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Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost Rektorátu Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Návrh vzniku bakalářských studijních programů předložených Fakultou sociálních studií MU 

2. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Veřejné zdravotnictví 

předloženého Lékařskou fakultou MU 

3. Změna garanta doktorských studijních programů Biomedicínské vědy a Biomedical Sciences 

4. Stanovisko Rady pro vnitřní hodnocení MU k online výuce 

5. Přeměny doktorských studijních programů předložených Pedagogickou fakultou MU 

6. Návrhy vzniku bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu předložených 

Fakultou informatiky MU 

7. Změna garanta navazujících magisterských studijních programů Vizuální informatika a Visual 

Informatics  

8. Vyjádření Filozofické fakulty MU ke spojení programů Pomocné vědy historické a Archivnictví 

9. Koncepce bakalářských prací na MU 

10. Různé 

a. Aktuální stav tematických hodnocení „Internacionalizace v českých studijních 

programech“ a „Péče o kvalitu závěrečných prací na Masarykově univerzitě“ 

b. Metodika přípravy studijních programů ve spolupráci s jinou vysokou školou 

c. Termíny jednání Rady pro vnitřní hodnocení MU na podzim 2020 

 

 

Úvod 

Rektor Martin Bareš uvítal přítomné a poděkoval radě za její výbornou činnost navzdory ztíženým 

podmínkám způsobeným COVID-19 pandemií a nutnosti přesunu jednání do online prostoru. Ladislav 

Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále „RVH“), navázal představením programu 

zasedání, které následně zahájil. 

 

1. Návrh vzniku bakalářských studijních programů předložených Fakultou sociálních studií MU 

I. Global Challenges: Society, Politics, Environmnent 

Adéla Souralová, proděkanka pro studium a současně garantka navrhovaného studijního programu, 

představila návrh vzniku bakalářského studijního programu Global Challenges: Society, Politics, 

Environmnent. Vyzdvihla zejména interdisciplinaritu tohoto programu propojujícího pracoviště napříč 
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celou fakultou a rovněž jeho značný potenciál pro posílení internacionalizace vzhledem k atraktivnosti 

programu i pro zájemce o studium ze zahraničí. 

Josef Menšík, zpravodaj RVH, kladně ohodnotil přípravu studijního programu. Proděkanka Souralová 

v návaznosti na komentář zpravodaje reagovala na možný negativní vliv současné situace s pandemií 

COVID-19 na zájem a současně i příjezd zahraničních studentů. Následně na dotaz místopředsedy RVH 

Ladislava Rabušice blíže pohovořila o přístupu k integraci několika disciplín do jednoho studijního 

programu a představila předměty studijního plánu od esenciálního úvodu, přes předměty uchopující 

hlavní téma programu perspektivou různých disciplín, až po povinně volitelné předměty, skrze něž si 

studenti mohou dále volit své zaměření. 

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 bakalářského studijního programu Global 

Challenges: Society, Politics, Environmnent předložený Fakultou sociálních studií MU a uděluje 

oprávnění uskutečňovat studijní program na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Politics, Media, and Communication 

Vlastimil Havlík, navrhovaný garant, okomentoval přípravu návrhu vzniku bakalářského studijního 

programu Politics, Media, and Communication. Vyzdvihnul pozitivní ohlasy hodnotitelů k obsahu 

i koncepci celého programu. Předkládaný studijní program odpovídá současné společenské poptávce 

a věnuje se aktuálním tématům, na něž nahlíží mezioborovým hlediskem, a snaží se tak nabídnout více 

než jen součet prvků politologie a mediální žurnalistiky. 

V diskuzi se členové RVH věnovali otázce personálního zabezpečení a vytíženosti akademických 

pracovníků podílejících se na garanci či výuce předmětů studijního programu. Garant Havlík ubezpečil 

přítomné, že této otázce se při přípravě bedlivě věnovali, a naopak podtrhnul dlouholeté nejen domácí, 

ale i mezinárodní zkušenosti personálního obsazení. Josef Menšík, zpravodaj RVH, rovněž ohodnotil 

návrh jako velice kvalitní. 

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 bakalářského studijního programu Politics, 

Media, and Communication předložený Fakultou sociálních studií MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
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Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Veřejné zdravotnictví 

předloženého Lékařskou fakultou MU 

Andrea Pokorná, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie a současně 

garantka navrhovaného studijního programu, představila návrh vzniku navazujícího magisterského 

studijního programu Veřejné zdravotnictví.  Informovala o výhledu usilovat o mezinárodní akreditaci 

AAHEA a navázat přípravou double degree programu. Členové RVH návrh prodiskutovali; proděkanka 

Pokorná se relevantně vyjádřila ke všem otázkám i podnětům. 

