
 
 
 

Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 18. června 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

Program: 

1. Návrhy přeměny navazujících magisterských studijních programů předložených Fakultou sociálních 
studií 

2. Návrh změny názvu navazujícího magisterského studijního programu Energy Security Studies 
předloženého Fakultou sociálních studií 

3. Návrhy vzniku doktorských studijních programů předložených Ekonomicko-správní fakultou 
4. Návrhy přeměny doktorských studijních programů předložených Ekonomicko-správní fakultou 
5. Návrhy vzniku navazujících magisterských studijních programů předložených Přírodovědeckou 

fakultou 
6. Návrh rozšíření bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie 

předloženého Přírodovědeckou fakultou 
7. Návrh přeměny doktorských studijních programů předložených Přírodovědeckou fakultou 
8. Návrhy změny garantů studijních programů Právnické fakulty 
9. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Zvukový design a multimediální 

technologie předloženého Filozofickou fakultou 
10. Změna garantky bakalářského studijního programu Katalánský jazyk a literatura předložené 

Filozofickou fakultou 
11. Různé 

 

 

 
Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), úvodem přivítal přítomné a 
představil cíle a program jednání. Dále přivítal nového člena RVH Josefa Menšíka, který byl zvolen předsedou 
Akademického senátu Masarykovy univerzity.  

 
1. Návrhy přeměny navazujících magisterských studijních programů předložených Fakultou sociálních 

studií 

 

I. Navazující magisterský studijní program Sociologie 
Kateřina Nedbálková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. Dále komentovala drobné úpravy, ke kterým došlo ve formě státní závěrečné zkoušky, jež 
bude nově ústní. Zpravodaj RVH Jan Zouhar kladně zhodnotil přípravu studijního programu a neuplatnil žádné 
další připomínky. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 
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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 Sociologie. Oprávnění 
uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
 

II. Navazující magisterský studijní program Sociology 
Tomáš Katrňák, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Zouhara. Zpravodaj neuplatnil žádné další 
připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce shody českojazyčné a anglickojazyčné verze studijního 
programu. 

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 Sociology. Oprávnění 
uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
 

III. Navazující magisterský studijní program Environmentální studia 
Bohuslav Binka, vedoucí Katedry environmentálních studií a zástupce navrhovaného garanta Karla Stibrala, 
představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního oboru, přičemž vyzdvihl zvýšení 
počtu ústních zkoušek v průběhu studia. Zpravodaj RVH Jan Zouhar neuplatnil žádné další připomínky. 
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 navazující magisterský program Environmentální 
studia. 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: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
IV. Navazující magisterský studijní program Evropská studia 

Petr Kaniok, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního 
oboru. Došlo k posílení metodologických kurzů a zavedení povinné zahraniční stáže. Zpravodajka RVH Ivana 
Černá neuplatnila žádné další připomínky. 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 navazující magisterský program Evropská studia. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
V. Navazující magisterský studijní program International Relations and European Politics 

Zdeněk Kříž, navrhovaný garant, představil studijní program, který navazuje na dosud uskutečňovaný studijní 
program European Politics, ale je rozšířen o dimenzi mezinárodních vztahů. Zpravodajka RVH Světlana 
Hanušová neuplatnila žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce zájmu uchazečů o 
navrhovaný studijní program. 

 

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 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: 13 

Pro: 13 

Proti: 0  
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Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 
VI. Navazující magisterský studijní program Conflict and Democracy Studies 

Lubomír Kopeček, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z nedávno 
vzniklého studijního oboru. Zpravodajka RVH Ivana Černá neuplatnila žádné další připomínky. 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 navazující magisterský program Conflict and 
Democracy Studies. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 
5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
 
VII. Navazující magisterský studijní program Mediální studia a žurnalistika 

Jakub Macek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního 
oboru, která vycházela z výzkumu mezi zaměstnavateli a absolventy. Navrhovaný studijní program proto 
zahrnuje dvě specializace, přičemž první je zaměřená na základní výzkum a druhá na výzkum aplikovaný. 
Zpravodaj RVH Jan Zouhar neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce 
publikačního profilu Katedry mediálních studií a žurnalistky a jejího personálního zabezpečení. 

