
 
Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 15.ledna 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

Program: 

1. Projednání návrhů na změnu garantů studijních programů Ekonomicko-správní fakulty 

2. Projednání návrhu na změnu garanta studijního programu Fakulty informatiky 

3. Projednání záměru přípravy studijních programů Fakulty informatiky a Fakulty sportovních 

studií s projektovým závazkem 

4. Projednání návrhu přeměny studijního oboru na studijní program předloženého rektorem na 

návrh Pedagogické fakulty 

5. Projednání návrhů přeměny studijních oborů na studijní programy předložených rektorem na 

návrh Filozofické fakulty 

6. Různé 

 

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

a představil program a cíle jednání.  

 

1. Projednání návrhů na změnu garantů studijních programů Ekonomicko-správní fakulty 

Antonín Slaný, děkan Ekonomicko-správní fakulty, vysvětlil důvody pro navrhované změny a 

představil navržené garantky studijních programů, kterými jsou Alena Klapalová v případě 

bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management a Jana Vodáková v případě 

bakalářského studijního programu Finance. 

Změna garanta bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 17 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh změny bakalářského studijního programu Podniková 

ekonomika a management předloženého dne 14. 12. 2018 Ekonomicko-správní fakultou MU, 

spočívající ve změně garanta studijního programu, a to s účinností od 1. 2. 2019. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  
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Změna garanta bakalářského studijního programu Finance 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 17 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh změny bakalářského studijního programu Finance 

předloženého dne 14. 12. 2018 Ekonomicko-správní fakultou MU spočívající ve změně garanta 

studijního programu, a to s účinností od 1. 2. 2019. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

2. Projednání návrhu na změnu garanta studijního programu Fakulty informatiky 

Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky, vysvětlil důvody pro navrhovanou změnu a představil 

navrženého garanta Tomáše Brázdila. 

Změna garanta navazujícího magisterského programu Umělá inteligence a zpracování dat  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 17 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh změny navazujícího magisterského studijního 

programu Umělá inteligence a zpracování dat předloženého dne 17. 12. 2018 Fakultou informatiky 

MU spočívající ve změně garanta studijního programu, a to s účinností od 15. 1. 2019. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

3. Projednání záměru přípravy studijních programů Fakulty informatiky a Fakulty sportovních 

studií s projektovým závazkem 

Markéta Pitrová, prorektorka pro rozvoj MU, představila záměry přípravy programů s připravovaným 

projektovým závazkem v rámci OPVVV. Jedná se o druhý projekt MU takového charakteru. Dle 

názoru vedení MU by RVH vzhledem ke své roli měla být seznámena se strategickými projekty, které 

mají bezprostřední návaznost na vznik nových studijních programů. Představila dále některé 

zamýšlené investice do materiálního zabezpečení pro výuku. V závěru požádala RVH o vyslovení 

podpory pro vznik studijních programů napojených na projektové závazky. 
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Navazující magisterský studijní program Softwarové inženýrství  

Jiří Barnat, proděkan Fakulty informatiky představil záměr přípravy studijního programu. Eva Hladká, 

navrhovaná garantka, upozornila na některá specifika studijního programu. Jiří Zlatuška, děkan 

Fakulty informatiky MU, zdůraznil roli spolupráce se soukromým sektorem a zapojení studentů do 

praxe. V následné diskuzi Zbyněk Vybíral, člen RVH,  apeloval na to, aby byla detailně připravena 

struktura záměru vzniku, zejména by měla být pozornost věnována tomu, co se bude dít v dalších 

třech semestrech po absolvování praxe. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU podporuje přípravu záměru vzniku navazujícího magisterského 

studijního programu Softwarové inženýrství. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

Manažer pohybových aktivit seniorů (specializace v rámci bakalářského studijního programu  Osobní 

 a  kondiční trenér) 

Martin Zvonař, děkan Fakulty sportovní studií, představil záměr přípravy specializace Manažer 

pohybových aktivit seniorů v rámci již existujícího studijního programu Osobní a kondiční trenér. 

V diskuzi se členové RVH věnovali předpokládané cílové skupině, na kterou je specializace zaměřena. 

Jan Cacek, proděkan Fakulty sportovních studií, zdůraznil specifika pohybových aktivit seniorů. 

V rámci navazujícího magisterského studia lze na tuto specializaci navázat.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU podporuje přípravu rozšíření bakalářského studijního programu 

Osobní a kondiční trenér o specializaci Manažer pohybových aktivit seniorů. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  
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4. Projednání návrhu přeměny studijního oboru na studijní program předloženého rektorem 

na  návrh Pedagogické fakulty 

Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol 

Tomáš Janík, proděkan Pedagogické fakulty, v rámci úvodního slova představil přeměnu studijního 

oboru na studijní program. Dagmar Opatřilová, navrhovaná garantka programu, shrnula změny 

návrhu v návaznosti na předchozí usnesení RVH a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Jana 

Zouhara. V diskusi Ladislav Rabušic upozornil, že seznam doporučené literatury u některých 

předmětů je z jeho pohledu naddimenzovaný, což zástupci fakulty zdůvodnili tak, že kapitoly určené 

ke studiu jsou upřesněny v Informačním systému.  

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 studijní program 

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol. Oprávnění uskutečňovat studijní 

program se uděluje 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.  

 

V 10.00 přišel Jan Zouhar. 

