vznikají, 
zatímco v ČR takto orientované studium nabízí pouze VŠE. V diskusi se členové RVH věnovali otázce 
anglického názvu studijního programu, který bude uskutečňován v českém jazyce. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje záměr vzniku bakalářského studijního programu Business Analytics, 
včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 1 
Zdržel se: 2  
Usnesení bylo přijato. 

 

III. Finance, účetnictví a daně 

Petr Valouch, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu a jeho pozici mezi ostatními 
bakalářskými studijními programy na Ekonomicko-správní fakultě. V diskusi neměli členové RVH dalších 
otázek nad rámec témat diskutovaných na počátku jednání. 

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 bakalářského studijního programu Finance, účetnictví a 
daně, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 1  
Usnesení bylo přijato. 
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IV. Management veřejných služeb 

Ivan Malý, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu a jeho pozici mezi ostatními 
bakalářskými studijními programy na Ekonomicko-správní fakultě. Program míří na absolventy 
neekonomických oborů, kteří si budou chtít po několika letech praxe rozšířit kvalifikaci o dovednosti z oblasti 
ekonomiky a managementu.  

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 bakalářského studijního programu Management veřejných 
služeb, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se: 2  
Usnesení bylo přijato. 

 

V. Management měst a regionů 

Martin Šauer, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu a jeho pozici mezi ostatními 
bakalářskými studijními programy na Ekonomicko-správní fakultě. Interdisciplinárně laděný studijní program 
vznikl na základě spolupráce fakulty s institucemi veřejné správy.  

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 bakalářského studijního programu Management měst a 
regionů, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 3  
Usnesení bylo přijato. 

 

4. Projednání záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu Applied Economics 
(double degree) předloženého Ekonomicko-správní fakultou 

Martin Kvizda, proděkan ESF MU pro prezenční studium, představil záměr vzniku jednoletého navazujícího 
magisterského studijního programu uskutečňovaného ve spolupráci s  CERGE-EI. Přípravou tohoto programu 
fakulta reaguje na poptávku pracovního trhu po ekonomech s rozvinutými analytickými dovednostmi. Bude 
se jednat o náročné studium, při kterém bude využito know-how podílející se zahraniční instituce. 
Navrhovaný garant Krešimir Žigić seznámil RVH s předpokládaným uplatněním absolventů a s organizací 
studia, zejména s ohledem na spolupráci s praxí a přípravou magisterské diplomové práce.  
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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 navazujícího magisterského studijního programu Applied 
Economics, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

5. Projednání návrhů přeměny bakalářského studijního programu International Relations and 
European Politics a navazujícího magisterského studijního programu Cultural Sociology předložených 
Fakultou sociálních studií 

Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií, seznámil členy RVH s návrhy přeměn dvou studijních 
programů uskutečňovaných v anglickém jazyce. 

I. International Relations and European Politics 

Martin Chovančík, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního 
oboru. Při přípravě programu došlo jen k drobným změnám v kreditovém hodnocení některých předmětů a 
byla rozšířena nabídka povinně-volitelných kurzů. Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, seznámil členy RVH 
s komentářem hodnotitele studijního programu týkající se aktualizace povinné literatury a publikační činnosti 
garanta.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na bakalářský studijní program International Relations 
and European Politics. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje 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. 
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II. Cultural Sociology 

Csaba Szaló, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního oboru. 
Původní studijní program byl uskutečňován od roku 2013, v dalších letech též ve spolupráci s dalšími 
zahraničními univerzitami. Josef Menšík, zpravodaj RVH, kladně ocenil mezinárodní personální zabezpečení 
studijního programu a potenciál další zahraniční spolupráce.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na navazující magisterský studijní program Cultural 
Sociology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje 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. 

 

6. Schválení panelu hodnotitelů navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell 
Biology předloženého Přírodovědeckou fakultou 

Rada pro vnitřní hodnocení na svém jednání 22. října 2019 schválila záměr vzniku studijního programu 
Molecular and Cell Biology s požadavkem, aby jedním z hodnotitelů studijního programu byl zahraniční 
expert. Přírodovědecká fakulta následně předložila upravený návrh panelu hodnotitelů. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje panel hodnotitelů navazujícího magisterského studijního programu 
Molecular and Cell Biology předložený Přírodovědeckou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
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7. Návrh témat vnitřního hodnocení činnosti MU pro rok 2020 

Rada pro vnitřní hodnocení se kromě schvalování studijních programů věnuje v souladu s vnitřním předpisem 
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU také hodnocení kvality činností Masarykovy 
univerzity. Pro rok 2020 navrhl předseda RVH Martin Bareš dvě tematická hodnocení: 

• Péče o závěrečné práce na MU  
• Prvky internacionalizace v českých studijních programech MU 

Každé hodnocení bude mít v gesci člen vedení MU, obě proběhnou v synergii s chystanými centralizovanými 
rozvojovými projekty na rok 2020, o které MU žádá. Po projednání témat Radou pro vnitřní hodnocení 
připraví pověřený prorektor konkrétní návrh postupu, který následně na počátku roku 2020 RVH detailně 
projedná a upřesní své zapojení.  

