
 
 

 

 

Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 24. září 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního programu Psychologie předloženého Fakultou 

sociálních studií 

2. Návrh vzniku magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve 

zdravotnictví – Embryolog předloženého Lékařskou fakultou 

3. Kontrolní zpráva oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory 

4. Změna garantů studijních programů Pedagogické, Právnické a Filozofické fakulty 

5. Připomínky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ke studijním programům MU 

6. Studijní programy uskutečňované ve spolupráci se zahraniční vysokou školou 

7. Novela vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů 

 

 

 

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

představil cíle a program jednání. Dále přivítal rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše, který se stal 

dne 1. září 2019 novým předsedou RVH. Martin Bareš představil členům RVH svou vizi týkající se hodnocení 

kvality vzdělávání na MU a poděkoval jim za dosud odvedenou práci.   

 

1. Návrhy přeměny navazujícího magisterského studijního programu Psychologie předloženého 

Fakultou sociálních studií 

Navazující magisterský studijní program Psychologie 

Stanislav Ježek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 

studijního oboru. Dále komentoval vnitřní členění programu, který neobsahuje studijní plány se specializací, 

ale umožňuje odlišný průchod studiem pro různě zaměřené studenty. Zpravodaj RVH Emanuel Hurych kladně 

zhodnotil přípravu studijního programu a neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH 

věnovali otázce spolupráce psychologických pracovišť na MU zejména v oblasti personálního propojení 

oborových a programových rad.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na navazující magisterský program Psychologie. Oprávnění 

uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Návrh vzniku magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve 

zdravotnictví – Embryolog předloženého Lékařskou fakultou 

 

Magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog 

Aleš Hampl, navrhovaný garant, představil studijní program, který reaguje na poptávku po odbornících 

v oblasti asistované reprodukce v České republice. V diskusi se členové RVH věnovali otázce personálního 

zabezpečení studijního programu, plánovanému počtu přijímaných studentů a vypořádání připomínek 

Ministerstva zdravotnictví jako uznávacího orgánu vydávajícího povolení ke studijnímu programu. 

Návrh usnesení: 

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

studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Bioanalytická laboratorní 

diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Kontrolní zpráva oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory  

Místopředseda rady Ladislav Rabušic seznámil členy RVH s požadavkem Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství, který uložil Masarykově univerzitě povinnost předložit do 31. 12. 2019 kontrolní zprávu 

k oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Ta je na MU realizována převážně na Fakultě sociálních studií, 

Fakultě informatiky a Právnické fakultě.  

 

Děkan Fakulty sociálních studií MU Stanislav Balík seznámil členy RVH se stanoviskem fakulty a přislíbil 

poskytnutí plné podpory při přípravě kontrolní zprávy. Rektor Martin Bareš ve spolupráci s prorektorem pro 

legislativu, informační technologie a korporátní vztahy Radimem Polčákem osloví děkany příslušných fakult, 

aby bylo možné vytvořit přesný plán přípravy kontrolní zprávy. 
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4. Změna garantů studijních programů Pedagogické, Právnické a Filozofické fakulty 

Rada pro vnitřní hodnocení byla Pedagogickou fakultou, Právnickou fakultou a Filozofickou fakultou 

informována o změnách garantů studijních programů.  

 

Magisterský studijní program Právo a právní věda 

Děkan Právnické fakulty jmenoval garantem doc. JUDr. Petra Mrkývku, Ph.D. 

 

Bakalářský studijní program Vyšší justiční úředník 

Děkan Právnické fakulty jmenoval garantkou JUDr. Evu Dobrovolnou, Ph.D., LL.M. 

 

Doktorský studijní program Latinská medievistika 

Děkan Filozofické fakulty jmenoval garantkou doc. Mgr. Petru Mutlovou, M.A., Ph.D. 

 

Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání 

Děkan Pedagogické fakulty jmenoval garantem Mgr. Jiřího Šibora, Ph.D. 