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 navazujícího magisterského studijního 

programu Veřejné zdravotnictví předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Změna garanta doktorských studijních programů Biomedicínské vědy a Biomedical Sciences  

Rada pro vnitřní hodnocení byla Lékařskou fakultou informována o změně garanta doktorských 

studijních programů Biomedicínské vědy a Biomedical Sciences. Děkan Lékařské fakulty jmenoval 

garantem obou programů prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D. 

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

kvality studijních programů MU bere tyto změny garanta na vědomí. 

 

4. Stanovisko RVH k online výuce 

Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu, informoval o postoji vedení univerzity a Krizového 

štábu MU k distančním prvkům ve vzdělávací činnosti v souvislosti s pandemií COVID-19. V souladu se 

stanovisky MŠMT a NAÚ vedení univerzity doporučuje, aby se i v podzimním semestru 2020 nadále 

předcházelo setkání mnoha osob na jednom místě, a podporuje využívání distančních prvků ve výuce. 

RVH byl taktéž zpřístupněn materiál shrnující aktuální představy jednotlivých fakult MU ve vztahu 

k výuce v podzimním semestru 2020. 
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Členové RVH prodiskutovali výhody a nevýhody distanční výuky. Shodli se, že prezenční výuka 

a interakce mezi vyučujícím a studenty je základním prvkem vysokoškolského vzdělávání. 

Nepředpokládá se však, že by v podzimním semestru byla distanční výuka uplatňována plošně, pokud 

si to nevyžádá vývoj epidemiologické situace. Rektor Martin Bareš zároveň však na potřebu připravit 

univerzitu na možnou druhou vlnu epidemie důrazně apeloval. 

Návrh usnesení: 

Na základě stanoviska Krizového štábu MU, v souladu s doporučeními MŠMT a sdělením NAÚ 

podporuje Rada pro vnitřní hodnocení MU v zájmu zmírňování dopadů pandemie COVID-19 využívání 

bezkontaktních forem výuky a nástrojů distančního vzdělávání na Masarykově univerzitě, a to ve všech 

typech studijních programů a bez ohledu na formu studia (ve smyslu § 44 odst. 4 zákona o vysokých 

školách). 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Rektor Martin Bareš se z důvodu jiných pracovních povinností zbytku jednání neúčastnil. 

 

5. Přeměny doktorských studijních programů předložených Pedagogickou fakultou MU 

Děkan Pedagogické fakulty Jiří Němec stručně představil přítomné garanty a jejich předkládané 

doktorské studijní programy. 

 

I. Jazyková a literární komunikace 

Milena Šubrtová, garantka doktorského studijního programu Jazyková a literární komunikace, 

představila studijní program s důrazem na jeho jedinečnost a silné prvky interdisciplinarity, viditelné 

například ve složení oborové rady. 

Navazující diskuze byla vedena nad případným posílením grantové aktivity pracoviště a zejména nad 

počtem studentů a uchazečů programu. Garantka Šubrtová objasnila důvody a okolnosti vztahující se 

k těmto oblastem a nastínila vize do budoucna. 

Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, ocenil přípravu programu, jak po stránce struktury programu, tak 

kurikula, a vyzdvihnul snahu vypořádat se s internacionalizací navzdory vysoce národnímu charakteru 

programu. 

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 doktorského studijního programu Jazyková 
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a literární komunikace předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 7 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Didaktika cizího jazyka 

Věra Janíková, garantka studijního programu, představila doktorský studijní program Didaktika cizího 

jazyka a jeho přeměnu z dosavadního studijního oboru a připomněla, že program je předkládám radě 

rovněž v anglické a německé jazykové mutaci. Popsala provedenou restrukturalizaci studijního 

programu zahrnující mimo jiné úpravu profilu absolventa a posílení mezinárodního rozměru, dosažené 

kupříkladu skrze zapojení zahraničních odborníků do oborové rady. 

Jan Zouhar, zpravodaj RVH, uvedl, že program je personálně i obsahově zodpovědně zabezpečen. 

Členové RVH následně krátce debatovali o úrovni náročnosti metodologických předmětů ve studijním 

plánu; Garantka Janíková argumentovala nutností srovnat skrze první metodologické kurzy úroveň 

znalostí, s nimiž různí studenti do programu nastupují. 