V diskusi se členové RVH věnovali vhodnému rozsahu obou hodnocení. 

 

8. Různé 

Ladislav Rabušic navrhl členům RVH uspořádat na počátku roku 2020 dvoudenní výjezdní zasedání za účelem 
řešení koncepčních úkolů RVH. Na základě časových preferencí jednotlivých členů RVH bude upřesněn termín 
a místo konání. 

 

 

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

 

Příští jednání se uskuteční 10. prosince od 9.00 ve velké zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity. 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic 
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Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 Přítomen Nepřítomen 

prof. MUDr. Martin Bareš, 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. *  

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. *  

Bc. Jiří Němec *  

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. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Právnická fakulta 

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

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. Právnická fakulta 

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. Právnická fakulta 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.   Právnická fakulta 

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

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



15 
 

doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 
Eur.Int. 

Právnická fakulta 

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. Právnická fakulta 

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

JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta 

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

Mgr. Jana Lautrbachová Právnická fakulta 

Mgr. Lenka Podrabská Právnická fakulta 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Fakulta informatiky 

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. Fakulta informatiky 

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. Fakulta informatiky 

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. Fakulta informatiky 

Ing. Andrea Suzovičová Fakulta informatiky 

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

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

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Ekonomicko-správní fakulta 

Ing. Martin Šauer, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

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

doc. Krešimir Žigić, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

Eva Hromádková, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

Ondřej Rydval, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

Ing. Dagmar Janoušková Ekonomicko-správní fakulta 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

Mgr. Martin Chovančík, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

  

  

  

 



Fakulta Oblast vzdělávání Povaha návrhu Studijní program (SP) Typ SP

Délka 

platnosti 

oprávnění (v 

letech) Garant SP Profil SP

Forma 

studia

Jazyk 

výuky
ECON Ekonomické obory záměr vzniku Applied Economics N ok -- akademický P eng

ECON Ekonomické obory záměr vzniku Business Analytics B ok doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. profesní K cze

ECON Ekonomické obory záměr vzniku Finance, účetnictví a daně B ok Ing. Petr Valouch, Ph.D. profesní K cze

ECON Ekonomické obory záměr vzniku Management měst a regionů B ok Ing. Martin Šauer, Ph.D. profesní K cze

ECON

Ekonomické obory | Filozofie, religionistika a 

teologie | Tělesná výchova a sport záměr vzniku Managment veřejných služeb B ok doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. profesní K cze

ECON Ekonomické obory záměr vzniku Podnikový management B ok doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. profesní K cze

FI Informatika záměr vzniku Digitální lingvistika N ok doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. akademický P cze

FI Informatika záměr vzniku Informatika se zaměřením na uživatele N ok prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. akademický P cze

FI Informatika záměr vzniku Softwarové inženýrství N ok doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. profesní P cze

FSS Sociologie přeměna Cultural Sociology N 10 doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. akademický P eng

FSS Politické vědy přeměna International Relations and European Politics B 10 Mgr. Martin Chovančík, Ph.D. akademický P eng

LAW Právo přeměna Civilní  právo a civilní právo procesní D 4 doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. PK cze

LAW Právo přeměna Dějiny práva a římské právo D 4 doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. PK cze

LAW Právo přeměna Finanční právo a finanční vědy D 4 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. PK cze

LAW Právo přeměna Mezinárodní a evropské právo D 4 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. PK cze

LAW Právo přeměna Mezinárodní právo soukromé D 4 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. PK cze

LAW Právo přeměna Obchodní právo D 4 doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. PK cze

LAW Právo přeměna Správní právo a právo životního prostředí D 4 doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. PK cze

LAW Právo přeměna Teorie práva D 4 prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. PK cze

LAW Právo přeměna Trestní právo D 4 prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. PK cze

LAW Právo přeměna Ústavní právo a státověda D 4 doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. PK cze

Příloha č. 2: Přehled projednaných studijních programů RVH 22. 10. 2019

1 B = bakalářský; N = navazující magisterský; M = magisterský; D = doktorský
2 P = prezenční; K = kombinovaná
3 ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk
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