 

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika 

Děkan Pedagogické fakulty jmenoval garantkou PhDr. Mgr. Danu Zámečníkovou, Ph.D. 
 

Bakalářský studijní program Special Education 

Děkan Pedagogické fakulty jmenoval garantkou PhDr. Mgr. Danu Zámečníkovou, Ph.D. 

 

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
Děkan Pedagogické fakulty jmenoval garantkou PhDr. Barboru Chleboradovou, Ph.D. 
 
Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika 
Děkan Pedagogické fakulty jmenoval garantkou doc. PhDr. Věru Vojtovou, Ph.D. 
 
Navazující magisterský studijní program Special Education 

Děkan Pedagogické fakulty jmenoval garantkou doc. PhDr. Věru Vojtovou, Ph.D. 

 

Rada pro vnitřní hodnocení bere tyto změny na vědomí. Dále upozorňuje na vysoký počet bakalářských a 

magisterských diplomových prací vedených jedním akademickým pracovníkem na Katedře speciální a 

inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty MU a doporučuje fakultě věnovat pozornost tomuto tématu. 

 

 

5. Připomínky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

Masarykova univerzita v posledních měsících obdržela od Národního akreditačního úřadu připomínky týkající 

se členění doktorských studijních programů na specializace, zařazení některých studijních programů do 

oblastí vzdělávání a garantování profilujících předmětů v případě uskutečňování studijního programu ve 

spolupráci s jinou vysokou školou. MU na připomínky v srpnu a září odpověděla a jednání s NAÚ budou dále 

pokračovat. Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu, shrnul členům RVH stanoviska MU obsažená 

ve sděleních pro NAÚ a přislíbil informovat o vývoji probíhající komunikace. 
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6. Studijní programy uskutečňované ve spolupráci se zahraniční vysokou školou 

Jakub Vykydal, koordinátor pro evaluaci vzdělávání, představil Radě pro vnitřní hodnocení koncepci metodiky 

pro hodnocení studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Metodiku 

vytváří Odbor pro kvalitu ve spolupráci s Centrem zahraniční spolupráce. Dosud bylo při přípravě těchto 

programů dbáno zejména na administrativní náležitosti, ale cílem metodiky je mimo jiné sjednotit postup 

přípravy tak, aby Rada pro vnitřní hodnocení mohla při schvalování těchto programů zohlednit jejich 

specifika. 

Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu, upozornil na skutečnost, že v současné době jsou 

z legislativního pohledu jednodušší podmínky pro přípravu studijního programu ve spolupráci se zahraniční 

než s českou vysokou školou. Masarykova univerzita se proto příští rok zapojí spolu s dalšími vysokými 

školami do centralizovaného rozvojového projektu, který se zaměří právě na téma studijních programů ve 

spolupráci s jinou institucí. 

 

7. Novela vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 

Zdeněk Ježek, manažer pro kvalitu, představil Radě pro vnitřní hodnocení novelu vnitřního předpisu o 

studijních programech, který byl 3. června 2019 schválen Akademickým senátem MU, poté zaregistrován 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k 1. září 2019 vstoupil v účinnost. Oproti předchozímu stavu 

došlo k několika změnám zejména v procesu vzniku studijního programu a k upřesněním kompetencí 

programové rady při projednávání změn ve studijním programu. Dále RVH projednala změny v akreditačních 

formulářích, jejichž potřeba vyplynula právě z novelizace vnitřního předpisu. 

 

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

 

Příští jednání se uskuteční 22. 10. 2019 ve velké zasedací místnosti RMU. 

 

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. *  

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 vzdělávání a kvalitu  

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

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

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. Mgr. Lucie Lacinová, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

Ing. Jitka Blažková Lékařská fakulta 

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Lékařská fakulta 

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Lékařská fakulta 

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta 

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Lékařská fakulta 

Mgr. Irena Diatelová Centrum zahraniční spolupráce 

 


