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Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

 

Program: 

1. vnitřní hodnocení studijních programů;  

2. diskuse nad pravidly a standardy distančního vzdělávání; 

3. podstatná změna bakalářského studijního programu Fakulty informatiky, 

4. návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Filozofické fakulty; 

5. přeměna studijních oborů Filozofické fakulty na studijní programy; 

6. přeměna studijních oborů Pedagogické fakulty na studijní programy; 

7. přeměna studijních oborů Lékařské fakulty na studijní programy; 

8. debata nad žádostí NAÚ o změně garantů studijních programů Lékařské fakulty; 

9. změna garantů doktorských studijních programů Farmaceutické fakulty 

10. různé. 

 

 

Úvod 

Prof. Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále „RVH“), zahájil jednání, 

uvedl první bod programu a následně předal slovo Mgr. Petru Černikovskému, řediteli Odboru pro 

kvalitu RMU. 

 

1. Vnitřní hodnocení studijních programů 

Ředitel Odboru pro kvalitu RMU Mgr. Petr Černikovský představil základní principy a procesy vnitřního 

hodnocení studijních programů. Poté vyzval členy RVH k připomínkování podkladů vnitřního 

hodnocení, které měli členové dopředu k dispozici. Následovala diskuze, v níž Mgr. Petr Černikovský 

objasnil členům RVH další parametry tohoto hodnocení a v průběhu které taktéž členové RVH přispěli 

relevantními postřehy, jež budou Odborem pro kvalitu do materiálů zapracovány. Prof. Ladislav 

Rabušic, místopředseda RVH, pozitivně kvitoval celkovou koncepci vnitřního hodnocení studijních 

programů. Mgr. Petr Černikovský závěrem nastínil další postup, během kterého proběhne představení 

vnitřního hodnocení fakultám MU a následné finální schválení prezentovaných materiálů. 

 

2. Diskuse nad pravidly a standardy distančního vzdělávání 

Druhý bod jednání představil členům RVH prorektor pro vzdělávání a kvalitu dr. Michal Bulant. Radu 

postupně seznámil se všemi současnými vnějšími předpisy, opatřeními a doporučeními vydanými 
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MŠMT, NAÚ či Krajskou hygienickou stanicí, které do jisté míry stanovují pravidla pro fungování 

univerzity a ovlivňují především přístup univerzity k výuce v současné mimořádné situaci. Pokračoval 

informací o souvisejících institucionálních opatřeních MU, které již byly vydány, či se jejich vydání 

(aktualizace) připravuje. Současně zdůraznil nejdůležitější specifika výuky stanovená pro výuku 

v podzimním semestru 2020. Prezentaci pan prorektor dr. Michal Bulant zakončil informací 

o následných krocích na celouniverzitní úrovni. Problematika byla vzápětí prodebatována. 

 

3. Podstatná změna bakalářského studijního programu Fakulty informatiky Programování a vývoj 

aplikací 

Garantka studijního programu Programování a vývoj aplikací doc. Eva Hladká představila důvody 

změny profilu studijního programu z akademického na profesní profil. Následně garantka v reakci na 

stanovisko zpravodaje prof. Josefa Janyšky promluvila o míře zapojení odborníku z praxe do výuky 

v programu a podala rovněž bližší informace o 12týdenní praxi a její návaznosti na závěrečnou práci. 

Zpravodaj prof. Josef Janyška doporučil změnu profilu studijního programu schválit; ostatní členové 

RVH neměli připomínek. 

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 profilu bakalářského studijního programu 

Programování a vývoj aplikací z akademického profilu na profesní předložený Fakultou informatiky 

MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Filozofické fakulty Visual 

Cultures and Art History 

Prof. Ivan Foletti, garant navrhovaného programu, představil RVH návrh vzniku studijního programu 

Visual Cultures and Art History. Návazná debata se věnovala zejména zajištění a realizaci studentských 

stáží a nabídce studijních plánů, a to především v případě sdruženého studia. Po objasnění výše 

uvedených témat, doporučila zpravodajka doc. Světlana Hanušová návrh schválit; ocenila zejména 

dobré personální zajištění a atraktivitu programu. 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku navazujícího magisterského studijního 

programu Visual Cultures and Art History předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 5 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Návrh přeměny navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Filozofické 

fakulty na studijní program 

I. Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ 

Garantka navazujícího magisterského studijního programu Učitelství latinského jazyka a literatury pro 

SŠ doc. Dana Stehlíková zpočátku popsala koncepční změny daného studijního programu. Poté se 

věnovala problematice uskutečňování praxe a podmínkám, které ji mohou znesnadňovat. Zdůraznila 

ovšem, že při nižším počtu studentů je zajištění praxe stále proveditelné. Zpravodajka studijního 

programu doc. Světlana Hanušová upozornila na nízký počet studentů a potřebu aktualizace 

didaktických výukových materiálů. Celkově však program ohodnotila jako kvalitně koncipovaný 

a doporučila jej ke schválení. 