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 doktorského studijního programu Didaktika 

cizího jazyka předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

III. Didactics of Foreign Language 

Věra Janíková, navrhovaná garantka, představila návrh studijního programu Didactics of Foreign 

Language a jeho přeměnu z dosavadního studijního oboru. Na základě tohoto představení 

a doporučení Jana Zouhara, zpravodaje RVH, se členové RVH shodli, že návrh přeměny studijního 

programu je rovněž v cizojazyčných mutacích připraven zodpovědně. 
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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 doktorského studijního programu Didactics 

of Foreign Language předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

IV. Fremdsprachendidaktik 

Věra Janíková, navrhovaná garantka, představila návrh studijního programu Fremdsprachendidaktik 

a jeho přeměnu z dosavadního studijního oboru. Na základě tohoto představení a doporučení Jana 

Zouhara, zpravodaje RVH, se členové RVH shodli, že návrh přeměny studijního programu je rovněž 

v cizojazyčných mutacích připraven zodpovědně. 

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 doktorského studijního programu 

Fremdsprachendidaktik předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

V. Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky 

Garant studijního programu Radek Horáček představil návrh přeměny doktorského studijního 

programu Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky z dosavadního studijního oboru. Vyzdvihnul přesah 

programu do dalších vědních oborů, zejména zacílení programu na socializaci umění, tedy na 

komunikaci umění směrem ke společnosti a veřejnému prostoru. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, ocenil 

kvalitní přípravu programu. V diskuzi neměli členové RVH další připomínky. 
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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 doktorského studijního programu Teorie 

výtvarné a galerijní pedagogiky předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

VI. Theory of Art and Gallery Education 

Garant studijního programu Radek Horáček představil návrh přeměny studijního programu Theory of 

Art and Gallery Education z dosavadního studijního oboru. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, kladně 

zhodnotil přípravu programu. V diskuzi neměli členové RVH další připomínky. 

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 doktorského studijního programu Theory of 

Art and Gallery Education předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

VII. Speciální pedagogika 

Marie Vítková, garantka studijního programu, představila návrh přeměny doktorského studijního 

programu Speciální pedagogika. Zdůraznila mezinárodní charakter předkládaného programu, 

především poukázala na dobrou spolupráci s německými univerzitami. Zpravodaj RVH Jan Hurdík 

ocenil personální zabezpečení programu. 

Mezi členy RVH následovala podrobná debata nad obsahem, osnovami a studijní literaturou předmětů 

ve studijním plánu, a to zejména u předmětů metodologických. Rozebírána byla jejich zvolená úroveň, 

a především adekvátnost takové úrovně pro doktorský studijní program. Diskutována byla také 

koncepce předmětu Patopsychologie, která se RVH jeví jako překonaná. 
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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 vrací k přepracování návrh přeměny doktorského studijního programu 

Speciální pedagogika předložený Pedagogickou fakultou MU a současně uvádí následující doporučení 

pro toto přepracování: 

a. Aby obsah studijního programu včetně studijní literatury odpovídal úrovni doktorského studia a 

současnému stavu poznání. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 1 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

VIII. Special Education 

Marie Vítková, garantka studijního programu, představila studijní program Special Education. Obdobně 

jako u české verze programu měli členové RVH připomínky k obsahu studijního programu a jeho úrovni. 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU vrací k přepracování návrh přeměny doktorského studijního programu 

Special Education předložený Pedagogickou fakultou MU a současně uvádí následující doporučení pro 

toto přepracování: 

a. Aby obsah studijního programu včetně studijní literatury odpovídal úrovni doktorského studia 

a současnému stavu poznání. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 1 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Návrhy vzniku bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu předložených 

Fakultou informatiky MU 

 

Děkan Fakulty informatiky Jiří Zlatuška krátce představil předkládané návrhy vzniku studijních 

programů a jejich garanty. 
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I. Kyberbezpečnost 

Tomáš Pitner, navrhovaný garant, představil bakalářský studijní program Kyberbezpečnost a poukázal 

v něm na spolupráci s Právnickou fakultou MU a Fakultou sociálních studií MU. Dále členy RVH blíže 

seznámil s koncepcí studijního plánu – výběr studijních předmětů je do jisté míry předefinován 

s ohledem na profesním zaměření a na šíři znalostí a dovedností, které studenti musí načerpat; praxe 

pak představuje určitou diverzitu studijního programu. Žádné zásadní připomínky členové RVH 

neuvedli. Zbyněk Vybíral, zpravodaj RVH, návrh vzniku studijního programu zhodnotil kladně. 