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 Mediální studia a 
žurnalistika. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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2. Návrh změny názvu navazujícího magisterského studijního programu Energy Security Studies 
předloženého Fakultou sociálních studií 

Roman Chytilek, proděkan pro studium FSS, představil důvody pro změnu názvu studijního programu 
z dosavadního Energy Security Studies na Energy Policy Studies. Nově navrhovaný název zahrnuje širší 
spektrum témat a reflektuje mezinárodní trendy i změny v obsahové náplni programu, ke kterým došlo od 
jeho přeměny z původního studijního oboru.  

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 názvu navazujícího magisterského studijního programu z 
Energy Security Studies na Energy Policy Studies s účinností od 1. 8. 2019. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Přišel Mikuláš Bek 

 

3. Návrhy vzniku doktorských studijních programů předložených Ekonomicko-správní fakultou 

Antonín Slaný, děkan ESF, představil členům RVH koncepci doktorských studijních programů Ekonomicko-
správní fakulty a diskusi okolo možné integrace navrhovaných programů do jednoho. Fakulta si nechala 
zpracovat analýzu organizace doktorského studia v jiných státech a na jejím základě se rozhodla pokračovat 
v dosavadním modelu, který odpovídá zvyklostem na světových univerzitách. 

 
VIII. Doktorský studijní program Regionální ekonomie 
Vladimír Žítek, navrhovaný garant, představil studijní program, který vzniká v rámci projektu OP VVV. Dále se 
věnoval personálnímu zabezpečení programu a jeho pozici v českém a evropském prostředí. V diskusi neměli 
členové RVH žádné připomínky. 

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 Regionální ekonomie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 
IX. Doktorský studijní program Regional Economics 

Vladimír Žítek, navrhovaný garant, představil nově vznikající studijní program, který je anglickojazyčnou 
variantou doktorského studijního programu Regionální ekonomie. V diskusi nevznesli členové RVH žádné 
dotazy. 

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 Regional Economics. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Návrhy přeměny doktorských studijních programů předložených Ekonomicko-správní fakultou  

 
X. Doktorský studijní program Ekonomie 

Zdeněk Tomeš, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. Zpravodaj neuplatnil žádné 
další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce interních a externích školitelů doktorských 
studentů. 

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 program Ekonomie. 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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XI. Doktorský studijní program Economics 
Zdeněk Tomeš, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných při 
projednávání českojazyčné verze studijního programu. 

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 program Economics. 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. 

 
 
XII. Doktorský studijní program Hospodářská politika 

Antonín Slaný, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního 
oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. Zpravodaj upozornil na neslučitelnost 
funkcí garanta a děkana fakulty, pokud se neprokáže, že jinak program nelze uskutečňovat. Navrhovaný 
garant argumentoval blížícím se koncem svého děkanského mandátu. 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 program Hospodářská politika. 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. 

 
 
XIII. Doktorský studijní program Economic Policy 
Antonín Slaný, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního 
oboru. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných při projednávání 
českojazyčné verze studijního programu. 
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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 program Economic Policy. 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. 

 
 
XIV. Doktorský studijní program Veřejná ekonomie 
Juraj Nemec, navrhovaný garant, představil multidisciplinárně orientovaný studijní program a způsob jeho 
přeměny z původního studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Ladislava Rabušice. 
Zpravodaj upozornil na další pracovní závazky navrhovaného garanta na jiné vysoké škole. Garant vysvětlil 
povahu a časovou náročnost činnosti, kterou na jiné vysoké škole zastává. 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 program Veřejná ekonomie. 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. 

 
 
XV. Doktorský studijní program Public Economics 

Juraj Nemec, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního 
oboru. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných při projednávání 
českojazyčné verze studijního programu. 
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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 program Public Economics. 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. 

 
XVI. Doktorský studijní program Podniková ekonomika a management 
Petr Suchánek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Jana Hurdíka. Zpravodaj upozornil na nízkou 
úspěšnost studia a nízký zájem uchazečů. V diskusi se členové RVH věnovali požadavkům státní doktorské 
zkoušky. 

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 program Podniková ekonomika a 
management. 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. 