5. Projednání návrhů přeměny studijních oborů na studijní programy předložených rektorem 

na návrh Filozofické fakulty 

Doktorský studijní program Archeologie 

Jiří Macháček, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodajky RVH Světlany Hanušové. V diskusi nevznesli 
členové RVH žádné dotazy. 

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 doktorský studijní program Archeologie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení bylo přijato.  

 

Doktorský studijní program Dějiny starověku 

Jarmila Bednaříková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 

z původního studijního oboru Dějiny starověku a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava 

Blažka. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali tvůrčímu 

výkonu pracoviště a personálnímu zabezpečení studijního programu. Ladislav Rabušic dále upozornil, 

že dle stanoviska RVH by v oborové radě měli být zastoupeni zejména akademičtí pracovníci 

s kvalifikací docent nebo profesor.   

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 doktorský studijní program Dějiny starověku k 

přepracování s následujícími doporučeními:  

a) zajistit odpovídající personální zabezpečení studijního programu; 

b) posílit tvůrčí výkon pracoviště. 

Rada pro vnitřní hodnocení požaduje opětovné projednání ve fakultních orgánech. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Doktorský studijní program Řecká studia  

Markéta Kulhánková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z 

původního studijního oboru. Dále se vyjádřila ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Blažka. 

Zpravodaj upozornil na ohlasy práce vybraných pracovníků. V diskusi se členové RVH zabývali 

složením oborové rady a tvůrčím výkonem pracoviště. Navrhovaná garantka uvedla, že se jedná o 

poměrně mladý studijní program, pro který není v ČR dostatek akademických pracovníků s kvalifikací 

docent nebo profesor, kteří by mohli být členy oborové rady. Informovala také o získání grantových 

projektů. Členové RVH se dále zabývali otázkou potřebnosti samostatného studijního program při 

avizovaném nízkém počtu absolventů. Navrhovaná garantka reagovala specifiky daného oboru a jeho 

jedinečností v českém kontextu.  

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 doktorský studijní program Řecká 

studia. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let s vnitřním hodnocením za 3 let. 

Hlasování:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Doktorský studijní program Teorie a dějiny umění 

Ondřej Jakubec, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 

studijního oboru. Vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Stanislava Balíka. V diskusi nevznesli 

členové RVH žádné dotazy. 

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 doktorský studijní program Teorie a 

dějiny umění. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením 

za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

Doktorský studijní program Estetika a kulturní studia  

Petr Osolsobě, navrhovaný garant programu, představil studijní program a způsob jeho přeměny z 

původního studijního oboru Estetika a kulturní studia a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH 

Zbyňka Vybírala. Vysvětlil dále důvody pro zájem o akreditaci anglické verze studijního programu 

Aestethics and Culture Studies. Zpravodaj v této souvislosti upozornil na chybějící publikace klíčových 

pracovníků studijního programu v anglickém jazyce. V diskusi nevznesli členové RVH žádné další 

dotazy. 

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 doktorský studijní program Estetika a 

kulturní studia. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let s vnitřním hodnocením 

za 3 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Doktorský studijní program Aestethics and Culture Studies 

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 doktorský studijní program Aestethics 

and Culture Studies. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let s vnitřním 

hodnocením za 3 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 10 

Proti: 2 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky 

Daniel Špelda, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny ze studijního 

oboru. Vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Stanislava Balíka. V diskusi se členové RVH zabývali 

potřebou samostatného fungování takto úzce profilovaného studijního programu při malém 

množství absolventů a uvažovali, zda by byla vhodnější forma specializace. Navrhovaný garant 

akcentoval to, že cílí na přilákání nových zájemců zvenčí.  

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 doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy 

a techniky k přepracování s doporučením, aby byl uskutečňován jako specializace v rámci 

doktorského studijního programu Filozofie. 

Rada pro vnitřní hodnocení nepožaduje opětovné projednání ve fakultních orgánech. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 9 

Proti: 3 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  
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6. Různé 

Ladislav Rabušic upozornil na požadavek Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, aby se 

RVH zabývala vybranými studijními obory, jejichž kontrolní zpráva nebyla akceptována. RVH vyzve 

zástupce těchto studijních oborů, aby zaslali vyjádření k reakcím NAÚ do 17. února 2019. Projednání 

těchto vyjádření proběhne na příštím zasedání RVH dne 26. února 2019.  

Zapsala: Veronika Kajurová  

 

 

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. *  

Karel Doleček *  

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. *  

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. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. Odbor pro kvalitu 

Mgr. Markéta Burešová Odbor výzkumu 

Ing. Ivana Jašková, Ph.D. Odbor výzkumu 

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

doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 
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doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

Ing. Dagmar Janoušková Ekonomicko-správní fakulta 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Fakulta informatiky 

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. Fakulta informatiky 

doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. Fakulta informatiky 

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. Fakulta informatiky 

Ing. Andrea Suzovičová Fakulta informatiky 

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. Fakulta sportovních studií 

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Fakulta sportovních studií 

Mgr. Oldřich Racek, Ph.D. Fakulta sportovních studií 

Mgr. Tomáš Kalina Fakulta sportovních studií 

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Pedagogická fakulta 

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Pedagogická fakulta 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

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

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Filozofická fakulta 

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

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

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. Filozofická fakulta 

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

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. Filozofická fakulta 

  

  

  

  

 

 

 