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 bakalářského studijního programu 

Kyberbezpečnost předložený Fakultou informatiky MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Digitální lingvistika 

Navrhovaný garant Aleš Horák představil předkládaný navazující magisterský joint degree studijní 

program Digitální lingvistika. Společně se členy RVH následně hovořili převážně o vyučovacím jazyce, 

o povinnosti strávit semestr na partnerské univerzitě a o formě přijímacího řízení probíhajícího 

v koordinaci s partnerskou univerzitou. 

Zpravodajka RVH Světlana Hanušová pozitivně ohodnotila vypracování celého návrhu vzniku studijního 

programu včetně personálního zabezpečení. 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku navazujícího magisterského studijního 

programu Digitální lingvistika předložený Fakultou informatiky MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program 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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7. Změna garanta navazujících magisterských studijních programů Vizuální informatika a Visual 

Informatics  

Fakulta informatiky MU informovala RVH o změně garanta navazujících magisterských studijních 

programů Vizuální informatika a Visual Informatics. Děkan Fakulty informatiky MU jmenoval garantem 

těchto programů doc. RNDr. Petra Matulu, Ph.D. 

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

kvality studijních programů MU bere tyto změny garanta na vědomí. 

8. Vyjádření Filozofické fakulty MU ke spojení programů Pomocné vědy historické a Archivnictví 

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic shrnul a okomentoval obdržené stanovisko Filozofické fakulty MU 

ke spojení programů Pomocné vědy historické a Archivnictví do jednoho studijního programu se dvěma 

specializacemi (jak na úrovni Bc., tak NMgr. studia) na základě doporučení RVH z jednání 12. června 

2018. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere toto vyjádření Filozofické fakulty MU k zamýšlenému spojení 

studijních programů Pomocné vědy historické a Archivnictví na vědomí. 

9. Koncepce bakalářských prací na MU  

Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, uvedl téma koncepce bakalářských prací na MU. 

Objasnil kontext a východiska této problematiky a představil postup identifikace těch bakalářských 

studijních programů, u nichž by po schválení RVH MU mohla být bakalářská závěrečná práce nahrazena 

jiným typem studijní povinnosti. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU vyzývá fakulty MU, aby do 30. 11. 2020 

a. předběžně identifikovaly bakalářské studijní programy, u nichž zamýšlejí nahradit zpracování 

závěrečné práce jiným typem studijní povinnosti, popsaly motivaci k této změně a způsob, jak se bude 

ověřovat schopnost přípravy odborného textu, 

b. rámcově popsaly předpokládané pojetí SZZ v těchto studijních programech. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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10. Různé 

a. Aktuální stav tematických hodnocení „Internacionalizace v českých studijních programech“ a 

„Péče o kvalitu závěrečných prací na Masarykově univerzitě“ 

Ředitel Odboru pro kvalitu RMU Petr Černikovský informoval RVH o postupu práce v rámci 

probíhajících tematických hodnocení „Internacionalizace v českých studijních programech“ a „Péče 

o kvalitu závěrečných prací na Masarykově univerzitě“. 

 

b. Metodika přípravy studijních programů ve spolupráci s jinou vysokou školou 

Ředitel Odboru pro kvalitu RMU Petr Černikovský představil obsah metodického listu Příprava 

studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, včetně formuláře pro záměr vzniku 

nových studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Členy RVH 

následně požádal o zaslání připomínek k metodickému materiálu, a to do 15. července 2020. 

c. Termíny jednání Rady pro vnitřní hodnocení MU na podzim 2020 

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic probral se členy RVH návrh termínů jednání RVH na podzim 2020. 

Na podzim 2020 se zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU uskuteční v následujících termínech: 

• 29. 9. 2020 

• 27. 10. 2020 

• 8. 12. 2020 

 

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

 

Příští jednání se uskuteční 29. září 2020, ve Velké zasedací místnosti RMU. 

 

Zpracovali: Anna Římánková, Jakub Vykydal 

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

 Přítomen Nepřítomen 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. *  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. *  

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.  *  

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.  * 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. *  

Bc. Jiří Němec *  

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. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu 

Mgr. Anna Římánková Odbor pro kvalitu 

Mgr. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

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

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. Lékařská fakulta 

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Pedagogická fakulta 
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doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. Pedagogická fakulta 

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. Pedagogická fakulta 

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. Pedagogická fakulta 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Pedagogická fakulta 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Fakulta informatiky 

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

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

Ing. Andrea Suzovičová Fakulta informatiky 

 