 
XVII. Doktorský studijní program Business Economy and Management 
Petr Suchánek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných při 
projednávání českojazyčné verze studijního programu. 

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 program Business Economy and 
Management. 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: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

XVIII. Doktorský studijní program Finance 
Eva Vávrová, navrhovaná garantka, představila studijní program, který bude uskutečňován ve třech 
jazykových verzích s jednou oborovou radou. Zpravodaj RVH Josef Janyška neuplatnil žádné další připomínky. 
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 program Finance. 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. 

 
XIX. Doktorský studijní program Finance (v anglickém jazyce) 
Eva Vávrová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných při 
projednávání českojazyčné verze studijního programu. 

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 program Finance (v anglickém jazyce). 
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.  



11 
 

 
XX. Doktorský studijní program Finanzwesen 

Eva Vávrová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z původního 
studijního oboru, který byl dosud pro německojazyčné uchazeče velmi atraktivní. V diskusi nevznesli členové 
RVH žádné dotazy nad rámec témat diskutovaných při projednávání českojazyčné verze studijního programu. 

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 program Finanzwesen. 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. 

 

9.15 odešla Ivana Černá 

 

5. Návrhy vzniku navazujících magisterských studijních programů předložených Přírodovědeckou 
fakultou 

 
XXI. Navazující magisterský studijní program Biotechnologie 
Martin Mandl, navrhovaný garant, představil profesně zaměřený navazující magisterský studijní program, 
který je vyústěním dlouhodobých snah Přírodovědecké fakulty. Již v bakalářském studiu mají studenti 
možnost věnovat se předmětům zaměřeným na biotechnologie, fakulta se věnuje i výzkumu v této oblasti. 
Josef Tomandl, zpravodaj RVH, kladně hodnotil přípravu programu. V diskusi neměli členové RVH další 
připomínky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh vzniku navazujícího magisterského programu Biotechnologie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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XXII. Navazující magisterský studijní program Buněčná biologie 
Renata Veselská, navrhovaná garantka, představila studijní program, který pokrývá samostatnou vědní 
disciplínu, ale dosud nebyl ve spektru oborů Přírodovědecké fakulty přímo zastoupen. Z toho důvodu je také 
v plánu rozšíření příslušného bakalářského programu o specializaci na buněčnou biologii.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh vzniku navazujícího magisterského programu Buněčná biologie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Návrh rozšíření bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie 
předloženého Přírodovědeckou fakultou 

 
Renata Veselská, garantka studijního programu, zdůvodnila záměr rozšíření programu souběhem s přípravou 
navazujícího magisterského studijního programu Buněčná biologie. Rozšíření bakalářského programu o 
navrženou specializaci umožní studentům věnovat se oblasti buněčné biologie v obou stupních studia. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 16 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření bakalářského studijního programu Experimentální a 
molekulární biologie o studijní plán se specializací Buněčná biologie. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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7. Návrh přeměny doktorských studijních programů předložených Přírodovědeckou fakultou 

XXIII. Doktorský studijní program Chemie 
Jiří Pinkas, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního 
oboru a vyjádřil se ke komentáři zpravodaje RVH Břetislava Koudely. Dále se věnoval personálnímu 
zabezpečení programu, požadavkům na stáže v zahraničí a spolupráci se Středoevropským technologickým 
institutem MU. Zpravodaj neuplatnil žádné další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali otázce 
organizace doktorského studia na Přírodovědecké fakultě. 

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 program Chemie. Oprávnění uskutečňovat 
studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 
XXIV. Doktorský studijní program Chemistry 

Jiří Pinkas, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z původního studijního 
oboru. V diskusi neměli členové RVH dalších připomínek nad rámec témat diskutovaných při projednávání 
českojazyčné verze studijního programu. 

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 program Chemistry. Oprávnění uskutečňovat 
studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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8. Změny garantů studijních programů Právnické fakulty 

Rada pro vnitřní hodnocení byla Právnickou fakultou informována o změnách garantů studijních programů. 
Rada pro vnitřní hodnocení tyto změny projednala a došla k závěru, že nově jmenovaní garanti splňují 
požadavky dané standardy personálního zabezpečení podle nařízení vlády č. 274/2016 Sb.  

