
 
Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 26. února 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

Program: 

1. Projednání záměru vzniku doktorského studijního programu Přírodovědecké fakulty 

2. Projednání záměru vzniku doktorského studijního programu Filozofické fakulty 

3. Vyjádření fakult k požadovaným kontrolním zprávám pro oblasti vzdělávání 

4. Kontrolní zprávy ke studijním oborům Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty 

5. Různé 

 

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

a představil program a cíle jednání.  

 

1. Projednání záměru vzniku doktorského studijního programu Přírodovědecké fakulty 

Doktorský studijní program Bioanalytická chemie 

Tomáš Kašparovský, děkan Přírodovědecké fakulty, stručně představil záměr vzniku doktorského 
studijního programu, který vzniká v rámci operačního programu. Zdeněk Glatz, navrhovaný garant, 
uvedl širší kontext přípravy studijního programu. Akcentoval, že program je metodický, 
multidisciplinární a na zahraničních vysokých školách běžně existuje samostatně. Uvedl 
předpokládané profesní uplatnění potenciálních absolventů studijního programu. Objasnil odlišnosti 
v obsahu studia Bioanalytické chemie a Biochemie.  

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 doktorského studijního programu 

Bioanalytická chemie, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 28. 1. 2019 

Přírodovědeckou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 
  



2 
 

 

2. Projednání záměru vzniku doktorského studijního programu Filozofické fakulty 

Doktorský studijní program Digitální  kultura a kreativní průmysly 

Petr Kyloušek, proděkan Filozofické fakulty, v úvodu stručně představil navrhovaný doktorský studijní 

program. Jana Horáková, navrhovaná garantka, představila širší kontext přípravy studijního 

programu. V rámci prezentace se zaměřila na unikátnost, aktuálnost a potřebnost studijního 

programu. Program vzniká jako součást rozvojového projektu a rozšiřuje spektrum uměnovědných 

studií. Na dotazy členů RVH komentovala Jana Horáková potenciální zahraniční spolupráci, personální 

zajištění a předpokládaný zájem uchazečů o studium.  V diskuzi se členové RVH dále zabývali otázkou, 

zda navržení hodnotitelé záměru vzniku mohou být současně navrženými členy oborové rady. 

Členové RVH vyslovili obavu z možného střetu zájmů vyplývajícího z kombinování těchto rolí. Členové 

RVH upozornili rovněž na částečnou nesrozumitelnost slovního spojení „kreativní průmysly“ v názvu 

studijního programu. 

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 doktorského studijního programu Digitální 

kultura a kreativní průmysly předložený dne 24. 1. 2019 Filozofickou fakultou MU a současně 

požaduje předložit nový návrh panelu hodnotitelů, jehož členové nejsou navrženými členy oborové 

rady studijního programu. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato.  

 

3. Vyjádření fakult k požadovaným kontrolním zprávám pro oblasti vzdělávání 

V rozhodnutí  o žádosti o udělení institucionální akreditace ze dne 24. 5. 2018 si Národní akreditační 

úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) vyžádal kontrolní zprávy k vybraným oblastem vzdělávání. 

V usnesení ze dne 18. 9. 2018 si RVH vyžádala vyjádření fakult k těmto požadovaným kontrolním 

zprávám, konkrétně: 

a) vyjádření k připomínkám NAÚ, které MU obdržela pro oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory, 

Filozofie, religionistika a teologie, Mediální a komunikační studia, Psychologie, Sociální práce, 

Sociologie a Tělesná výchova a sport; kinantropologie a  

b) návrh postupu pro rozvoj výše uvedených oblastí vzdělávání dle tématu požadované 

kontrolní zprávy. 

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic shrnul závěry vyplývající z vyjádření fakult k jednotlivým 

kontrolním zprávám. Následně otevřel diskuzi. Členové RVH se shodli na tom, že připravované 

kontrolní zprávy by měly být konkrétní a věcné. 

Usnesení:  
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Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí vyjádření fakult MU k požadovaným kontrolním 

zprávám pro oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory, Filozofie, religionistika a teologie, Mediální a 

komunikační studia, Psychologie, Sociální práce, Sociologie a Tělesná výchova a sport; 

kinantropologie.  

Rada pro vnitřní hodnocení MU požaduje upravit vyjádření Filozofické fakulty MU k požadované 

kontrolní zprávě pro oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie tak, aby bylo adresné, věcně 

správné a doložené fakty. Rada pro vnitřní hodnocení MU požaduje ve vyjádření posílit část týkající se 

návrhu dalšího rozvoje oblasti vzdělávání.  

Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

4. Kontrolní zprávy ke studijním oborům Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty 

V oznámení ze dne 14. 12. 2018 vyzvala Rada NAÚ Radu pro vnitřní hodnocení MU, aby se zabývala 

nedostatky vytýkanými některým studijním oborům MU v reakci na zaslané kontrolní zprávy. 

V návaznosti na tuto výzvu požádala RVH příslušné fakulty o vyjádření k vytýkaným nedostatkům. 

Bakalářský studijní obor Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Pedagogická fakulta) 

Členové RVH diskutovali připomínky Rady NAÚ a reakci fakulty. Výtky se týkají kvalifikačního růstu  a 

publikační činnosti pracoviště, které zajišťuje studijní obor. Členové RVH uzavřeli, že vytýkané 

nedostatky přetrvávají. 

Usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere vyjádření Pedagogické fakulty ke kontrolní zprávě bakalářského 

studijního oboru  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání na vědomí a konstatuje, že 

vytýkané nedostatky přetrvávají. Rada pro vnitřní hodnocení MU apeluje, aby se zástupci studijního 

oboru, resp. studijního programu dále soustředili na řešení připomínek Rady NAÚ. Rada pro vnitřní 

hodnocení MU požaduje informaci o nápravě nevyhovujícího stavu do 31. 12. 2021.  

Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  
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Bakalářský studijní obor Učitelství praktického vyučování (Pedagogická fakulta) 

Členové RVH diskutovali připomínky Rady NAÚ a reakci fakulty. Výtky se týkají rezerv pracoviště 

zajišťujícího studijní obor v publikační činnosti v oblasti didaktiky technické výchovy. Ve vyjádření 

příslušné pracoviště objasnilo, že didaktiku technické výchovy zajišťuje jiné pracoviště Pedagogické 

fakulty, a to v rámci studijního programu Technická a informační výchova.  

Usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere vyjádření Pedagogické fakulty ke kontrolní zprávě bakalářského 

studijního oboru  Učitelství praktického vyučování na vědomí.  

Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Navazující magisterský studijní obor Kulturní studia Číny (Filozofická fakulta) 

Členové RVH diskutovali připomínky Rady NAÚ a reakci fakulty. Výtky se týkají nedostatků v souladu 

profilu absolventa, obsahu studijního plánu a obsahu státní závěrečné zkoušky, dále nedostatků 

v personálním zabezpečení a publikační činnosti vyučujících. Členové RVH uzavřeli, že vytýkané 

nedostatky v oblasti personálního zabezpečení a publikační činnosti vyučujících přetrvávají. 

Usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere vyjádření Filozofické fakulty ke kontrolní zprávě navazujícího 

magisterského studijního oboru  Kulturní studia Číny  na vědomí a konstatuje, že vytýkané 

nedostatky v personálním zabezpečení a publikační činnosti vyučujících přetrvávají. Rada pro vnitřní 

hodnocení MU apeluje, aby se zástupci studijního oboru, resp. studijního programu dále zabývali 

připomínkami Rady NAÚ. Rada pro vnitřní hodnocení MU požaduje informaci o nápravě 

nevyhovujícího stavu do 31. 12. 2021.  

Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  
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5. Různé 

Ladislav Rabušic informoval, že některé fakulty MU již připravují změny a rozšíření v nově 

schválených studijních programech. Pracovníci Odboru pro kvalitu RMU představili návrh 

metodických pomůcek pro změnu a rozšíření studijního programu. Členové RVH diskutovali o 

předložených návrzích a formulovali požadavky na jejich úpravu. Součástí návrhu je typologie změn 

ve studijních programech, z nichž ty nejvýznamnější bude schvalovat RVH, zatímco ostatní změny 

budou moci být realizovány po projednání programovou radou studijního programu. Předmětem 

diskuze byl také cíl postupné elektronizace formulářů souvisejících se schvalováním studijních 

programů. 

 

Příští jednání RVH se uskuteční 5. března 2019. Na tomto jednání RVH nebude schvalovat studijní 

programy, bude sloužit ke koncepční poradě členů. 

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  

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 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. Filozofická fakulta 

PhDr. Petr Macek, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

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

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Přírodovědecká fakulta 

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta 

 