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 navazujícího magisterského studijního 

programu Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ předložený Filozofickou fakultou MU a 

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

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Etnologie 

Prof. Alena Křížová, garantka doktorského studijního programu Etnologie, představila studijní 

program, přičemž se soustředila na vylíčení nabídky zahraničních stáží a spolupráce s Etnologickým 

ústavem AV ČR. Zpravodaj prof. Zbyněk Vybíral se ve svém posudku zabýval převážně otázkou množství 

habilitovaných školitelů v programu; jinak ocenil zodpovědnou přípravu daného programu. Garantka 

prof. Alena Křížová v návaznosti uvedla přehled akademiků ve jmenovacím řízení a taktéž upozornila, 

že řada školitelů pochází z prostředí AV ČR, kde akademické hodnosti nejsou určující. 
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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 Etnologie 

předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let 

s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Z technických důvodů se dalšího jednání neúčastnil pan prof. Jan Zouhar. 

 

6. Návrh přeměny bakalářských a doktorských studijních programů Pedagogické fakulty na 

studijní program 

I. Vychovatelství 

Garantka bakalářského studijního programu Vychovatelství dr. Martina Kurowski prezentovala RVH 

základní informace o studijním programu, jehož absolvováním se získává kvalifikace k výkonu 

regulovaného povolání. Následovala diskuze nad tématy závěrečných prací a nad profilací studijního 

programu s ohledem na formu studijního programu a počtu studujících. Program byl jak zpravodajem 

doc. Emanuelem Hurychem, tak ostatními členy RVH zhodnocen jako kvalitně připravený a personálně 

zabezpečený. 

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 bakalářského studijního programu 

Vychovatelství 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. 
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II. Učitelství praktického vyučování 

Dr. Jan Válek, garant dalšího projednávaného bakalářského studijního programu Učitelství praktického 

vyučování, vyzdvihnul při svém představování programu zejména jeho specifičnost, kdy jsou jeho 

absolventi způsobilí vykonávat regulované povolání již po bakalářském studiu. Dále reagoval na 

připomínky zpravodaje programu doc. Emanuela Hurycha a dotazy ostatních členů RVH; vyjádřil se 

mimo jiné například ke zpracované SWOT analýze a informoval o podpoře zahraničních výjezdů. 

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 bakalářského studijního programu Učitelství 

praktického vyučování 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. Speciální pedagogika 

Garantka doktorského studijního programu Speciální pedagogika prof. Marie Vítková popsala úpravy 

ve studijním programu provedené na základě doporučení RVH ze dne 23. 6. 2020. Ve studijním 

programu došlo k aktualizaci studijní literatury, personální obměně a ke změně v zajištění výuky u části 

studijních předmětů. Vzhledem k naplnění doporučení RVH navrhl zpravodaj prof. Jan Hurdík návrh 

přeměny studijního programu ke schválení. 

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 Speciální 

pedagogika předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 

na 8 let s vnitřním hodnocením do 4 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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III. Special Education 

Garantka prof. Marie Vítková informovala rovněž o provedených úpravách v doktorském studijním 

programu Special Education. Doporučení RVH ze dne 23. 6. 2020 byla shledána jako naplněná. 

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 Special 

Education předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 

na 8 let s vnitřním hodnocením do 4 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Z důvodu návštěvy lékaře se dalšího jednání neúčastnil pan prof. Ladislav Blažek. 

 

7. Návrh přeměny bakalářských a navazujícího magisterského stud. programu Lékařské fakulty na 

studijní program 

Prof. Pokorná, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, představila 

návrh přeměny studijních programů předkládaných Lékařskou fakultou MU. Paní proděkanka 

zdůraznila legislativní rámec, tedy uvedla, že předložené studijní programy jsou regulované 

Ministerstvem zdravotnictví (MZ) a jejich obsah se řídí vyhláškou MZ. Informovala také o počtu hodin 

praktické výuky u jednotlivých studijních programů. Zpravodajem pro předložené studijní programy 

byl prof. Břetislav Koudela, přičemž všechny doporučil RVH ke schválení. 

 

I. Porodní asistence 

Dr. Radka Wilhelmová doplnila podrobnější informace k bakalářskému studijnímu programu Porodní 

asistence, jehož je garantkou. 