Bakalářský studijní program Obchodněprávní studia 
Děkan Právnické fakulty jmenoval ke dni 3. 4. 2019 garantem studijního programu Obchodněprávní studia 
Ing. Mgr. Radka Rubana, Ph.D. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení bere na vědomí změnu garanta bakalářského studijního programu 
Obchodněprávní studia uskutečňovaného Právnickou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
Doktorský studijní program Legal Theory and Public Affairs 
Děkan Právnické fakulty jmenoval ke dni 3. 4. 2019 garantem studijního programu Legal Theory and Public 
Affairs doc. JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení bere na vědomí změnu garanta doktorského studijního programu Legal Theory 
and Public Affairs uskutečňovaného Právnickou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se:   

Usnesení bylo přijato. 

 

Doktorský studijní program Comparative Constitutional Law 
Děkan Právnické fakulty jmenoval ke dni 3. 4. 2019 garantem studijního programu Comparative 
Constitutional Law doc. JUDr. PhDr. Roberta Zbírala, Ph.D.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení bere na vědomí změnu garanta doktorského studijního programu Comparative 
Constitutional Law uskutečňovaného Právnickou fakultou MU. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 
 
9. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Zvukový design a multimediální 

technologie předloženého Filozofickou fakultou 

Jozef Cseres, navrhovaný garant, představil navazující magisterský studijní program, který je profesně 
orientovaný a bude uskutečňován ve spolupráci Filozofické fakulty MU a Vysokého učení technického v Brně. 
Jedná se o interdisciplinární program, který na rozdíl od obdobných programů zahrnuje technickou i 
uměnovědnou složku. 

V diskusi se členové RVH věnovali otázce materiálního zabezpečení studijního programu a kreditovému 
ohodnocení praxe.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s článkem 15 odst. 15 písm. b) vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Zvukový design a multimediální technologie Národnímu akreditačnímu 
úřadu pro vysoké školství. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

11.00 odešel Mikuláš Bek 

 

10. Změna garantky bakalářského studijního programu Katalánský jazyk a literatura předložené 
Filozofickou fakultou 

Děkan Filozofické fakulty jmenoval ke dni 1. 5. 2019 garantkou bakalářského studijního programu Katalánský 
jazyk a literatura Mgr. Lucii Rossowovou, Ph.D. Členové RVH se v diskusi věnovali otázce požadavků na 
pedagogickou a tvůrčí činnost garantů, které vyplývají z nařízení vlády č. 274/2016 Sb. a dosavadní 
rozhodovací praxe RVH.  
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení konstatuje, že garantka bakalářského studijního programu Katalánský jazyk a 
literatura nesplňuje požadavky na personální zabezpečení studijního programu v oblasti vedení závěrečných 
prací a tvůrčí činnosti. RVH požaduje předložit aktualizaci personálního zabezpečení studijního programu do 
prosince 2020.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

11. Různé 

 
Projednání magisterského studijního programu Farmacie ve Vědecké radě LF MU 

RVH obdržela žádost Lékařské fakulty o uplatnění výjimky z článku 15 odst. 8 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU, na jehož základě projedná vědecká rada fakulty návrh 
vzniku studijního programu za účasti navrženého garanta studijního programu. Důvodem žádosti je pozdní 
termín dalšího plánovaného zasedání Vědecké rady LF MU, který by znemožňoval zahájení uskutečňování 
studijního programu v potřebném období. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU souhlasí s tím, že o návrhu vzniku magisterského studijního programu 
Farmacie bude Vědecká rada Lékařské fakulty MU (VR LF) hlasovat per rollam. Fakulta vhodným způsobem 
zajistí navrhovanému garantovi studijního programu možnost reagovat na případné připomínky členů VR LF. 

 
Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ladislav Rabušic dále představil členům RVH plán činnosti RVH na podzim 2019. Kromě dokončení přeměn 
studijních oborů na studijní programy se RVH bude zabývat podmínkami pro přípravu studijních programů 
uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou a vyhodnocením mimořádné kontroly 
závěrečných prací. Dále bude pozornost věnována podpoře vznikajících programových rad studijních 
programů a přípravě systému vnitřního hodnocení studijních programů. RVH také vybere zaměření 
tematického hodnocení pro rok 2020.  