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 bakalářského studijního programu Porodní 

asistence předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 

10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Radiologická asistence 

Garant bakalářského studijního programu Radiologická asistence doc. Marek Mechl doplnil další 

podrobnosti k návrhu přeměny tohoto studijního 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 bakalářského studijního programu 

Radiologická asistence předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

III. Všeobecné ošetřovatelství 

Garantka bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství dr. Natália Beharková dodala 

specifické údaje a zodpověděla dotazy k výše uvedenému 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 bakalářského studijního programu 

Všeobecné ošetřovatelství předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

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

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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IV. Výživa dospělých a dětí 

Paní proděkanka prof. Andrea Pokorná po představení studijních programů předkládaných Lékařskou 

fakultou MU zodpověděla také následné dotazy členů RVH k navazujícímu magisterskému studijnímu 

programu Výživa dospělých a dětí. 

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 navazujícího magisterského studijního 

programu Výživa dospělých a dětí předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění 

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

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Debata nad žádostí NAÚ o změně garantů studijních programů Optika a optometrie (B), 

Ortoptika (B) a Optometrie (N) 

Prof. Pokorná, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, informovala 

o obdržené žádosti NAÚ o změnu garantů studijních programů schválených v rámci oprávnění 

vyplývajícího z udělené institucionální akreditace – dvou bakalářských studijních programů Optika a 

optometrie a Ortoptika a navazujícího magisterského studijního programu Optometrie. Dále paní 

proděkanka seznámila RVH s přehledem odborné a tvůrčí činnosti nových garantů těchto studijních 

programů – doc. Pavla Beneše a dr. Petra Veselého. Závěrem prezentovala postoj vedení LF MU ke 

zmíněné odborné a tvůrčí činnosti garantů a postoj vedení LF MU k oboru habilitačního řízení garanta 

studijního programu Optometrie. 

Následovala diskuze se členy RVH. RVH podporuje vyjádření vedení LF MU, že oba garanti jsou 

profesionály s mnohaletými pedagogickými i akademickými zkušenostmi. V případě studijního 

programu Optometrie souhlasí RVH s navrženým řešením zařadit studijní program částečně i do OV-19 

Neučitelská pedagogika. 

 

9. Změna garanta doktorských studijních programů Farmaceutické fakulty 

I. Farmaceutická chemie 

RVH vzhledem k výjimečné situaci, kdy Farmaceutická fakulta MU prozatím nemá jmenovanou 

Vědeckou radu fakulty, projednala návrh na změnu garanta doktorského studijního programu 

Farmaceutická chemie. Odůvodnění i personální list navrhovaného garanta měla RVH k dispozici. 
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Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje změnu garanta doktorského studijního programu 

Farmaceutická chemie předloženou Farmaceutickou fakultou MU, místo stávající garantky doc. 

PharmDr. Ing. Radky Opatřilové, nově prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Medicinal Chemistry 

RVH vzhledem k výjimečné situaci, kdy Farmaceutická fakulta MU prozatím nemá jmenovanou 

Vědeckou radu fakulty, projednala návrh na změnu garanta doktorského studijního programu 

Medicinal Chemistry. Odůvodnění i personální list navrhovaného garanta měla RVH k dispozici. 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje změnu garanta doktorského studijního programu Medicinal 

Chemistry předloženou Farmaceutickou fakultou MU, místo stávající garantky doc. PharmDr. Ing. 

Radky Opatřilové, nově prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Různé 

Rada nenavrhla žádné další body k projednání, ani neměla jiných připomínek. Prof. Ladislav Rabušic, 

místopředseda RVH, tudíž poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 

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

Příští jednání se uskuteční v úterý 27. října 2020, v prostředí aplikace Microsoft Teams. 

 

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 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Fakulta informatiky 

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

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

Ing. Andrea Suzovičová Fakulta informatiky 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres Filozofická fakulta 
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Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. Filozofická fakulta 

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

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. Filozofická fakulta 

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

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. Pedagogická fakulta 

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

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. Pedagogická fakulta 

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. Pedagogická fakulta 

PhDr. Jan Válek, Ph.D. Pedagogická fakulta 

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Pedagogická fakulta 

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. Pedagogická fakulta 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Pedagogická fakulta 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. Pedagogická fakulta 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta 

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Lékařská fakulta 

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

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. Lékařská fakulta 

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA Lékařská fakulta 

Mgr. Martin Buček Lékařská fakulta 

PhDr. Natália Beharková, Ph.D. Lékařská fakulta 

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. Lékařská fakulta 

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta 

 