17 
 

Předseda Rady pro vnitřní hodnocení MU Mikuláš Bek poděkoval členům RVH za práci odvedenou od ustavení 
Rady pro vnitřní hodnocení v prosinci 2016 až dosud.   

 

Příští jednání se uskuteční 24. 9. 2019 ve velké zasedací místnosti RMU. 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic 

  



18 
 

Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 Přítomen Nepřítomen 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. *  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. *  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. *  

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. *  

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

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. *  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. *  

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 studium a informační technologie  

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. Fakulta sociálních studií 
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doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

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

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph. D. Ekonomicko-správní fakulta 

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph. D. Ekonomicko-správní fakulta 

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

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta 

Ing. Dagmar Janoušková Ekonomicko-správní fakulta 

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

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta 

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. Přírodovědecká fakulta 

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

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Přírodovědecká fakulta 

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. Filozofická fakulta 

PhDr. Petr Macek, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. Filozofická fakulta 

PhDr. Martin Flašar, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. Filozofická fakulta 

 



Fakulta

Oblast 

vzdělávání Proces Studijní program (SP)

Typ 

SP

Délka 

platnosti 

oprávnění (v 

letech)

Vnitřní 

hodnocení 

do (v 

letech) Garant SP

Profi

l SP

Forma 

studia

Jazyk 

výuky Studijní plány

Přeměnenný studijní 

obor(y)
ESF Ekonomické obory návrh Regional Economics D 7 / doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. - P/K AJ Regional Economics (Jednooborový - K); Regional Economics (Jednooborový - P) vznik
ESF Ekonomické obory návrh Regionální ekonomie D 7 / doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. - P/K ČJ Regionální ekonomie (Jednooborový - P); Regionální ekonomie (Jednooborový - K) vznik

ESF
Ekonomické obory přeměna Business Economy and Management

D 10 5 doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. - P/K AJ
Business Economy and Management (Jednooborový - P); Business Economy and Management (Jednooborový - K) Business Economy and Management

ESF Ekonomické obory přeměna Economic Policy D 10 5 prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. - P/K AJ Economic Policy (Jednooborový - P); Economic Policy (Jednooborový - K) Economic policy
ESF Ekonomické obory přeměna Economics D 10 5 doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - P/K AJ Economics (Jednooborový - P); Economics (Jednooborový - K) Economics
ESF Ekonomické obory přeměna Ekonomie D 10 5 doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - P/K ČJ Ekonomie (Jednooborový - P); Ekonomie (Jednooborový - K) Ekonomie
ESF Ekonomické obory přeměna Finance D 10 5 doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. - P/K ČJ Finance (Jednooborový - P); Finance (Jednooborový - K) Finance
ESF Ekonomické obory přeměna Finance (eng) D 10 5 doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. - P/K AJ Finance (Jednooborový - P); Finance (Jednooborový - K) Finance
ESF Ekonomické obory přeměna Finanzwesen D 10 5 doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. - P/K ger Finanzwesen (Jednooborový - P); Finanzwesen (Jednooborový - K) Finanzwesen
ESF Ekonomické obory přeměna Hospodářská politika D 10 5 prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. - P/K ČJ Hospodářská politika (Jednooborový - P); Hospodářská politika (Jednooborový - K) Hospodářská politika

ESF
Ekonomické obory přeměna Podniková ekonomika a management

D 10 5 doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. - P/K ČJ
Podniková ekonomika a management (Jednooborový - P); Podniková ekonomika a management (Jednooborový - K) Podniková ekonomika a management

ESF Ekonomické obory přeměna Public Economics D 10 5 prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. - P/K AJ Public Economics (Jednooborový - P); Public Economics (Jednooborový - K) Public Economics
ESF Ekonomické obory přeměna Veřejná ekonomie D 10 5 prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. - P/K ČJ Veřejná ekonomie (Jednooborový - P); Veřejná ekonomie (Jednooborový - K) Veřejná ekonomie

FSS
Mediální a komunikační studiapřeměna Mediální studia a žurnalistika

N 10 5 doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. A P ČJ
Mediální výzkum a analytika (Specializace - P); Mediální studia a žurnalistika (Dostudování - P); Mediální průmysly a 

produkce (Specializace - P) Mediální studia a žurnalistika

FSS
Politické vědy přeměna Conflict and Democracy Studies

N 10 5 prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. A P AJ
Conflict and Democracy Studies (Jednooborový - P) Conflict and Democracy Studies

FSS Politické vědy přeměna Evropská studia N 10 5 doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. A P ČJ Evropská studia (Jednooborový - P); Evropská studia (Dostudování - P); Evropská studia (Rigo - R)  Evropská studia
FSS Politické vědy přeměna International Relations and European Politics N 10 5 doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. A P AJ European Politics (Dostudování - P); International Relations and European Politics (Jednooborový - P) European Politics

FSS
Politické vědy změna názvu Energy Security Studies

N schváleno / doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. A P AJ
Energy Security Studies (Jednooborový - P); Energy Security Studies (na dostudování) (Dostudování - P) Energy Security Studies

FSS Sociologie přeměna Environmentální studia N 10 5 doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. A P ČJ Environmentální studia (Jednooborový - P); Environmentální studia (Rigo - R) Enviromentální studia

FSS
Sociologie přeměna Sociologie

N 10 5
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, 

Ph.D.
A P ČJ

Populační studia (Specializace - P); Sociologie (Jednooborový - P); Sociální antropologie (Specializace - P); Sociologie (Rigo - 

R); Genderová studia (Specializace - P) Sociologie
FSS Sociologie přeměna Sociology N 10 5 doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. A P AJ Sociology (Jednooborový - P); Sociology (Dostudování - P) Sociology

PřF
Biologie, ekologie a životní prostředínávrh Buněčná biologie

N 7 /
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., 

M.Sc.
A P ČJ

Buněčná biologie (jednooborový) (Jednooborový - P); Buněčná biologie (Rigo - R) /

PřF

Biologie, ekologie a životní prostředírozšíření Experimentální a molekulární biologie

B schváleno / prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., 

M.Sc.
A P ČJ

Mikrobiologie (Specializace - P); Experimentální biologie rostlin (na dostudování) (Dostudování - P); Biologie člověka (na 

dostudování) (Dostudování - P); Molekulární biologie a genetika (na dostudování) (Dostudování - P); Biologie člověka 

(Specializace - P); Experimentální biologie živočichů a imunologie (na dostudování) (Dostudování - P); Molekulární biologie a 

genetika (Specializace - P); Experimentální biologie živočichů a imunologie (Specializace - P); Experimentální biologie rostlin 

(Specializace - P); Buněčná biologie (Specializace - P); Mikrobiologie (na dostudování) (Dostudování - P)

Molekulární biologie a genetika; 

Speciální biologie
PřF Chemie návrh Biotechnologie N 7 / doc. Ing. Martin Mandl, CSc. P P ČJ Biotechnologie (jednooborový) (Jednooborový - P) vznik

PřF

Chemie přeměna Chemie

D 10 5 prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - P/K ČJ

Analytická chemie (Specializace - P); Anorganická chemie (Specializace - P); Fyzikální chemie (Specializace - P); Fyzikální 

chemie (Specializace - K); Materiálová chemie (Specializace - P); Analytická chemie (Specializace - K); Organická chemie 

(Specializace - P); Organická chemie (Specializace - K); Anorganická chemie (Specializace - K); Materiálová chemie 

(Specializace - K)

Anorganická chemie, Organická chemie, 

Analytická chemie, Materiálová 

chemie, Fyzikální chemie

PřF

Chemie přeměna Chemistry

D 10 5 prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - P/K AJ

Materials Chemistry (Specializace - P); Inorganic Chemistry (Specializace - P); Organic Chemistry (Specializace - K); Physical 

Chemistry (Specializace - K); Analytical Chemistry (Specializace - P); Physical Chemistry (Specializace - P); Analytical 

Chemistry (Specializace - K); Inorganic Chemistry (Specializace - K); Organic Chemistry (Specializace - P); Materials 

Chemistry (Specializace - K)

Anorganická chemie, Organická chemie, 

Analytická chemie, Materiálová 

chemie, Fyzikální chemie

Příloha č. 2: Přehled schválených studijních programů, 18. 6. 2019

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
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